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ALGEMEEN
TAAK EN WERKGEBIED

De Stichting Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt" ressorteert in
organisatorisch opzicht sinds i januari 1958 onder de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T . N . O . Zij heeft tot taak het verrichten van onderzoek om daardoor
een doelmatige uitoefening van de pluimveehouderij, met inbegrip van de afzet van de
produktcn van het pluimvee, te bevorderen. Tot genoemde datum was het Instituut een
Rijksdienst, die - met uitzondering van de beginjaren direct na de oprichting in 1921 bekend stond alsRijksinstituut voor Pluimveeteelt. Van 1januari i960 af, is de Stichting
zodanig georganiseerd dat het onderzoek verdeeld is over twee Afdelingen t.w. de Afdeling Produktie en de Afdeling Verwerking. De Afdelingen hebben ieder een eigen bestuur,samengesteld uitvertegenwoordigers vanhetbedrijfsleven.Daaraanisvoortseenaantal adviserende leden toegevoegd, in het algemeen deskundigen, die eldersvoor de pluimveehouderij en bij de afzet der produktcn of op wetenschappelijk terrein werkzaam zijn.
De Stichting in haar geheel kreeg bovendien een overkoepelend Algemeen Bestuur,
waarin o.m. de beide voorzitters en secretarissen van de Afdelingsbesturen zitting hebben.
De Afdeling Produktie houdt zich bezig met vraagstukken betreffende de voordelige voortbrenging van eieren en slachtpluimvec. Vergelijkende dierproeven vormen
in deze Afdeling een belangrijke methode van onderzoek. Daarbij zijn hoofdzakelijk
kippen en eenden betrokken, terwijl in de loop van deze verslagperiode een begin is
gemaakt met een oriënterend onderzoek naar aspecten van de produktie vanjonge slachtkonijnen. In aansluiting op de dierproeven vinden verschillende laboratoriumonderzoekingen plaats.
De onderdelen waarover het onderzoek zichuitstrekt zijn resp.Huisvesting en Bedrijfsvoering, Fysiologie en Voeding, Fokkerij en Erfelijkheid, alsmede Embryonale ontwikkeling en Broedcrij. Vooral onder de tegenwoordige omstandigheden wordt de mogelijke invloed van deze factoren op de kwaliteit van de eieren en het geslacht pluimvee m e de in het onderzoek betrokken.
De Afdeling Verwerking verricht onderzoek inzake de problemen die zich ten
aanzien van de behandeling van de produktcn van het pluimvee bij de afzet voordoen.
Het betreft vooral de bewerking, de verwerking, de bewaring, de verpakking en het
vervoer, waarbij het voornamelijk gaat om eieren, eiprodukten en geslacht gevogelte
met de bij- en afvalprodukten daarvan. Kwaliteitsvraagstukken spelen bij dit onderzoek
een voorname rol. De werkmethoden liggen deels in het laboratoriumvlak en deels op
semi-technisch gebied; bij uitzondering bewegen zij zich ook op praktijkniveau. Naast

de algemeen technologische problemen hebben de bacteriologische e n chemische aspecten de bijzondere aandacht.
Het werkgebied vanhet Instituut omvat derhalve het gehele terrein van de pluimveehouderij en van de afzet van de produktcn, met uitzondering van het zuiver veterinaire gedeelte. W e l wordt de vereiste aandacht besteed aan alle onderdelen van de normale bedrijfsvoering die belangrijk zijn voor het behoud van een goede gezondheidstoestand van het pluimvee. Hetzelfde geldt voor alle hygiënische aspecten bij be- en verwerking, bewaring, verpakking en transport, die voorwaarde zijn voor aflevering van een
kwaliteitsprodukt. Daarentegen behoren de beschrijvende studie van ziekten en hun verbreiding, het beproeven en ontdekken van nieuwe geneesmiddelen enentstoffen, enz. niet
tot de taak van het Instituut.
De technische ontwikkeling van de pluimveehouderij en wat daarmede annex
is,is vooral de laatstejaren zeer snel gegaan. Het onderzoek op het Instituut heeft hiermee
in overeenstemming een ingrijpende aanpassing en uitbreiding ondergaan, terwijl verdere vergrotingen van de onderzoekmogelijkheden binnenkort in uitvoering zullen k o men dan wel in voorbereiding zijn. In het bijzonder was er in 1962 aanleiding o m ook
naar buiten toe de aandacht op deze gang van zaken te vestigen, omdat in datjaar de herdenking plaats vond van het veertigjarig bestaan. O p 17 mei werd een officiële receptie
gehouden in het Hoofdgebouw van het Instituut, welke door enkele honderden genodigden werd bijgewoond. Het waren vertegenwoordigers van fracties uit de Eerste en
Tweede Kamer der Staten Generaal, een groot aantal burgerlijke en ambtelijke autoriteiten alsmede afgevaardigden van tal van organisaties, instituten en bedrijven, van landelijke en regionale persorganen en van de Nederlandse Radio-Unie. De toenmalige M i nister van Landbouw en Visserij, Zijne Excellentie Mr. V. G. M. Marijnen, opende de
bijeenkomst met een rede, waarin hij de ontwikkeling der pluimveehouderij schetste,
vooral gezien inhetlicht van detoekomstmogelijkheden op de gemeenschappelijke Europese markt, die geleidelijk aan tot stand komt. In zijn beantwoording van deze openingstoespraak ging de Voorzitter van het Algemeen Bestuur van het Instituut, Ir .Th. C.J. M.
Rijssenbeek, nader in op de relatie tussen het wetenschappelijk onderzoek op pluimvcc-
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gebied en het bedrijfsleven. Meer speciaal wees hij daarbij op het vertrouwensvol beraad tussen bedrijfsleven en Overheid, dat er toe had geleid dat het Instituut voor de
Pluimveeteelt als eerste onderzoekinstituut naar voren trad, waarvoor een vergaande
financiële samenwerking met het bedrijfsleven is gerealiseerd. Na zijn rede reikte hij het
eerste exemplaar van een ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan uitgegeven gedenkboek aan de Minister uit. De gelukwensen, die het Algemeen Bestuur daarna zowel van
buitenstaanders als van het personeel in ontvangst mocht nemen, gingen dikwijls vergezeld van zeer fraaie geschenken als bijzondere blijken van waardering.
O p de dag na de officiële herdenking bood het Algemeen Bestuur aan het personeel
van het Instituut een feestavond aan, die door het bijzondere karakter en door hetgeen
geboden werd, tot uiting deed komen dat ook de interne verhoudingen op het Instituut
zichin de goede zin hebben ontwikkeld. Ongetwijfeld weerspiegelde deze avond, samen
met de officiële herdenkingsdag, op dejuiste wijze de geest en het karakter van het Instituut.
In deze periode werd verder ook naar buiten toe - in populaire vorm - aan het werk
van „Het Spelderholt" meer bekendheid gegeven. Zo zond de Nederlandse Televisie
Stichting op 8 mei 1962, in het kader van het programma „Internationaal Agrarisch
Nieuws", een kort filmpje erover uit, waarin een beeld werd gegeven van de onderzockmogelijkheden die het Instituut kent en van enkele bijzondere aspecten daarvan.
De manifestaties ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan zouden echter niet volledig zijn geweest, als niet tevens het wetenschappelijk werk erbij betrokken was. Dit geschiedde door het houden van een symposium op 4, 5 en 6juli 1962 met als onderwerp
„De kwaliteit van het consumptie-ci". O p uitnodiging van het Algemeen Bestuur namen
hieraan een zevental buitenlandse specialisten deel, naast acht Nederlandse deelnemers
van elders en de wetenschappelijke medewerkers van het Instituut. Het mocht daarbij
gelukken, tot een open en diepgaand gesprek over de vele facetten van het wetenschappelijk onderzoek van de eikwaliteit te komen, waarbij zowel van Nederlandse als van buitenlandse zijde waardevolle bijdragen werden geleverd. De resultaten werden vastgelegd

in gezamenlijk geformuleerde conclusies, die met elkaar een goed overzicht gaven van
de stand van zaken op het moment van samenkomst en van de vraagpunten die bij het
verdere onderzoek voorrang moesten hebben (World's Poultry ScienceJournal.Vol. 19,
no. 4, okt.-dcc. 1963, blz. 273 e.V.).
BESTUREN
Ieder van de twee Afdelingen heeft een eigen bestuur, terwijl voor het Instituut
als geheel een Algemeen Bestuur optreedt, dat de gemeenschappelijke zaken behandelt.
In de verslagperiode was de samenstelling van het Algemeen Bestuur van de Stichting de
volgende:
Ir. Th. C. J. M. Rijssenbeck, 's-Gravenhage, voorzitter
H. H. Garrelds, Bilthoven, ondervoorzitter
Ir. A. G. M. Peters, Roermond, secretaris
D . van Ree, D o o r n
E. de Vries, Drachten.
Als plaatsvervangende leden werden aangewezen: Ir. K. Bos, Amersfoort (voor Ir. A.
G. M. Peters) ; Ir. D . C. Heyboer, Warnsvcld (voor E. de Vries); H. H. Knoop, Barneveld (voor D . van Ree); en J. A. Wegdam, Arnhem (voor H. H. Garrelds).
Het Bestuur van de Afdeling Produktie was als volgt samengesteld:
Ir. A. G. M. Peters, Roermond, voorzitter
Ir. K. Bos, Amersfoort, ondervoorzitter
E. de Vries, Drachten, secretaris
Ir. D . C. Heyboer, Warnsveld
F. A. de Lange, Ermelo
C. J. Simons, Helvoirt
J. M. Verkuil, Woudenberg.
Adviserende leden van dit bestuur waren: Ir. M. van Albada, Bennekom; Ir. E. F.
Geessink, Bunnik; Prof. Dr. W . K. Hirschfeld, Utrecht; en W . J. Roepke, dierenarts,
Soesterberg.
In het Bestuur van de Afdeling Verwerking hadden zitting:
H. H. Garrelds, Bilthoven, voorzitter
J. A. Wegdam, Arnhem, ondervoorzitter
D. van Ree, Doorn, secretaris
H. H. Knoop, Barneveld
G. Koning, Almen
J. G. M. Moormann, Goor
Ch. Nordberg, Amsterdam
F. H. Robers, Enschede.
Als adviserende ledenwarenhieraantoegevoegd: Dr. C. Engel,Utrecht;J. Th. Peterse,
Someren; en Dr. F. H. J. Picard, Nunspcet.

In de samenstelling van de drie besturen deden zich in de verslagperiode geen
wijzigingen voor.
Het bestuur van de Afdeling Produktie ging er aan het eind van 1962 toe over een aantal studiegroepen in te stellen. In elk van deze studiegroepen had een beperkt aantal bestuursleden, adviserende bestuursleden en onderzoekers van het Instituut zitting. Zij hadden tot taak het onderzoekprogramma voor het komendejaar voor te bereiden en tevens
te adviseren omtrent een basisprogramma voor het onderzoek op langere termijn. Voor
elk van deze groepen had dit betrekking op een aparte sectie van het terrein van onderzoek.
DIRECTIE
Bijzonderheden van de dagelijkse gang van zaken, voor zover deze het Instituut
als geheel betreft, worden in de Directie besproken, die hiertoe wekelijks bijeenkomt.
In de verslagperiode werden deze samenkomsten geregeld bijgewoond door:
Ir. P. Ubbels, algemeen directeur en directeur van de Afdeling Produktie,
Ir. H. Y. Boersma, directeur van de Afdeling Verwerking,
Mr. J. D . Veltman, hoofd van de Gemeenschappelijke Dienst,
Ir.J. F. Helder, bedrijfsingenieur van de Afdeling Produktie.

PERSONEELSFORMATIE
De opbouw van de „vaste" personeelsformatie, zoals deze in de verslagperiode
was, is in onderstaand overzicht weergegeven.
Afdeling
Produktie
1962

1963

Directeur
Wetenschappelijke ambtenaren
Technische ambtenaren
Hoofdassistent en assistenten
Laboratoriumpersoneel
Bedrijfsleider
Pluimveeverzorgers en
onderhoudspersoneel
Administratief personeel
Fotografen
Technici
-

1
1
9 1 1
8
8
5
6
1
1
19
1
-

19
- •

Totaal

44 .

46 . . .

Afdeling
Gemeenschappelijke
Verwerking
Dienst
1962

1963

1962

1963

1
2
2
1
2
-

1
4
1
2
4
-

3
r

3
1
-

-

-

2
25
1
1

2
28
1
2

1
. 9 .. 1 3

1
-

-

33

'37

In totaal omvatte de „vaste formatie" in beidejaren resp. 86 en 96 plaatsen. Per
ultimo 1962 en T963 waren daarin de volgende functies vacant:
Afdeling
Prodtiktie

Afdeling
Verwerking

1962

1963

Wetenschappelijke ambtenaren
Laboratoriumpersoneel

1

1
1

1

Totaal

1

2

1

1962

Gemeenschappelijke
Dienst

1963

1962

1963

D e vervulling van vacatures, in het bijzonder die in de wetenschappelijke functies, k w a m evenals in vorige jaren moeilijk tot stand.
Ter nadere toelichting op de in deze tabellen gebruikte indeling in drie groepen
moge dienen dat in de „Gemeenschappelijke Dienst" aldie onderdelen van het Instituut zijn
georganiseerd, die voor beide Afdelingen: Produktic en Verwerking werkzaam zijn. Dit
betreft diensten van identiek karakter welke anders door en binnen elke Afdeling zelfstandig zouden moeten worden verricht om het onderzoek mogelijk te maken ofte ondersteunen. Dergelijke taken kunnen doelmatiger worden uitgevoerd door een centrale
dienst die voor beide Afdelingen gemeenschappelijk werkt. De betrokken onderdelen
zijn: de C e n t r a l e A d m i n i s t r a t i e , ten behoeve van het algemeen beheer, de personeelszaken, de financiën, de post- en archiefzaken, de huishoudelijke dienst, enz.;de
T e c h n i s c h e A d m i n i s t r a t i e , voor de registratie en de wiskundige verwerking van de
gegevens van fokkerij en onderzoek; de afdeling A l g e m e n e V o o r l i c h t i n g , voor het
beheer van bibliotheek en de verzorging van de literatuurdocumentatic, de publikaties
alsmede de algemene voorlichting betreffende literatuur, en de T e c h n i s c h e D i e n s t ,
voor het onderhoud van installaties en apparatuur ;in bepaalde gevallen ook voor het in
eigen beheer vervaardigen van soortgelijke zaken en verder voor het overleg met de bevoegde instanties over de uitvoering van bouwkundige voorzieningen.
Per 31 december 1963 waren de volgende onderzoekers werkzaam.
Afdeling Prodtiktie
Huisvesting en verzorging

Pluimvecvoeding
Fysiologie
Fokkerij en erfelijkheid
Embryonale ontwikkeling en
broederij
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Ir. J. F. Helder, tevens belast met algemeen onderzoek
en algemene pluimveetechnische voorlichting;
Ir.J. Benus
Ir. W . J. Nijveld en Ir. W . M. M. A. Janssen
Ir. P. C. M. Simons
Ir. A. R. Kuit en Ir. W . F. van Tijen
Dr. R. S. Kaltofen

Chemisch en fysisch
onderzoek Drs. K. Terpstra
Algemene diergeneeskundige
medewerking U. Haye, dierenarts.
Verder werkten een tweetal studenten van de Universiteit van Amsterdam, t.w.
mevr. E. H. van Dijkman - Nieuwenhuyzcn en mej. A. E. Grocneveld, beiden biol.cand.
en in dienst van de Werkgroep Gedrag Landbouwhuisdicren-T.N.O., aan gedragstudie
bij kippen.
Afdeling Verwerking
Consumptie-eiercn
Geslacht gevogelte
Eiprodukten
Bacteriologie
Chemie

Prof. Dr. Ir. P. Schoorl
Drs. A. R. Gerrits
H. J. L. Janssen
Drs. K. Büchli
Drs. A. C. Germs

Sommige studenten van de Landbouwhogeschool en enkele buitenlandse academici werden in staat gesteld om onder leiding van bepaalde medewerkers van het Instituut wetenschappelijk onderzoek te doen. Ten einde aan één van de buitenlanders de
grondslag te verschaffen voor een dissertatie* werd hem in de Afdeling Produktie de gelegenheid geboden om in een serie proeven met slachtkuikens na te gaan, welke resultaten er zijn te bereiken door een rantsoen met vrijwel uitsluitend plantaardig eiwit van
bepaalde samenstelling in energicwaarde te verhogen met behulp van plantaardig vet en
het al dan niet aan te vullen met aminozuren. Bij deze proeven werd de nodige pluimvectechnischc en wetenschappelijke medewerking verleend.

TECHNISCHE ADMINISTRATIE
(Hoofd J. v. d. Horst)
De Technische Administratie („Rekcnafdeling") van het Instituut is belast met
het vastleggen, rangschikken en rekenkundig bewerken van grote aantallen gegevens die
beschikbaar komen bij het onderzoek en de fokkerij op het Instituut, alsmede bij de proeven die op de Regionale Proefbedrijven voor de Pluimveeteelt worden genomen. Verder
behoort tot haar taak een groot deel van het materiaal statistisch te bewerken, waarna
het geheel van de verkregen uitkomsten vervolgens in een rapport voor de betrokken
onderzoekers overzichtelijk wordt samengevat en toegelicht.
In de laatstejaren werd uit alle genoemde sectoren de hoeveelheid gegevens die
* I. I. Al-Azzawi,Supplementation of plant protein with amino acids for broiler production. Diss.Wageningen, 1964.
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bewerkt diende te worden, belangrijk groter. Dit werd enerzijds veroorzaakt door uitbreiding van het onderzoek in de Afdeling Produktie, anderzijds ook door de ontwikkeling in de nieuwe Afdeling Verwerking, terwijl de Regionale Proefbedrijven voor de
Pluimveeteelt ook nog wat meer gegevens inzonden.
De stapel volwassen pluimvee van het Instituut werd in de voorafgaande jaren aanmerkelijk uitgebreid. O p 31 dec. 1959 bedroeg b.v. het aantal hennen ca. 2300 stuks en op
31 dec. 1963 ruim 4700. Bovendien nam in de verslagperiode het aantal slachtkuikens
dat regelmatig wordt opgefokt ook sterk toe. Zowel voor de sectie „Erfelijkheid en Fokkerij" alsvoor de vergelijkende dierproeven in andere secties moesten voortaan veel meer
dieren worden gehouden dan vroeger het geval was. Dit had een zodanige weerslag op
het aantal beschikbaar gekomen gegevens, dat b.v. voor het onderzoek op het gebied
van erfelijkheid en fokkerij voorlopig hoofdzakelijk moest worden volstaan met een beperkte registratie, terwijl de verdere bewerking tot later moest worden uitgesteld. Ten
aanzien van andere onderzoeksecties deden zich overeenkomstige bezwaren voor. De in
het Verslag over i960 en 1961 vermelde moeilijkheden voor het eigen onderzoek lieten
zich in de onderhavige verslagperiode nog sterker gevoelen dan eerder reeds het geval
was.
In 1962 werd, door een analyse te maken van alle administratieve werkzaamheden, intern nagegaan of het efficiënt zou zijn het werk bij de Technische Administratie
vergaand te mechaniseren ten einde de verwerkingscapaciteit bij de grote hoeveelheid
gegevens aan te passen. Het resultaat van de analyse was dat, met behulp van een passende
informatie-verwerkende installatie ter plaatse, het grootste deel van de verwerking der
gegevens zou kunnen worden uitgevoerd, waarbij dan ook een eind zou kunnen komen
aan de abnormale beperkingen van registratie en bewerking. Gerekend naar de feitelijke
situatie der laatste jaren, zou de bestaande dringende noodzaak tot een belangrijke personeelsuitbreiding bij dit onderdeel dan komen te vervallen.
Met medewerking van de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T . N . O . en
van de Rijkskantoormachinecentrale werd nagegaan welke apparatuur met betrekking
tot aard en hoeveelheid der werkzaamheden aan de gestelde eisen zou voldoen. De resultaten van dit onderzoek leidden tot het advies aan het Algemeen Bestuur van het Instituut zo spoedig mogelijk over te gaan tot aanschaffing van een informatie-verwerkende
installatie met goede tabclleermogclijkhedcn en een op elektronische snelheid werkende
rekenapparatuur. Met veel steun van het Ministerie van Landbouw en Visserij konden
de voorstellen met betrekking tot de aanschaffing van deze apparatuur eind 1963 tot uitvoering worden gebracht.
In 1963 is verder nog nagegaan in hoeverre bepaalde vaak voorkomende wecgwerkzaamheden konden worden geautomatiseerd. Dit onderzoek leidde tot het advies
een weegapparaat met automatische registratie in ponskaarten aan te schaffen. O o k dit
voorstel werd in 1963 gerealiseerd.

TERREIN EN G E B O U W E N
Voor het Instituut als geheel werd deze verslagperiode o.a. gekenmerkt door een
geleidelijke verbetering van de accommodatie en het ontwikkelen van verdere plannen
daartoe.
De voorbereiding van de nieuwbouw voor de Afdeling Verwerking vorderde goed.
Een definitief plan met kostenraming kwam in 1963 gereed. Het zou vervolgens zo spoedig mogelijk worden voorgciegd aan de instanties die financieel bij de bouw zijn betrokken.
Tegen het eind van datjaar werden verder op korte termijn enige bouwkundige voorzieningen getroffen voor een voorlopige plaatsing van de ponskaarteninstallatie met
elektronische rekenapparatuur van de Technische Administratie, zodat het opstellen van
de machines en de verdere voorbereiding van het werken er mee nog in de verslagperiode kon beginnen.
Vóór de winter werd ook een aanvang gemaakt met het plaatsen van een barak, waarin de Technische Dienst, een bedrijfskantoor voor de Afdeling Produktie, alsmede een
was- en kleedgelegcnheid en een schaftlokaal voor de pluimvecverzorgers zullen worden
ondergebracht.
In 1963 werd voorts een woning gebouwd, die inmiddels begin 1964 kon worden betrokken. Hiermede is bereikt, dat er nu in het Hoofdgebouw meer ruimte beschikbaar
is voor administratieve doeleinden en voor de bibliotheek, doordat de daar van oudsher
gevestigde directeurswoning kon worden ontruimd. De veranderde bestemming van de
betrokken vertrekken vraagt enige bouwkundige en andere voorzieningen, waarvan de
voorbereiding in 1963 werd ter hand genomen.
Voor de uitvoering van het chemisch en fysisch onderzoek in de Afdeling Produktie
zal een noodlaboratorium worden gesticht. Het z.g. „programma van eisen" hiervoor
werd in 1963 opgesteld en goedgekeurd. Het reeds lopende laboratorium-werk zal daarheen worden verplaatst, waardoor het voordeel van een moderne inrichting zal worden
verkregen. Verder zal er de ruimte worden gevonden die voor de noodzakelijke uitbreiding van dit onderzoek, speciaal in de fysiologische richting, nodig is, terwijl er tevens
plaats zal worden gemaakt voor laboratoriumwerk van studenten en enige gastmedewerkers. O o k zaldeAfdeling Verwerking daar meer enbetere accommodatie vinden voor
haar chemisch onderzoek zolang het definitieve gebouw voor deze Afdeling niet gereed
is. Van de gelegenheid wordt voorts gebruik gemaakt om in het gebouw een sectielokaal
voor de dierenarts en een centrale eicrpakplaats onder te brengen. Zodra het klaar is, zal
de Technische Administratie in het tegenwoordige laboratoriumgebouw een ruimere
en meer doelmatige huisvestingsgelcgcnheid krijgen, zowel voor het personeel als voor
de pons-, tabelleer- en rekenapparatuur.
Bovendien werd een „programma van eisen" opgesteld voor een te stichten brocderijgebouw, waarin zowel het onderzoek op het gebied van de cmbryologischc ontwikkeling en het uitbroeden van kippe- en eendeëieren, als de broederij voor het verjongen
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van de pluimveestapel op het Instituut, zullen worden ondergebracht. De thans hiervoor
beschikbare huisvestingsaccommodatie behoeft dringend verbetering en verruiming.
Een bestaand gebouwtje werd geschikt gemaakt als slachtruimtc ten behoeve van het
onderzoek in de Afdeling Verwerking. Tegen het einde van 1963 was men verder bezig
met het aanbrengen van enige verbeteringen in de barak die genoemde Afdeling voorlopig tot huisvesting dient.
O p het pluimvcebedrijf van de Afdeling Produktie kwamen in de verslagperiode een
aantal bouwkundige voorzieningen tot stand, waarop hierna nog wat nader wordt ingegaan.
HET PLUIMVEEBEDRIJF
(Bedrijjsiugenicur Ir.J. F. Helder; Bedrijjskider C. A. Rottier)
HOKKENBOUW EN VERDERE BED RIJFSINRICHTING

Voor de uitbreiding en modernisering van de huisvcstingsgclegenheid voor het
pluimvee en met het oog op het onderzoek naar de invloed van het (hok- )klimaat op de
prestaties van legkippen en slachtkuikens kwamen de volgende nieuwe hokken gereed:
Benfoktoomhok voor 40 foktomen aan weerszijden van een middengang, met aan het
ene eind een ruimte voor het opstellen van eenlegbatterij die ca.200 kooien kan omvatten
(voederproeven met individuele dieren) en waarin voorlopig 96 kooien werden geplaatst.
Een opjokhok voor ruim 3.000 kuikens, te verdelen over 24 afdelingen aan weerszijden
van een middengang, doch overigens gelijk aan het in 1961 gebouwde opfokhok dat 12
afdelingen van de dubbele grootte bevat.
Het onderzoek op het Instituut brengt mee dat er ook onder de tegenwoordige omstandigheden nog veel gelegenheid moet zijn om het pluimvee in kleine koppels te houden
(vergelijkende dierproeven met parallel-groepen, enz.). Daarnaast moeten er ook mogelijkheden zijn voor het onderbrengen in grotere tomen. Hierin zal op de duur eveneens
in voldoende mate worden voorzien.
Twee speciale hokken voorklimaatsonderzoek bijslachtkuikens, tot stand gekomen in overlegmet enmetfinanciële steunvan het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen (I.L.B.)
te Wageningen, welk Instituut ook bij deuitvoering van dit onderzoek zijn medewerking
verleent. Voor enige nadere bijzonderheden van deze hokken kan worden verwezen
naar blz. 23 van dit verslag.
Een hok voor het houden van 200 legkippen in de buitenlucht. Enkele details van dit hok
vindt men op blz. 27 vermeld.
Eind 1963 waren verder in aanbouw:
Twee specialehokken voor klimaatsonderzoek ten behoeve van de opfok en het houden van
legkippen, elk ruimte biedend aan 1600 volwassen hennen, waarin uit het oogpunt van
ventilatie zonder bezwaar verduistering zal kunnen worden toegepast en waarin verder
een kunstverlichtingsinstallatie met vele mogelijkheden van schakeling enz. aanwezig zal
zijn.

Door de bouw van deze hokken zal op het Instituut o.a. de gelegenheid worden geopend tot het vergelijken van de invloed van zeer verschillende lichtregimes. Het b o u w plan voor deze hokken is eveneens in overleg met het I.L.B. tot stand gekomen. Voor het
daarin te verrichten onderzoek kan ook verder op de medewerking van dit Instituut
worden gerekend.
HetProduktschap voor Pluimvee en Eieren heeft in 1963 geld beschikbaar gesteld
voor een belangrijke verbetering in de situatie bij het fokkerij- en crfelijkheidsonderzock.O p het eind van de verslagperiode was deuitwerking van hetplan voor de besteding
nog in behandeling.

De nieuwe landbouwschuur;
links het hulpgebouw
van de Afdeling Verwerking
Andere bouwkundige voorzieningen op het pluimvecbcdrijf die geheel of nagenoeg klaar kwamen, betroffen een nieuwe landbouwschuur (kapschuur) voor de berging van transportmiddelen, strooisel en andere bedrijfsbenodigdheden, alsmede de aanleg van een mestplaat.
In 1962 en 1963 werd geleidelijk voortgegaan met de aanvulling van de uitrusting van het bedrijf met moderne apparatuur voor de verzorging van de dieren. Het ging
in het bijzonder om maatregelen op het gebied van de vocderverstrekking en met betrekking tot het verzamelen van eieren (voederkettingen, transportrails, e.d.). Aldus kon
een zekere mate van arbeidsbesparing worden verkregen.
In het najaar van 1962 werden, korte tijd vóór dat de betreffende dieren in produktie
kwamen, bij een koppel leghennen metalen legnestengeplaatst. Bij dit type lcgnest w o r den de eieren met eentransportbandverzameld. De hennen bleken zeer goed in deze nesten
te willen gaan zodat, ook in het begin, weinig of geen eieren in het bodemstrooisel werden gelegd. Niet bevredigend was het feit dat de eieren een enigszins groezelige schaal
kregen, waardoor ze als consumptie-eieren minder aantrekkelijk werden. D e apparatuur
is ca. 10 maanden in gebruik geweest en heeft, afgezien van het uiterlijk van de eieren,
in die tijd goed voldaan. De fabrikant ging alvrij spoedig over tot het op de markt brengen van een verbeterde uitvoering, waarbij een andere voorziening is aangebracht om de
eieren schoon te houden.
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In 1963 werden in ccn aantal hokken de ronde, automatische drinkbakken vervangen
door losse, langwerpige automatische drinkbakken van verschillend fabrikaat. Hierbij
werd de ervaring opgedaan, dat de automatische regeling van het waternivcau in de bakken van de ene fabrikant duidelijk minder storingen vertoonde dan in die van de andere.
Verder k w a m naar voren dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan een goede
afstelling van het niveau in deze lange bakken voor het tegengaan van watervermorsing.
Dit geldt ook wanneer deze drinkbakken op lattenroosters staan, omdat moet worden
verhinderd dat flinke hoeveelheden water terechtkomen in de mest onder het lattenrooster, met alle bezwaren vandicn.
In het najaar van 1963 werden in twee hokken drinkgoten van eenvoudige constructie
(hoekijzer) aangebracht over de gehele lengte van het hok. Door het leggen van een elektrisch verwarmingskabeltje in de goot kan het water in deze goot in de winter op eenvoudige wijze vorstvrij worden gehouden. (Natuurlijk moet bij het monteren van een
dergelijke warmtebron bijzondere aandacht worden geschonken aan de veiligheidseisen
voor het gebruik van elektriciteit). De ervaringen met de drinkgoten, die goedkoper zijn
dan de losse langwerpige drinkbakken van het gebruikelijke type, zijn goed.
Verder werden in een aantal hokken voor legkippen lattenroosters aangebracht over een
gedeelte van de hokvlocr. O o k hiermede zijn goede ervaringen opgedaan zodat in de
komende tijd deze roosters in meer hokken zullen worden aangebracht.
In 1963 werden een aantal houten valnesten en gewone legnestcn in gebruik genomen,
die alle waren uitgevoerd als z.g. wegrolnesten. Nadat het ei is gelegd, rolt het buiten het
bereik van de kip in een soort lade, waardoor bij het verzamelen van de eieren een zekere
arbeidsbesparing kan worden bereikt. Alsvainest hebben dezenestennietvoldaan, hoofdzakelijk omdat ze te geringe afmetingen hadden, waardoor het bij de valnestcontrole

Korrclpers
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moeilijk was de kippen van het nest te nemen. Bovendien waren de dieren weinig geneigd op deze nesten te gaan,zodat een groot aantal eieren in het strooisel werd gelegd.
Gezien deze ervaringen werd besloten de nesten in het volgend seizoen niet meer te gebruiken. Als „open nest" voldeden ze wel iets beter, maar toch niet dermate dat een verder gebruik verantwoord werd geacht.
In 1962 werd de apparatuur voor de voederbereiding op het Instituut uitgebreid niet
een korrelpcrs, waarmede meelmengsels tot korrels kunnen worden geperst. Hierdoor
ontstond de mogelijkheid o m de voor voederproeven met (slacht-)kuikens, kippen, eenden en konijnen benodigde korrelvoeders geheel ter plaatse af te werken. Van belang is
ook dat nu in bepaalde gevallen de invloed van het persen op zich zelf, wat de voederwaarde betreft, nader kan worden onderzocht.
In het najaar van 1963 werden de eerste stappen gedaan om te komen tot transport van
de voedersin bulkvorm vanaf de plaats van bereiding naar de hokken, gecombineerd met
opslag in silo's en automatische vulling van de voorraadbakken van de voederketting en
in de betreffende hokken. De hiervoor benodigde apparatuur was echter aan het eind van
1963 nog niet geleverd.
In enkele opfokhokken werden voorzieningen getroffen o m bij de kuikens gasverwarming te kunnen toepassen.
Twee verouderde broedmachines werden vervangen door twee nieuwe van iets grotere
capaciteit.
Het Produktschap voor Pluimvee en Eieren heeft in 1963 geld beschikbaar gesteld voor de aanschaffing van meer broedmachines, instrumenten en verdere apparatuur,
die nodig zullen zijn om straks van het van Rijkswege te stichten broederijgebouw het
volle profijt voor het onderzoek te kunnen trekken. Aldus zullen door de betere technische mogelijkheden een versnelling van de vergelijkende broedproeven, alsmede een verbreding en verdieping van het te bestrijken terrein, binnen het bereik komen.

SAMENSTELLING EN OMVANG VAN DE PLUIMVEESTAPEL

Een overzicht van samenstelling en omvang van de pluimveestapel geeft tabel 1,
voor zover het de volwassen vrouwelijke dieren betreft.
Over het geheel genomen nam de omvang van de pluimveestapel toe. Het aantal volwassen hennen steeg van ruim 4.000 op 31 december 1961tot ruim 4.700 op 31 december
1963. Voor meer dan negentig procent waren het hennen in het eerste legjaar. De o m vang van de ecndestapel nam in dezelfde tijd toe van ruim 400 tot bijna 500 volwassen
vrouwelijke dieren.
Fokstapel kippen eneenden
Uit tabel 1kan worden afgeleid, dat een groot deel van de stapel wordt gevormd
door dieren die voor fokdoeleinden worden aangehouden. Enerzijds dienen zij het erfe17

TABELi
A a n t a l v o l w a s s e n v r o u w e l i j k e d i e r e n op 31 d e c e m b e r
ig6i

igÓ2

igÓ3

379
636
409
279

498

420

693
274

724

374
118

301

A. H O E N D E R S

Fokstapel

Witte Leghorn
Rhode Island Red
W.L. X R.I.R.
R.I.R. X W.L.
Witte Plymouth Rock
Geclbcnige Cornish

—
—

79

351
199

35

40
42

47

22

44

Barnevelder
Scheikuiken Barnevelder
Welsumer
Noordhollandse Blauwe
Kleurgroepen

9

12

71
8

132

127

157

Oud-Nedcrlandsc rassen
Bcinkiva

183
23

185
16

147
8

50

2.157
Proefdieren

387

W.L. x R.I.R.
Witte Plymouth Rock

Totaal Hoenders

2.502

58

2.878

1.278
599

1-347
547

1-457
396

4-034

4-396

4-731

350
63

360
59

448
40

413

419

488

B. E E N D E N

Peking
Khaki Campbell
Totaal Eenden

lijkheidsonderzoek van het Instituut, anderzijds worden ze gebruikt voor het aanfokken
van proefdieren ten behoeve van een groot aantal andere proefnemingen. Een aparte
groep vormt de collectie Oud-Ncderlandse hoenderrassen die wordt aangehouden met
het oogmerk een bijdrage te leveren aan het in stand houden van deze eertijds in ons land
algemeen verbreide hoenders.
De uitbreiding die de fokstapel in de verslagperiode heeft ondergaan, komt in het bijzonder voor rekening van twee rassen, die geschikt zijn voor de aanfok van slachtkuikcns.
Door medewerking van een Nederlands fokbedrijf werd nl. in 1962 de beschikking verkregen over enig stammateriaal van Witte Plymouth Rock en Geelbenigc Cornish. In
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1963 werd dit uitgebreid tot respectievelijk circa 800 en 250 hennen. Niet al deze dieren
zijn in de tabel opgenomen, omdat ze gedeeltelijk in het najaar werden gebroed en pas
begin 1964de volwassen leeftijd zouden bereiken. De overige groepen dieren bleven ongeveer op dezelfde, aan de beschikbare hokruimte aangepaste omvang.
Tot de fokstapel wordt ook een groep dieren gerekend van de kruising van Witte
Leghorn met Rhode Island Red. Zij worden uit individueel broed verkregen en de resultaten worden gebruikt voor selectie binnen de uitgangsstammen. Deze kippen doen geen
dienst voor ander onderzoek.
Een bijzonderheid omtrent de opbouw van de fokstapel is voorts dat de van oudsher
op het Instituut aanwezige stam Welsumers grotendeels werd vervangen door materiaal afkomstig van het pluimvccproefbedrijf te Marum. Vervanging van het oorspronkelijke materiaal was gewenst omdat bij het jarenlang binnen een kleine groep verder
fokken, de vitaliteit en daarmede samenhangende nutcigenschappen aanzienlijk waren
teruggelopen.
In het algemeen kan door het Instituut geen fokmateriaal (broedeieren of dieren)
aan derden worden verkocht. Uitzonderingen zijn zeer zeldzaam en hebben alleen betrekking op materiaal dat al van oudsher op het Instituut aanwezig is. Zo werd b.v. van
de groep Kleurleghorns een twintigtal dieren ter beschikking gesteld aan een Zwitserse
instelling die onderzoek doet naar de vererving van veerkleuren. O p blz. 91 zijn over de
achtergrond hiervan nadere bijzonderheden vermeld.
In de verslagperiode werden verder wat Barnevclder- en Welsumer-broedeieren verkocht aan enkele fokbedrijven, speciaal met het oog op de bij deze dieren aanwezige aanleg voor het produceren van bruin gekleurde eieren. Voorts werd aan de Stichting Bloedgroepen Onderzoek te Wageningen voor experimentele doeleinden een aantal exemplaren van de intccltlijn Noordhollandsc Blauwe afgestaan, die speciaal voor dit doel werden gefokt.
Enkele sportfokkers konden worden gesteund met materiaal van Uilebaarden en roodbonte Friese hoenders.
Proefdieren
Het aantal volwassen dieren dat voor proeven op het gebied van voeding, huisvesting en verzorging werd aangehouden, onderging de laatstejaren vrijwel geen verandering. De omvang is afgestemd op de mogelijkheden, die de aanwezige hokruimte
biedt. De proefdieren van de kruising Witte Leghorn met Rhode Island Red werden uit
de eigen fokstapel aangefokt. Het materiaal voor een proef over de voeding van slachtkuikenmocderdicren werd in de vorm van eendagskuikens van het moderne Plymouth
Rock-type aangekocht van een Nederlands fokbedrijf. De slachtkuikens die voor het
onderzoek nodig waren, werden ten dele verkregen van de op het Instituut aanwezige
moederdieren. Voor een ander deel werden broedeieren aangekocht van een fokbedrijf.
Het aantal opgefokte slachtkuikens onderging sedert 1960-1961 een belangrijke uitbreiding, aanvankelijk doordat in 1962 weer een nieuw opfokhok voor ruim 3000 kuikens
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in gebruik werd genomen,later (1963)door het gereed komen van een grote stal voor
klimaatsonderzock bij slachtkuikens met een capaciteit van6-12.000 dierenper broedsel.
Een en ander is gedemonstreerd in tabel2,waar het aantal ingelegde eieren voor verschillende doeleinden is vermeld.
Uit de gegevens van de brocduitkomsten kan worden opgemaakt, dat het broeden van
kippekuikens bevredigend verliep. De broeduitkomsten bij het verjongen van de fokstapel waren naar verhouding het laagst. Dit vindt zijn verklaring in het bekende feit,
dat in foktomen (één haan met 5-10 hennen) het niet bevruchten door een haan een veel
grotere invloed heeft, dan in een grote toom waar meerdere hanen aanwezig zijn.
De jonge Pekingeenden voor de slacht werden wederom op het eigen bedrijf
aangefokt als een kruisingsprodukt van twee stammen. In het aantal procfeenden k w a m
weinig verandering. Het broeden van Pekingeenden verliep niet bevredigend. Elders in
ditverslag zijnproeven vermeld, waar opbepaalde aspectenhiervannader wordt ingegaan.
TABEL 2
A a n t a l i n g e l e g d e e i e r e n en b r o e d u i t k o m s t e n s e d e r t 1961
1963

1002

Ingelegd
UitIngelegd
UitIngelegd
Uitaantal gekomen aantal gekomen aantal gekomen

(%)
verjongen fokstapel
proeven metleggende hennen
proeven met slachtkuikens;
aankoop
proeven met slachtkuikens;
eigenbedrijf
diversen
Totaal

(%)

(%)

15.860
3415

67
81

10.935
7.456

62
63

16.997
6.666

68
69

5.624

76

5.088

69

28.443

75

15.064
4.486

70
74

29.036

20.086

551

77
79

4-593

71
74

44.549

71

53-785

72

76.785
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DE PRODUKTIVITEIT VAN HET PLUIMVEE

Het peil van produktiviteit van de kippen is, naar moet worden aangenomen,
van belang voor de uitkomsten van de meeste onderzoekingen die door het Instituut
worden gedaan. Een matige gezondheidstoestand en weinig eieren vinden hun weerslag
in de betrouwbaarheid van de uitkomsten. In beide verslagjaren was de produktie over
het geheel genomen zeer goed. Bij de kruising W.L. x R.I.R., die een groot deelvan de
stapel uitmaakt, lag de eierproduktie tussen 240 en 260 eieren per hen.
Tabel 3 geeft een meer uitgebreid overzicht van de stand van zaken bij de onderscheiden groepen. Als regel ging het om dieren die in eenvoudige hokken waren gehuisvest.
Het voer was doorgaans volledig meel van een samenstelling, die niet veel van de in de
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praktijk gebruikelijke opbouw afwijkt. In de meeste gevallen kregen de dieren vanaf de
leeftijd van6à8weken tot de lcgrijpc leeftijd uitloop in een goede grasren ofwerden ze
in zomerhokjes geplaatst. De cijfers vandeproefdieren betreffen zoveel mogelijk de groepen die geen speciale procfbchandcling kregen. Bij de uitval moet worden opgemerkt
dat van de fokstapcl en uit de proeven gedurende de legpcriodcslechts duidelijk ziekeen
dode dieren worden verwijderd. Overigens vindt dangeen selectie plaats. De opgegeven
cijfers hebben alleen betrekking op de uitval als gevolg van eenziekte.De gevallen van
kannibalisme zijn er buiten gelaten. Kannibalisme isbijdeonderscheiden groepen in heel
verschillende mate opgetreden. Bijdefokdieren eninsommige proeven werd regelmatig
de snavel gebrand. In andere proeven werd nagegaan of de proefbehandeling misschien
een effect zou hebben opheteuvel.Indeze gevallenliep deuitval door kannibalisme soms
op tot boven de twintig procent.
De verschillen tussen dejaren moeten in de eerste plaats worden gezien als normale
jaarlijkse schommelingen. Alleen bijdeBarnevelders enWclsumers kaneen samenhang
worden aangenomen metdemanier vanhouden. Dedieren vanbroed 1961 werden binnen gehouden ineenpaar afdelingen vaneengroot hokinkoppels vanca. 50stuks. Voor
broed 1962 waren kleine hokjes van 15 dieren beschikbaar enkonregelmatig een goede
uitloop worden gegeven.Het lijkt eropdatdeze „ o u d e "rassen de moderne huisvestingsmethode niet zo best verdragen.
G E Z O N D H E I D S T O E S T A N D V A NH E T P L U I M V E E (U. Haye, dierenarts)

In dejaren 1962 en 1963 heeft de gezondheidstoestand vande pluimvccstapel op
het Instituut geen bijzondere moeilijkheden opgeleverd. De uitbreiding vanhet fokmatcriaal en de toeneming van proeven met slachtkuikcns veroorzaakten een verdere stijging
van hetaantal dieren waarop sectie werd verricht. Relatief was deuitval door ziekte echter kleiner danindevoorgaande perioden. In 1962 werd op 3323 dieren sectie gedaan en
in 1963 op 4065 dieren. De stijging in het aantal secties betrof vooral jonge dieren.
Evenals invorigejaren werden alle kippen die langer dan12weken worden aangehouden, geënt tegen pscudovogelpest, infecticuzc bronchitis en pokken-difterie. In
19Ó3 werd voor het enten tegen pseudovogclpest gebruik gemaakt van de „La Sota"stam. D eherentingen tegen pseudovogelpest kwamen hierdoor tevervallen. Voor zover
dit wasna te gaan, heeft het gebruik van deze entstof wel voldaan.
Bij de opfok wasdeuitvalindeeerste weken nogsteedsaandehoge kant. Coccidiose heeft geen rolvanbetekenis gespeeld. Hetaantal gevallen waarbij nierafwijkingen
werden gevonden nam toe.Verder bleken tijdens deopfok nogal eensgevallen van infecticuzc synovitis voor tekomen, vooral bij deslachtkuikenmoederdieren en Rhode Island
Reds. Bij de slachtkuikcns k w a m herhaaldelijk perosis voor. Gezien de toeneming van
het aantal proeven met slachtkuikcns wasdeze stijging vanhet aantal gevallen zeer begrijpelijk.
Bij devolwassen kippen waren ookin 1962 en 1963 de gevallen vanbuikvlicsontstcking
en kannibalisme de voornaamste oorzaken vande uitval. Het aantal gevallen van k r o p 21

TABEL 3
P r o d u k t i c en u i t v a l d o o r z i e k t e bij v e r s c h i l l e n d e s t a m m e n en k r u i s i n g e n
g e b o r e n in 1961 en 1962
Aantal eieren! per
aanwez•ige hentot
de let'ftijdvan
50c ' dagen
Geboortejaar:

1QÓ1

Uitval door ziekte
inprocenten tijdens
de legperiode

1QÓ2

ig6i

igÓ2

Fokstapel
Witte Leghorn
Rhode Island Red
W.L. x R.I.R.
R.I.R. x W.L.
Witte Plymouth Rock
Geelbenige Cornish
Barnevelder
Scheikuiken Barnevelder
Wclsumer
Proefdieren
W.L x R.I.R.
Witte Plymouth Rock

226

223

14

8

211

217

13
18

14
11

244

257

227

238

10

5

—
—

185
153

—
—

H
20

I36

179

39

26

157

181

30

26

US

1Ó2

25

18

260

240

17

172

191

H

15
il

verlamming nam toe, voornamelijk bij de slachtkuikenmocderdieren. Coligranuloom
k w a m in 1963 plotseling weer meer voor. Het aantal gevallen van leukose en neurolymfomatose was, zowel bij dejonge als bij de volwassen dieren, iets hoger dan in voorgaandejaren. Het is nog niet duidelijk of de toename binnen de normalejaarlijkse schommelingen valt. In het najaar van 1963 werd nogal last ondervonden van blauwe kamziekte.
Dank zij een geregelde bestrijding van ectoparasieten werden veerluis en rode bloedmijt
nog slechts in een enkel geval waargenomen.
In verband niet het ter beschikking komen van elektronische rekenapparatuur
bij de Technische administratie is er een nieuwe codering opgesteld voor het verwerken
van de sectieresultaten. Met behulp van de ervaringen die met de tot nu toe gebruikte
codering waren verkregen is een systeem ontwikkeld waarbij de overzichtelijkheid is
toegenomen en ook de mogelijkheid is ontstaan om secundaire afwijkingen en gegevens
over de aard en plaats van de gevonden afwijkingen enigermate in samenvattende tabellen vast te leggen. Dit nieuwe systeem is met ingang van 1 januari 1964 ingevoerd.
Het onderzoek in verband met giftig grondnotenmeel werd voortgezet. Enige
bijzonderheden hiervan zijn op blz. 31 e. v. vermeld.
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AFDELING PRODUKTIE
( D I R E C T E U R : IR. P. UBBELS)

O N D E R Z O E K PLUIMVEE

H U I S V E S T I N G EN V E R Z O R G I N G
(Ir. J. F. Helder)
KLIMAATSONDERZOEK BIJ SLACHTKUIKENS (Ir. J. Benus)
Begin juni 1963 kwamen de hokken die bestemd zijn voor het onderzoek naar
de uitwerking van het klimaat, in het bijzonder van het hokklimaat, op de produktiviteit
van slachtkuikens, zowel als voor het onderzoek naar middelen die geschikt zijn o m het
klimaat voor de dieren in voordelige zin te beïnvloeden, in grote lijnen klaar. Deze hokken zijn van een model en materialen die in de praktijk toepassing vinden en van een
omvang die onderzoek op semi-technische schaal mogelijk maakt. De afwerking van de
hokken was aan het einde van de verslagperiode echter nog niet geheel voltooid. W e l
kon een (oriënterend) begin worden gemaakt met het onderzoek, waarbij vergelijkende
proeven met uiteenlopende middelen tot klimaatbeheersing worden genomen. Er zijn
vijf afdelingen beschikbaar, elk van 14 bij 9 m. Vier daarvan bevinden zich in één groot
hok van 70 bij 9 m terwijl de vijfde afdeling in een klein hok van 14 bij 9 m is ondergebracht. Van juni 1963 tot het einde van de verslagperiode werden twee broedsels
kuikens opgefokt en werd nog een derde broedsel opgezet. De bczettingsdichtheid was
tien kuikens per m 2 hokoppervlak, in totaal derhalve steeds vijfmaal 1260 kuikens per
proef.

Hok voor klimaatsonderzoek
bij slachtkuikens
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De opfok van het eerste broedsel slachtkuikens had plaats in de zomer, nl.vanhalfjuni
tot half augustus, waarbij op acht weken leeftijd een gemiddeld gewicht van 1308 g per
kuiken en een gemiddeld vocderrendement van 2,37 werd bereikt. De tweede opfok had
plaats in de herfst nl. in de maanden september en oktober. Hierbij werden een gemiddeld gewicht en voederrendement bereikt van respectievelijk 1324 g en 2,36. Met de
opfok van het derde broedsel slachtkuikens werd begin december begonnen.
Steeds werden dezelfde soort kuikens en dezelfde soort voer gebruikt. Ook de per
proef vergeleken behandelingen waren dezelfde, nl.:
a. drie verschillende systemen van ventilatie: overdruk, onderdruk en natuurlijke ventilatie, bij dezelfde sterkte en aard van de warmteïsolatie in de verschillende afdelingen;
b. drie verschillende graden van warmteïsolatie in drie afdelingen met natuurlijke ventilatie.
De klimaatsfactoren temperatuur, luchtvochtigheid en mate van luchtverversing werden zo goed mogelijk geregistreerd. Bij de proefdieren werd gelet op groeisnelheid,
voederverbruik, slachtkwaliteit en gezondheidstoestand. Verder werden gegevens verzameld omtrent verwarmingskostcn en omtrent de conditie van het strooisel.
Zoals alwerd vermeld, was de afwerking der hokken nog niet geheel voltooid. Verder
kunnen deze proeven slechts in enkelvoud worden genomen. Alleen reeds om deze
redenen zijn meer opeenvolgende herhalingen noodzakelijk. Maar bovendien moet
rekening worden gehouden met de invloed van het buitenklimaat op het hokklimaat.
Dooreengenomen zal deze invloed in de vier jaargetijden verschillend zijn, terwijl de
welbekende wisselvalligheid van het Nederlandse weer ook overigens voor een grote
variatie zorgt. Al deze omstandigheden te zamen brengen met zich mee dat de herhaling
van de proeven geruime tijd zal moeten duren, voordat algemene conclusies kunnen
worden verwacht.
HET AMMONIAKGEHALTE VAN DE LUCHT IN KUIKENHOKKEN

(Ir.J. Benus en Drs. K. Terpstra)
Evenals in 1961 werden in slachtkuikenhokken in de praktijk een aantal
luchtmonsters genomen ter bepaling van het ammoniakgehalte van de in de hokken
aanwezige lucht. O o k nu kon bij de onderzochte objecten niet worden vastgesteld, dat
aandoeningen van dekuikens verband zouden kunnen houden met een hoog ammoniakgehalte van hun ademhalingslucht. De gevonden gehalten waren weer laag te noemen en
schommelden tussen de uiterste waarden van 0,030 en 0,065 m g N H 3 per liter lucht, terwijl in 1961 als uiterste waarden gehalten werden waargenomen van 0,009 t o t 0,060 m g
N H 3 per liter lucht. Tevens werden opnieuw bepalingen gedaan in de lucht van goed
afgesloten hokken, waar oud strooisel aan hopen stond te broeien. Daarbij werden
maximum-waarden gevonden van 0,115 m g N H 3 per liter lucht. Nadat het broeiende
strooisel over de bodem was uitgespreid werd maximaal 0,400 m g N H 3 per liter lucht
gemeten, een hoeveelheid die volgens later uitgevoerd laboratoriumonderzoek op de
duur zeer schadelijk zou zijn voor de groei en ontwikkeling der kuikens.

Daar door de metingen in de praktijk geen uitsluitsel omtrent de voor de kuikens
toelaatbare concentratie aan N H 3 in de lucht werd verkregen, werd in de loop van 1962
overgegaan tot het maken van een laboratoriumopstelling met het doel om daarin de
minimale concentraties van bepaalde gassen, die voor kuikens schadelijk zijn, te kunnen
bepalen. Met deze apparatuur wordt nu het effect van ammoniakdamp onderzocht. Tot
nog toe is gevonden, dat ammoniakgehaltcn in de lucht tot en met 0,1 m g per liter zo
goed als onschadelijk zijn, en dat een gehalte van 0,5 m g N H 3 per liter zeer schadelijk is
wat de groei en de ontwikkeling van de kuikens betreft. Bij laatstgenoemde concentratie bereikten de zes proefdieren in acht weken slechts de helft tot één derde van het
levend gewicht van de controledieren, terwijl de meest voorkomende opmerkingen op
de sectie-rapporten waren: luchtpijp-slijmvlies ruw ontstoken; veel dik slijm; oogslijmvliezen zeer vochtig ; lichte ontsteking van het hoornvlics. Voor een nadere beschrijving
van deze laboratoriumproeven wordt verwezen naar blz. 98 van dit verslag.
INVLOEDEN VAN LICHT OP PLUIMVEE (Ir.J. Bcnus)
In aansluiting op het onderzoek in de jaren 1959-1961 werd nog eens het verband nagegaan tussen ochtend- en avondverlichting van de hokken en het gemiddeld
dagelijks t i j d s t i p v a n l e g g e n van kippen in haar eerste legjaar. Bij het onderzoek in
de genoemde periode was gebleken dat bij morgenverlichting van 4 a 5 uur af, in het
wintcrhalfjaar vooral het natuurlijke uur van donker worden in de namiddag een duidelijke invloed had op het tijdstip van leggen. Tevens k w a m echter naar voren dat er bij
uitsluitend avondverlichting ook enige invloed uitging van het tijdstip van licht worden
's morgens. Bij hoofdzakelijk ochtendverlichting was in deze vroegere proeven het aantal eieren dat om 8.00 uur 's morgens kon worden geraapt (uitgedrukt in procenten van
de totale dagproduktic), in goede overeenstemming met nog eerdere waarnemingen uit
1956. Deze waren gedaan bij naar huidige maatstaven minder produktieve dieren. Toen
was tevens geconstateerd dat bij een constante lichtdag in de hokken, van 's morgens
6.00 tot 's avonds 20.00 uur (een dagelijkse lichtduur van 14 uur), het gemiddeld tijdstip
van leggen ongeveer constant bleef.
Bij een aantal fokhennen van de later aanwezige Witte Leghorns, Rhode Islands Reds
en Noordhollandsc Blauwen is de invloed van een constante lichtdag nog eens nagegaan.
Deze dieren waren in haar eerste legjaar en hadden van september tot en met maart
steeds een daglcngte van 12 uren (van 7.00 tot 19.00 uur). Het gemiddeld legtijdstip
bleef ook nu nagenoeg gelijk. De overeenstemming met de vroeger waargenomen feiten
was vrijwel volledig, hetgeen voor de W.L. door tabel 4 wordt gedemonstreerd.
Met betrekking tot het onderzoek naar de invloed van het verloop van d e d a g l e n g t e g e d u r e n d e de o p f o k p e r i o d e op het tijdstip van legrijpheid, de produktic
en het gewicht van de eieren bij leghennen (W.L. X R.I.R.), werd in het Verslag over
dejaren i960 en 1961 reeds een globaal overzicht van de resultaten gegeven. Uit de inmiddels volledig verwerkte gegevens is op te maken dat van de vroegbroeddieren (geboortedatum 15 november) de hennen in de twee groepen met tijdens de opfok toc25

TABEL 4
Eieren, in p r o c e n t e n van de t o t a l e d a g p r o d u k t i e ,
g e l e g d t o t i o . o o uur ' s m o r g e n s
sept.

okt.

nop.

dec.

jan.

febr.

nut.

46,1
(34,0)

40,9
(64,7)

42,6
(66,5)

47,9
(62,9)

43,7
(61,9)

42,0
(59,9)

43,0
(62,7)

Vroeger onderzoek met minderproduktieve dieren
35,5
(legpercentages)
(27,0)

37,0
(62,0)

32,5
(63,0)

33,5
(40,0)

38,0
(56,0)

37,0
(62,0)

33,0
(30,0)

Recent onderzoek (W.L.)
(legpercentages)

nemende daglengte (kunstmatig van 9^ tot 17 uren, resp. natuurlijk van 8 tot 14 uren),
gemiddeld drie dagen tot een week eerder aan de leg zijn gekomen, dan de groepen met
afnemende resp. constante daglengte. Deze verschillen bleken significant te zijn.
Omgekeerd gold een overeenkomstige conclusie voor de laatbroeddieren (geboortedatum 17 mei). Daarvan zijn de hennen in de groep met tijdens de opfok natuurlijke
daglengte (dat was in dit geval afnemende lichtduur van 17 tot 11 uren), gemiddeld een
twaalftal dagen later aan de leg gekomen dan de hennen in de beide andere groepen, die
resp. onderworpen waren aan een kunstmatig afnemende daglengte van 22 tot 17 uren
en een constante daglengte van 17 uren. O o k deze verschillen waren significant.
De aantallen eieren per gemiddeld aanwezige hen bedroegen tot 500 dagen leeftijd bij
de vrocgbroeddieren: 276,3 - 277,8 - 284,3 en 276,2, resp. voor de groepen met afnemende, constante, kunstmatig toenemende en natuurlijk toenemende daglengte tijdens de opfok. Bij de laatbroeddieren waren deze aantallen: 282,3 - 282,2 en 279,0, resp.
voor de groepen met kunstmatig afnemende, constante en natuurlijk afnemende daglengte tijdens de opfok. De verschillen in aantallen eieren per gemiddeld aanwezige hen
waren te gering o m significant te zijn.
Behalve de (geringe) verschillen in gemiddeld aantal eieren waren er enige verschillen
in het gewicht van de eerste 20 eieren. Deze verschillen waren statistisch wel van betekenis. Van het vroegbroed waren de eieren van de hennen in de groepen met de
natuurlijk, resp. kunstmatig toenemende daglengte bij de opfok, wezenlijk lichter dan
de overeenkomstige eerste 20 eieren van de hennen uit de andere groepen. De gemiddelde eigewichtcn waren nl. 46,2 - 45,8 - 47,0 en 47,2 g. Bij de laatbroeddieren waren deze
eieren in de groep met natuurlijke daglengte (dat was in dit geval dus afnemende lichtduur van 17 tot 11 uren) wezenlijk zwaarder dan van de hennen uit de twee andere
proefgroepen (kunstmatig afnemende daglengte van 22 tot 17 uren en constante daglengte). De gemiddelde eigewichtcn van de eerste 20 eieren van deze dieren waren resp.
4 9 , 7 - 4 8 , 0 en 48,3 g.
Het ligt in de bedoeling, bij het verdere onderzoek omtrent dit onderwerp in het
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bijzonder nader in te gaan op het beginniveau van de daglcngte, waarop de verkorting
van de lichtduur wordt toegepast. Daartoe zal de gelegenheid zich voordoen als in 1964
de hokken gereed komen, die speciaal gebouwd worden voor het houden van kuikens
en kippen niet verduistering. Zo enigszins mogelijk zullen dan ook slachtkuikenmocdcrdieren in de proeven worden betrokken.
Een andere proef die in de verslagperiode omtrent de invloed van de verlichting
werd gedaan, had betrekking op de hokverlichting voor legkippen met behulp van
T . L . - b u i z e n in vergelijking met die met gewone gloeilampen. De betreffende hennen
(W.L. X R.I.R.) hadden in haar eerste wintcrhalfjaar, tot 17april 1963,ophet natuurlijke
daglicht een gelijke aanvullende kunstverlichting tot een totale lichtlengte van 14 uur
per etmaal. Voor de helft van de 400 dieren (4 X 50) gebeurde de aanvullende kunstverlichting met T.L.-buizen van 40 Watt en voor de overige hennen met gloeilampen van
100Watt, die beide op een hoogte van + 2,15 m boven het strooisel waren aangebracht.
Per 50 hennen was ca. 13I m 2 vloeroppervlakte beschikbaar. Van 1 augustus 1963 af,
toen de hennen ca. 500 dagen oud waren, kregen zij opnieuw aanvullende kunstverlichting en wel zodanig, dat toen een totalelichtduur van 17uren per etmaal werd verkregen.
Uit de ter beschikking staande, maar nog niet volledig bewerkte gegevens zullen, wat
het aantalgelegdeeierenbetreft, naar allewaarschijnlijkheid geenverschillen van betekenis
tussen de beide lichtbehandelingen worden afgeleid. Bij het begin van de eerste verlichtingsperiode (3september 1962)hadden de hennen die in de eigenlijke proefperiode T.L.verlichtingzoudenkrijgen, een half ei per gemiddeld aanwezige hen meer gelegd dan de
hennen diemet gloeilampen bijverlicht zouden worden ( = 3 , 9 % vanhet totaal gemiddeld
aantal eieren tot dat moment gelegd). Per 17 april 1963 - het einde van de eerste vcrlichtingsperiode - was het verschil in dezelfde richting 3,7 ei per gemiddeld aanwezige
hen (2,1%). O p 1 augustus 1963, bij het begin van de tweede verlichtingsperiode, bedroeg het verschil 5,5 ei (2,3%) en aan het einde van de proef, per 18 december 1963,
d.i. dus nadat de verschillende lichtbehandeling weer gedurende 4 ! maand was toegepast, was het tot 7,9 ei per gemiddeld aanwezige hen gestegen (2,5%). Het ziet er dus
niet naar uit, dat de wijze van verlichten in dit geval de intensiteit van de leg van betekenis heeft beïnvloed.
HET HOUDEN VAN LEGGENDE HENNEN IN DE BUITENLUCHT (Ir. J. Benus)
In het tweede gedeelte van de verslagperiode werd op het Instituut een eenvoudig hok gebouwd, dat hoofdzakelijk slechts beschutting biedt tegen sterke zonnestraling en regen. Indien nodig kan ook enige beschutting tegen wind worden gegeven,
door het aanbrengen van plastic folie tegen één of meer van de open (gazen) voor-,
achter- en zijwanden. Het gaat hier o m de beantwoording van de vraag in hoeverre
hennen van het moderne bedrijfstype met voordeel kunnen worden gehuisvest in heel
eenvoudige hokken waarvan de wanden grotendeels uit gaas bestaan. De in Nederland
gangbare hoktypen vragen flinke kapitaalsuitgaven bij het bouwen. In de subtropen
en tropen wordt echter volstaan met een beschutting als bovenbedoeld. De hokken zijn
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er daardoor in het algemeen veel eenvoudiger en goedkoper van bouw. Voor en na zijn
ervaringen opgedaan die erop wijzen dat bedoeld systeem, aangepast aan Nederlandse
omstandigheden, hier ook wel bruikbaar zou kunnen zijn en eventueel voordelen kan
opleveren. Meer speciaal zou dat het geval zijn indien bijzondere aandacht wordt geschonken aan de watervoorziening bij vorst.
In bovengenoemd hok werden in vier afdelingen 200 hennen tegen de leg van de
kruising W.L. X R.I.R. ondergebracht, die gelijkwaardig waren aan 400 overeenkomstige hennen, welke in een gewoon hok werden geplaatst. De helft van deze 400 hennen
werd in vier afdelingen met een volledig lattenroostcr geplaatst (in dit opzicht gelijk aan
het open hok). De andere helft werd gehuisvest in vier afdelingen met gewoon vers
strooiscl (turfmolm + stro). De hennen van deze drie groepen worden vergeleken om
een eerste indruk te verkrijgen van het verloop van de leg, de eikwalitcit, het voederverbruik en de gezondheidstoestand onder de geschetste omstandigheden. Verder wordt
nagegaan welke bijzondere problemen zich in het afwijkende hoktype voordoen terzake
van de beschutting tegen wind, de hokinrichting en de verzorging.
Over de resultaten van deze proef viel bij het einde van 1963 nog weinig definitief te
zeggen.
AFKOELSNELHEID VAN PASGELEGDE EIEREN

(Ir. W . F. van Tijen en Dr. R. S. Kaltofen)
In verband met proefnemingen elders deed zich de vraag voor, hoc snel warme,
pasgclegdc eieren afkoelen nadat zij geplaatst zijn op trays, in draadmanden of op andere
wijze zijn verpakt en welke invloed dat heeft op de kwaliteit. Voor de beantwoording
hiervan werd begonnen met tempcratuurmetingen bij op verschillende wijze verpakte
eieren, nadat die vooraf in de broedmachine waren opgewarmd.
GEDRAGSTUDIE BIJ KIPPEN

(E. H. van Dijkman-Nicuwenhuyzen en A. E. Groeneveld)
De Werkgroep Gedrag Landbouwhuisdieren - T . N . O . heeft in de loop van
1963 twee biologische studenten in dienst genomen, die op het Instituut met gedragstudie bij kippen begonnen. De volgende bijzonderheden zijn ontleend aan het jaarverslag van genoemde werkgroep over 1963.
Uit in de Verenigde Staten van Amerika verricht onderzoek werd de indruk verkregen, dat de eierproduktic van kippen minder is naarmate de dieren lager in de sociale
rangorde van de tomen geplaatst zijn. Deze rangorde wordt vastgesteld door te bepalen
welke dieren door toomgenoten worden gepikt. Neemt men uit een grote toom een
aantal van de laagst geplaatste en dus minder producerende kippen weg, dan bestaat de
kans dat bij de laagst geplaatste van de overblijvende dieren de produktic zal dalen. Dit
werpt de vraag op, welk aantal-althans uit dit oogpunt gezien-als de optimale grootte
van een toom beschouwd moet worden.
O p 1november begonnen de bovengenoemde studenten met waarnemingen bij een
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toom van48kippen, zonder haan,van eenkruising tussenWitte Leghornhennenen Rhode
Island Red hanen (Ft). Alle kippen werden door speciale gekleurde en genummerde
aluniiniumplaatjes op de vleugel afzonderlijk gemerkt. Gedurende drie dagen per week
worden waarnemingen inzake de sociale rangorde gedaan, terwijl de valnestcontrole
ter vaststelling van de eierpoduktie in samenwerking met het personeel van het Instituut
dagelijks geschiedt. Het onderzoek is, na een oefenperiode, begonnen met het observeren
van acht kippen in een nieuw hok. Iedere week wordt dit aantal met acht kippen vergroot, totdat alle 48 aanwezig zullen zijn. O p het moment, waarop dit verslag werd
afgesloten, waren 24 kippen in het hok aanwezig en werd de voorlopige indruk verkregen dat nieuw ingebrachte kippen zich wel enigszins in de sociale rangorde kunnen
opwerken, maar dat de hoogste plaatsen toch nog steeds door leden van de eerste groep
van acht bezet waren.
Naast waarnemingen inzake de rangorde en de produktie worden ook gegevens verzameld over de tijd doorgebracht aan voer- en drinkbak, alsmede over de plaatsen die
de dieren in het hok innemen.
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P L U I MVEE V O E D I N G
(Ir. W. J. Nijveld)
ALGEMENE EN BIJZONDERE VOEDERMIDDELEN, RESP. TOEVOEGINGEN

G u a r k i c m m e e l (Ir. W . J. Nijveld)
Guarkiemmeel is cen bijprodukt dat ontstaat bij de bereiding van appreteermiddelen uit guarzaad (Cyamopsis psoraloides). Daar het een hoog eiwitgehalte heeft (ca.
4 0 % en meer) -wordt getracht het te verhandelen als - lager geprijsde - vervanger van
andere eiwitrijke plantaardige produkten in veevoeders. De samenstelling van het eiwit
is echter niet bijzonder gunstig; het heeft b.v. van de meeste essentiële aminozuren een
lager gehalte dan soja-ciwit, alleen van arginine is het gehalte hoger. Bovendien maakt
het de indruk niet smakelijk te zijn, terwijl het een ongunstige invloed op de werking van
het spijsverteringskanaal heeft, die zich o.m. bij kuikens uit in dunne ontlasting. Laatstgenoemde eigenschappen tracht men te verbeteren door het meel aan een stoombehandeling te onderwerpen.
Voor de proeven werden twee partijen gebruikt, waarvan volgens de leveranciers de
ene (I) in het land van oorsprong (Pakistan) een behandeling had ondergaan om het voor
veevoeder geschikt te maken, terwijl de andere (II) hier te lande was behandeld of althans
nabehandcld.
De proeven werden genomen met slachtkuikens en werden afgesloten wanneer deze
de leeftijd van acht weken bereikten. Van achtereenvolgende broedsels van 600 kuikens,
verdeeld over twee hokafdelingen, werd telkens aan de ene helft een controlevoedcr
gegeven, terwijl de resterende 300 een voeder kregen waarin een bepaald percentage van
de eiwitrijke bestanddelen van het controlevoer door guarkiemmeel was vervangen,
zonder dat veranderingen van betekenis in eiwitgehalte en omzetbare energie ontston-

TABEL 5

Guarkiemmeel in slachtkuikenvoeder
Broedsel

Gemiddeldkuikengewicht
op 8weken (g)
controle
controle metguarkiemmeel

Uitval (%)
met guarkiemmeel

1194
1129
1189

1108

i,7

i,7

1147

2,0

o,7

731

o,3

i,7

10

—
—
—
—

1201

1041

1,0

1,0

—
—

10

1153
1099

906

20

3,3
7,3

14,3

I

10

2

5

3
4
7
8
30

Guarkiemmeel (%)
I
II

20

673

6,3

den. De vervanging betrof alleen plantaardige grondstoffen, behalve wanneer het percentage guarkiemmeel in het mengvoeder werd opgevoerd tot 20%.
Uit de gegevens vermeld in tabel 5 volgt dat de beide guarkiemmelen hun schadelijke
werking nog niet verloren hadden. Pas bij 5% guarkiemmeel in het voeder werd geen
achterblijven in groei meer waargenomen. Als het percentage niet boven de tien komt,
behoeft de schadelijke werking blijkbaar niet in een hogere uitval tot uiting te komen.
Toch was bij 10% nog wel duidelijk dat de darmwerking abnormaal was, waardoor de
kuikens een smoezelig uiterlijk kregen.
G i f t i g g r o n d n o t e n m e e l (Ir. W . J. Nijveld, Ir. J. F. Helder, U. Haye, dierenarts)
Door een groot aantal sterfgevallen bij kalkoenen, was men in Engeland tot de
slotsom gekomen dat er partijen giftig grondnotenmeel op de markt kwamen. Omstreeks
dezelfde tijd bemerkten legeendenhouders in ons land dat na het verstrekken van een bepaalde partij handelsvoeder de leg zeer snel tot vrijwel nihil daalde, terwijl de nog geproduceerde eieren kleiner waren dan normaal. Nadat op een ander voeder was overgegaan
verdwenen deze verschijnselen. Toen vervolgens soortgelijke bevindingen op het Instituut werden opgedaan en het genoemde handelsvocdcr 3 % grondnotenmeel bleek te
bevatten, werden met dit grondnotenmeel nadere proeven genomen (Helder). Een m o n ster, dat naar Engeland was opgezonden,bleek als,,highly toxic" gekwalificeerd te zijn.
Voeders met 1 3 % en 19% van het giftige grondnotenmeel veroorzaakten in enkele w e ken een hoge sterfte (70-75%) bij jonge Pckingccndjcs. Bij sectie werden histologische
afwijkingen in de lever waargenomen (Haye) die van dezelfde aard waren alsin de literatuur was beschreven. Een hoeveelheid van 6% giftig grondnotenmeel in het voeder leidde weliswaar niet tot een verhoogde uitval, maar bij sectie vertoonden de levers van de
aldus gevoederde eendjes dezelfde aandoening hoewel in lichte mate.* Later werden op
het Instituut met een andere partij giftig grondnotenmeel proeven ingezet om o.a. de
gevoeligheid van kippen en kippekuikens voor de gifstof na te gaan (Nijveld en Haye).
In een van de proeven werd bovendien onderzocht of de giftige stof (aflatoxinc) in de
eieren overging. Zou dit het geval zijn, dan waren schadelijke gevolgen voor de consument en bij het broeden mogelijk.
Ruim 300jonge hennen, verdeeld over acht afdelingen van een groot hok, werden enige weken na het begin van de leg overgebracht op een volledig voeder met onder
meer ca. 1 1 % grondnotenmeel. De ene helft van de proefdieren kreeg giftig grondnotenmeel (ca. 2 m g aflatoxine per kg) in het voeder, de andere helft onschadelijk
grondnotenmeel. Regelmatig werd van de eieren van beide groepen hennen gebroed en
werd in samenwerking met het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid nagegaan of
langs chemische weg aflatoxine in de eieren kon worden aangetoond. Dit laatste was niet
het geval en zowel de bevruchting als de broeduitkomstcn van de beide groepen waren
* Zie voor een tweetal andere praktijkgevallen in ons land: W. H. Smits, Vergiftiging
bij jonge eenden door grondnotenschroot (Arachis hypogaea). Tijdschr. Diergeneeskunde,
89 (1964) 1, 22.
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goed en verschilden niet. Evenmin kon een verschil in produktie of eigewicht of uitval
tussen de groepen "worden waargenomen.
Nadat deze proef 21 weken had geduurd werden vier hennen uit de groep met toxisch
grondnotenmeel genomen en in batterijkooien geplaatst. Voor twee van deze hennen
werd zoveel van een aflatoxine concentraat (verkregen van het Rijks Instituut voor de
Volksgezondheid) door het voeder gemengd, dat dit ca. 2 mg aflatoxine per kg bevatte,
m.a.w. het voeder bevatte toen zoveel aflatoxine alsof het volledig uit het giftig grondnotenmeel bestond. Nadat dit voeder gedurende 21 dagen was toegediend en zelfs nadat
gedurende negen dagen de dosis aflatoxine nog was verdubbeld, was aan de hennen niets
bijzonders waar te nemen en kon ook geen aflatoxine in de eieren worden aangetoond.
Bij sectie van een dezer hennen waren uitsluitend lever en gal iets afwijkend.
Omdat jonge dieren in het algemeen gevoeliger schijnen te zijn voor aflatoxine
dan oudere werd ook een proef opgezet met eendagskuikens. Deze werden tot de leeftijd
van acht weken op batterijen gehouden. Het volledige meel bevatte als eiwitrijke grondstof uitsluitend grondnotenmeel t.w. ca. 30%. Elke groep omvatte drie kooien met haankuikens en hetzelfde aantal met henkuikens, 20 dieren per kooi. Voor één groep werd
grondnotenmeel gebruikt dat niet toxisch was; voor een andere werd hetzelfde giftige
grondnotenmeel gebruikt als voor de volwassen hennen (ca. 2 mg aflatoxine per kg). In
het voeder voor de zesoverige groepen kwamen beide grondnotenmelen in verschillende
mengverhoudingen voor.
TABEL 6
Giftig g r o n d n o t e n m e e l in s l a c h t k u i k e n v o e d e r

Groep

Grondnotenmeel (%)
in het voeder
onschad.
g'fiig

Gewicht ing
leeftijd 8weken
<?<?
99

1

—

2

2,1

3
4
5
6
7
8

4,i
8,2
12,4

22

18,5

12

24,7
30,9

6

1367
1327
1320

—

1357

30
28
24
18

1346
1369
1330
1382

1183
1158
1157
1153
1158
1170
1151
1160

Voederrendement
kg/groei
kg/voer

3<$
2,34
2,28
2,29
2,28
2,26
2,34
2,33
2,27

Uitval
0/

/o

99
2,42
2,37
2,32
2,38
2,34
2,36
2,36
2,39

H

6
5
3
5
6
3
5

Uit tabel 6blijkt dat noch de bereikte gewichten, nochhet voederrendement duidden
op enige schadelijke invloed van het aflatoxinegehalte, dat bij deze proef maximaal ca.
0,6 mg/kg bedroeg. Ook de uitval gaf daarvoor geen aanwijzing. Bovendien werden bij
proefsecties van kuikens, op verschillende tijdstippen, geen histologische afwijkingen
vastgesteld.
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Ten einde nogmeer zekerheid te verkrijgen datweldegelijk aflatoxinc in deze voeders
aanwezig was, werden de overgebleven hoeveelheden voer vanjongs afgegeven aan
acht groepen cendekuikens. Deze kuikens gelden als zeer gevoelig voor genoemde gifstof. Inderdaad werd bevestigd dat eendekuikens gevoeliger zijn dankippekuikens. W e l iswaar trad er in dit geval onder de eendjes evenmin sterfte op die aan de gifstof moest
worden toegeschreven, maar bij sectie werden na acht weken wel de bekende histologische afwijkingen in delever waargenomen. Reeds bij eenaflatoxinegehalte van ca.0,2
mg/kg voer begonnen deze kuikens in groei achter te blijven en bij 0,6 m g groeiden zij
zeer slecht (zie tabel 7)
TABEL 7
D e i n v l o e d v a n a f l a t o x i n e o p de g r o e i v a n e e n d e k u i k e n s
Gewicht opdeleeftijdvan4weken in g
groep
(JtJ
$?
I
2
3
4
5
6
7
8

H33(io)
I 2 3 l ( 8)
1263(10)
1156(10)
H 0 7 ( 9)

H 2 5 ( 7)
1181(11)
1171(10)

9S8( 7)
9 2 i ( 8)

973( 9)
859(11)
7 o8( 6)

749( 9)

i o 9 8 ( 7)
1058(10)

( ) = aantal dieren.
Alles te zamen genomen, is het wel duidelijk dat het aflatoxinegehalte van de eerste
partij giftig grondnotenmeel, die Helder enige tijd te voren toevallig ter beschikking
kreeg, van betekenis hoger moet zijn geweest dan de ca. 2 mg/kg van de later voor het
zojuist beschreven onderzoek gebruikte partij.

B e p a l i n g v a n de v i t a m i n e - w e r k z a a m h e i d v a n v o e d e r m i d d e l e n
e n p r e p a r a t e n (Ir. W . J. Nijveld; Ir.J. F. Helder)

Vitamine A (Ir. W. J. Nijveld)
De vitamine A-werkzaamheid
van
luzernemeel
In een voorproef werd nagegaan welk percentage luzernemeel in het proefvoer
aanwezig diende te zijn o m bij kuikens een zodanige opslag vanvitamine Aindelever
te verkrijgen, dat deze bij de gevolgde methodiek van onderzoek zo nauwkeurig mogelijk kon worden gemeten.
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Vervolgens werd de vitamine A-wcrkzaamhcid vastgesteld van luzcrncmccl dat op
verschillende manieren was behandeld. Dit luzerncmcel werd verkregen door bemiddeling van het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwproducten te W a g e ningen. Uit de proef werd voorlopig de conclusie getrokken, dat „zwaar" luzerncmcel
(luzerncmcel, dat na geperst te zijn, opnieuw werd gemalen, waardoor een compacter,
minder stuivend meel ontstond) ongeveer dezelfde vitamine A-werkzaamheid per gram
bezat als het overeenkomstige gewone luzernemccl. Door het toevoegen van de antioxydant: E.M.Q. (als „Santoquin") werd bij beide soorten de vitamine A-werking in
geringe mate verhoogd.
De vitamine A-werkzaamheid
van
handelspreparaten
O p aanvrage van de CL.O.-controle werd nagegaan of biologisch onderzoek
van voor verwerking in mengvoeder aangeboden en gebruikte vitamine A-preparaten
tot een juister waardeoordeel zou kunnen leiden dan alleen op grond van de prijs per
(chemisch bepaalde) eenheid vitamine A mogelijk is. Daartoe werd de biologische vitamine A-werkzaamheid bij kuikens van een viertal handelspreparaten onderling en met
een standaardoplossing in olie van all-trans vitamine-A-acetaat vergeleken. Bij geen van
de preparaten bleefdewerking onder diewelke op grond van de garantie verwacht mocht
worden. Dit stemde overeen met de analyse van het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht welke uitwees dat het vitaminegehalte van elk der preparaten de garantie min of
meer overschreed. Berekend op basis van deze analyse bleken twee in het onderzoek betrokken „stabiele" preparaten- overeenkomstig vroegere bevindingen- een hogere biologische vitamine A-werkzaamheid te bezitten dan de niet gestabiliseerde. Deze laatste
bestonden uit een droog preparaat en een olie. De biologische werkzaamheid van deze
beide was gelijk.
Vitamine D 3 (Ir. J. F. Helder)
De vitamine-D3
werkzaamheid
van
handelspreparaten
In 1962werd het routine-onderzoek van hetvitamine D 3 -gehalte van vitaminenpreparaten uit de handel weer op ruimere schaal voortgezet. Het onderzoek geschiedt op
verzoek van de Stichting C L . O . - C o n t r o l e en de Stichting Afnemers Controle Veevoeder. Deze stichtingen zenden elk tweemaal per jaar monsters van preparaten die zij op
vitamine D 3 -gehalte willen laten controleren, naar het Instituut.
In 1962 werden in dit kader 15preparaten op D 3 -gchalte gecontroleerd. Daarvan voldeden 14 aan de garantie; één preparaat was twijfelachtig. In 1963 werden 16 preparaten
gecontroleerd, waarvan er 14 aan de gestelde garantie voldeden en twee niet.
D e vier monsters van het laatste onderzoek dat in 1963 werd verricht, zijn ook op vitamine D 3 -gehalte gecontroleerd door het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht met
behulp van een laboratoriummethode. Men is daar bezig deze methode te toetsen, o.a.
door vergelijking met de resultaten van de biologische bepaling van het D 3 -gehalte zoals
die op het Instituut zijn verkregen.
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VOEDERSAMENSTELLINGEN EN - M E T H O D E N

A m i n o z u r e n (Ir. W . J. Nijvcld)
Slechts dan kunnen met een voeder goede resultaten bereikt worden als het o.m.
alle essentiële aminozuren in voldoende hoeveelheid en in de juiste onderlinge verhoudingen bevat. In het algemeen is dit slechts te bereiken door in een mengvoeder een goede combinatie van verschillende grondstoffen op te nemen. De mengvoederfabrikant
wordt veelvrijer in de samenstelling van zijn mengvoeders enin dekeuze van zijn grondstoffen wanneer het economisch mogelijk wordt fabriekmatig bereide aminozuren afzonderlijk toe te voegen. Hij dient dan echter te weten welke aminozuur-tekorten bepaalde grondstoffen of grondstofcombinaties vertonen. Een chemische analyse is daarvoor onvoldoende, omdat alleen het opneembare deel van de aanwezige hoeveelheid
aminozuur voor de voeding van betekenis is. De opneembaarheid van een aminozuur
hangt samen met de eiwitsoort waarvan het deel uitmaakt en moet door middel van
dierproeven worden vastgesteld.
Slachtkuikens
Het effect van lysine- enjof
methioninetoevoeging
Momentcel is eigenlijk alleen van de aminozuren methionine en lysine de prijs
zodanig, dat zij voor praktisch gebruik in aanmerking zouden kunnen komen. Bij het
toetsen van grondstoffencombinaties op tekorten aan opneembaar aminozuur is dan ook
slechts van deze beide aminozuren als toevoeging gebruik gemaakt. De proeven zijn in
de verslagperiode steeds uitgevoerd met gesekste slachtkuikens in batterijen, ca. 20 dieren
van één geslacht per kooi en meestal drie kooien per geslacht per voedergroep.
a. Kuikenvoeder met een hoog percentage rogge.
Reeds eerder was gebleken dat een voeder met als enige graansoort rogge ongunstige resultaten opleverde bij de voedering van kuikens. Naar aanleiding van een m e dedeling in de literatuur, dat de bezwaren zouden worden ondervangen wanneer het
voeder met rogge in de vorm van kunstkorrels werd gegeven, werd een proef opgezet
o m dit zo mogelijk te bevestigen. Daarin werd bij ca.900 gesekste slachtkuikens op batterijen een controlevoeder vergeleken met voeders met 60,6% rogge, 10% katoenzaadschroot, 14% vismeel en 5% dierlijk vet, aangevuld met mineralen en vitaminen. Eiwitgehalte en omzetbare energiewaardc van controlevoeder en proefvoeders, berekend uit
de analyse van de grondstoffen, werden zo veel mogelijk gelijk gehouden.
Weliswaar groeiden de kuikens op kunstkorrel, met uitzondering van groep 5, aanvankelijk beter dan de controle, maar dit bleef beperkt tot de eerste twee weken en moest
kennelijk worden toegeschreven aan de andere vorm waarin het controlevoeder werd
gegeven (zie tabel8). In het verdere verloop van de proef ging de ongunstige invloed van
de rogge overheersen, zodat de controlekuikens op de leeftijd van zeven weken zeer sig35
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nificant zwaarder waren dan alle andere. Verder bleek uit het zeer significante verschil
(hanen), resp. significante verschil (hennen), tussen groep 2 (meel) en 3 (korrel) dat de
vorm waarin het voeder werd gegeven tot op de leeftijd van zeven weken van invloed
bleef, zoals verwacht mocht worden.
Een toevoeging van aminozuren verbeterde het voeder met rogge niet. Integendeel,
detoevoeging van hetmethioninepreparaatvoor groep 5gaf bij beide geslachten een zeer
significant lager cindgewicht. Merkwaardigerwijze werd dit nadeel vrijwel opgeheven
door tevens lysine toe te voegen (groep 6), ofschoon delysinetocvocging op zichzelf geen
effect van betekenis had (groep 4). Waarschijnlijk lagen derhalve de aminozurenverhoudingen in het roggevoedcr zodanig, dat door de toevoeging van het methioninepreparaat een relatief lysinctekort ontstond. Dit zou tevens wijzen op een nog juist voldoende
lysinegehaltc van het roggevoeder zonder methioninetoevoeging. Bij een berekening,
uitgaande van het eiwitgehalte volgens analyse van de grondstoffen en van tabellen met
aminozuurgehalten van de eiwitsoorten, werd echter 1,29% lysine gevonden, terwijl
als gangbare norm voor de eerste levensweken 1,0% wordt aangehouden.
De slechtere groei van de kuikens op roggevoedcr was niet het gevolg van gebrek aan
eetlust, want alle groepen verbruikten meer voer dan de controlegroep. O o k de toevoeging van methioninepreparaat (groep 5) verminderde de eetlust niet. Daaruit blijkt, dat
de volgens berekening in het roggevocder aanwezige voedcrwaardc door de kuikens niet
ten volle benut kon worden. Dit is in overeenstemming met de waarneming, dat bij alle
groepen op roggevoedcr de mest een abnormaal dunne consistentie had, waardoor deze
groepen een smoezelig uiterlijk hadden. Uit het voorgaande wordt begrijpelijk, dat de
controlekuikens een zeer significant beter vocderrendement hadden dan alle andere en
die van groep 5 (met methioninepreparaat) een zeer significant slechter rendement dan
alle andere. Tussen de overige groepen waren geen significante verschillen.
De gemiddelde uitval bedroeg 4 , 3 % ,maar er was nogal wat variatie tussen de groepen.
Zo was de uitval bij de hanen van groep 2 b.v. 15,3%, vnl. door ontstekingen van het
spijsverteringskanaal; bij groep 3 7,6% en bij groep 4 nihil.
Het persen tot kunstkorrels van een slachtkuikenvoedcr met een zeer hoog percentage
rogge heeft in deze proef dus niet voldaan. Het is echter mogelijk dat dit aan de omstandigheden bij het bereiden van de korrels moet worden geweten. Een gunstige invloed
van het persen zou nl. daaraan kunnen worden toegeschreven, dat door een verhitting
van de rogge de ongunstige eigenschappen ervan zouden worden opgeheven. Misschien
is bij de beschikbare installatie, die vrij klein is en zonder stoominjectie werkt, de temperatuur niet hoog genoeg opgelopen en zou dit bij een andere installatie wel het geval kunnen zijn.
b. Vergelijking van mais en milo als enige graansoort in slachtkuikenvoedcr.
In aansluiting op eerder onderzoek vond verder een vergelijking plaats tussen
mais en milo alsenige graansoort in het voer. De hoofdzaken van de opzet van deze proef
zijn af te lezen uit tabel9. De groepen 2, 3, 5 en 6 kregen meel met 19,5 à 2 0 % re, voor
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5 8 % bestaande uit mais (2 en 3) of uit milo (5 en 6) en met sojaschroot alsenige eiwitrijke
grondstof.
Voor de groepen 1en 4 werd gedurende de eerste weken gebruik gemaakt van voeders
met eenzeer hoog eiwitgehalte (ca.28%) (z.g.„eiwitrijke starters").Deze bevatten of 3 1 %
maismcel ofhetzelfde percentage milo en eveneens sojaschroot alsenige eiwitrijke grondstof. De berekende omzetbare energie was van alle voeders ongeveer gelijk (ca. 3000
kcal/kg) ;het ruw eiwitgehalte van de voeders met milo was iets hoger dan van die met
mais (zie tabel9).De starter werd aan de groepen 1en 4 gedurende twee weken verstrekt,
terwijl de derde week diende als tussenstadium voor de overgang op het normale voer
door in deze week een half om half mengsel van beide voeders te geven.
De gebruikte toevoegingen van vrije aminozuren zijn af te lezen uit tabel g.
Het verstrekken van de zeer eiwitrijke voeders had tot gevolg dat op de leeftijd van
drie weken de kuikens in de groepen 1 en 4 zwaarder waren dan de overige, meestal
significant tot zeer significant. Tussen demais-en milogroepen met ongeveer gelijk eiwitgehalte bestonden toen geen significante verschillen. (Bij een eerder genomen proef was
waargenomen dat zonder toevoeging van het methioninepreparaat het mais-sojavoeder
de kuikens statistisch zeer significant beter deed groeien dan het milo-sojavoedcr). O p de
leeftijd van zeven weken trad bij de hanen geen enkel significant verschil meer tussen de
groepen op. Bij de hennen weken op deze leeftijd alleen de groepen 3en 6 soms nog wel
significant van de andere af, wat er op wijst dat de toevoeging van lysine naast het m e thioninepreparaat bij dit geslacht een ongunstig effect had. O o k in dit geval ontstond
blijkbaar een minder goed uitgebalanceerd aminozurenpatroon, al gold dit dan nog niet
voor de eerste levensweken. Het gebruik van de starter leverde zowel bij de mais- als bij
de milomengscls aanvankelijk een beter voederrendement op, maar aan het einde van
de proef was dit effect geheel verdwenen. W e l was er op dat tijdstip bij beide geslachten
een zeer significant verschil tussen de groepen op voeder met mais en de milogroepen.
In deze proef kon derhalve in een mais-sojavoeder de mais geheel door milo worden
vervangen zonder dat de groei van de kuikens verminderde, alsvoor een voldoende aanvulling met methionine werd gezorgd. Deze vervanging veroorzaakte een iets hoger
vocderverbruik.
c. De bruikbaarheid van katoenzaadschroot in slachtkuikenvoeder, naast mais of milo.
In de hier bedoelde proef zou katoenzaadschroot als eiwitrijke grondstof w o r den geprobeerd ter aanvulling van hetzij maismeel, hetzij gemalen milo (zie tabel 10).
Groep 1kreeg het controlevoer, terwijl het voeder voor de groepen 2 t/m 7 vrijwel geen
dierlijk eiweit ( 3 %weipoedcr) bevatte; het bestond voornamelijk uit mais of milo (ruim
55%),waarnaast 30%katoenzaadschroot zou voorkomen. Achterafbleek deals „schroot"
aangekochte grondstof als „twrschroot" aangemerkt te moeten worden. Het re-gehalte
daarvan bedroeg slechts 31,8%, hetgeen aanmerkelijk minder is dan voor goed katoenzaadschroot wordt aangehouden. Daardoor kreeg het voeder voor de groepen 2 t/m 7
een aanmerkelijk lager re-gehalte dan tevoren berekend was. Als gevolg van een en an39

der kon deze proef dan ook geen uitsluitsel geven over de bruikbaarheid van katoenzaadschroot voor het genoemde doel. Tabel 10 laat zien dat verder weer met verschillende
toevoegingen van methionincpreparaat en lysine werd gewerkt. De gemiddelde eindgewichten in de verschillende groepen doen veronderstellen dat lysine waarschijnlijk
het sterkst in het minimum verkerend aminozuur geweest is, gezien de sterke groeircactie van de kuikens op de toevoeging van 0,3% lysine.
T A B E L 10
K a t o e n z a a d v o e r s c h r o o t en mais of m i l o als h o o f d b e s t a n d d e l e n van
slachtkuiken voeder

Groep
no.

Graansoort

Toevoeging,

Gemiddeldk uikengewicht
Voederrendement
op 7 weken
voederverbruikjgroei,
tot 7weken

S3
1
2

3
4

5
6
7

—
gemengd
mais
—
mais
0,3 % lysine
mais
0,3 % lysine +
0,15 % methionincpreparaat *
milo
0,3 % lysine
milo
0,15 % methioninepreparaat*
milo
o,3 % lysine +
0,15 % methioninepreparaat *

??

3<S

??

1109

954

2,14

2,22

457

3,21

3,i6

851

477
718

2,54

2,69

889

762

742

660

2,48
2,80

2,51
2,81

334

337

3,57

3,49

817

764

2,49

2,56

' methioninchydroxyanaloog.
Deze proef deed ook uitkomen dat door een lysinetekort de groei van de haankuikens
meer achteruit gaat dan van de henkuikens, hetgeen al vakerwerdwaargenomen. Klaarblijkelijk ligt de norm voor de lysincbehoefte van haankuikens derhalve hoger. In tegenstelling tot wat normaal het geval is, werd het voederrendement van de henkuikens zelfs
gunstiger dan van de haankuikens. Toevoeging van lysine herstelde de normale verhoudingen in dit opzicht.
De milo was onder de verhoudingen van deze proef duidelijk een minder geschikte
graansoort dan de mais. De mindere geschiktheid werd echter voor de hennen gecompenseerd als lysine en methioninepreparaat werden toegevoegd. De toevoeging van
methionine als het voeder reeds was aangevuld met lysine had een grociverbetering tot
gevolg die significant groter was wanneer milo in het voer was opgenomen dan wanneer
het mais bevatte. Kennelijk was de milo dus meer deficiënt aan methionine dan de mais.
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Volgens de chemische analyse bevatte de gebruikte milo 9,2% en de mais 8,8% re. Voor
het methioninegehalte van milo-eiwit wordt in de literatuur 1,75% opgegeven en van
mais-eiwit 2,24%. Door het betrekkelijk lage eiwitgehalte van de gebruikte milo zou
deze 0,16% methionine bevat hebben tegenover de mais 0,20%. De proefresultatcn zijn
dus in overeenstemming met deze berekening.
Leghennen
Het uitstellen van het begin van de leg door
lysine-tekort
Het is dikwijls niet in het belang van de pluimveehouder wanneer zijn hennen
bijzonder vroeg aan de leg gaan. Door de ontwikkeling van dejonge hennen af te remmen is het mogelijk het begin van de leg naar een later tijdstip te verschuiven. Onderzocht werd of het verstrekken van een voeder met een laag lysinegehalte in de opfokperiode een bruikbaar middel zou kunnen zijn om deze verschuiving te verkrijgen.
Bij een vroegere proef (1961) was gebleken, dat het verstrekken van een voeder met
naar berekening 0,65% lysine vanaf de leeftijd van tien weken, geen effect had. Bij de
onderhavige proef werd eerder begonnen (de lysine-behoefte vermindert met het toenemen van de leeftijd) en werd een voeder gebruikt met een lager lysinegehalte (berekend op 0,4%). Van dit voeder was voorts bekend dat het met een toevoeging van lysine
bij kuikens een goede groei gaf, zodat het blijkbaar geen andere tekorten had dan uitsluitend aan lysine.
De proefdieren ten getale van ca. 350 stamden van een W.L. x R.I.R. kruising. Zij
waren per voedergroep over drie hokken met diep strooisel verdeeld en hadden geen
uitloop. De uitkomstdatum van de kuikens was 7maart. Tot de leeftijd van zeven weken
kregen zij volledig opfokvoer van normale bedrijfssamenstelling. Zij werden later weer
op bcdrijfsvoer gesteld toen de leg bij de groep met lysinearm voer begon, d.w.z. op de
TABEL n
H e t effect v a n l y s i n e - a r m v o e d e r o p de o p f o k r c s u l t a t e n
Gemiddeld gewicht per
hen ing
Leeftijd
in weken

7
8
10
14
18
22

zonder
lysinetoevoeging

met
lysinetoevoeging

544
608
748
1026
1317
—

539
672
917
1402
1788
—

Uitval in % van het
beginaantal, van 7
weken af (cumulatief)
zonder
met
lysinelysinetoevoeging toevoeging

Voederverbruik in kg/hen,
van 7wekenaftot de
aangegeven leeftijd
zonder
met
lysinelysinetoevoeging toevoeging

—

—

—

—

2,2
4,5
16,9
23,0
—

—
—
1,7
4,5
—

o,44
i,34
3,28
5,60
8,16

o,49
1,50
3,88
6,62
9,60
41

leeftijd van 22 weken. In de tussentijd kreeg de ene groep hierna te noemen: groep 1, het
lysincarme voer (gemiddeld ruw eiwitgehalte volgens analyses van vijf monsters 15,2%)
en deandere groep (groep 2) hetzelfde voer, maar aangevuld met 0,4% synthetisch-1-lysinepreparaat (75% zuiverheid).
Uit tabel 11komt naar voren dat er in groep 1(zonder lysinetoevoeging) blijkbaar inderdaad een lysinegebrek is opgetreden, in elk geval gedurende een deel van de opfokpcriode. Dit heeft een aanzienlijke remming in de ontwikkeling veroorzaakt, maar tevens een zeer hoge uitval, die voor verreweg het grootste deel een gevolg was van kannibalisme. Het vocderverbruik van deze groep ging na de overgang op bedrijfsvoer met
een sprong omhoog en lag daarna geruime tijd, hoewel in afnemende mate, boven dat
van groep 2.
De bij de opfok sterk in ontwikkeling achtergebleven groep 1kwam ook geruime tijd
later (ca. drie weken) aan de leg dan de controlegroep, (groep 2). Groep 1legde naar verhouding minder eieren van gering gewicht dan groep 2. Dit blijkt b.v. uit het feit, dat
op het tijdstip waarop in de groep met lysinegebrek het gemiddeld eigewicht tot 50 gram
was gestegen, hier gemiddeld per aanwezige hen 12 eieren waren verkregen, terwijl tot
het tijdstip waarop de eieren van de controlegroep dat gemiddeld gewicht bereikten deze
hennen gemiddeld reeds 32 eieren hadden gelegd. O p de leeftijd van 30 weken was de
achterstand in aantal eierenvan groep 1verminderd tot gemiddeld 16per aanwezige hen
(28 tegen 44).
De verdere gegevens van deze proef zijn nog in bewerking.
V o l l e d i g m e e l v o e r v o o r l e g d i e r e n v a n a l l e l e e f t i j d e n (Ir. W . J. Nijveld)
Gewoonlijk geeft men de kip in zijn verschillende ontwikkelingsstadia verschillende voeders. Voor de voederfabrikant brengt dit mede, dat hij een groot assortiment
mengvoeders moet aanmaken en in voorraad houden, hetgeen zijn produktiekosten verhoogt. Voor de pluimveehouder wordt de bedrijfsvoering ingewikkelder, wat eveneens
kostprijsverhogend werkt. N u worden die verschillende voeders o.a. verstrekt met de
bedoeling de ontwikkeling van het kuiken en dejonge hen zoveel mogelijk te bevorderen. Het is echter de vraag of bij legdieren een snelle ontwikkeling nagestreefd moet
worden. De pluimveehouder waardeert het in het algemeen niet, wanneer zijn hennen
bijzonder vroeg aan de leg gaan. Het leek derhalve zin te hebben om na te gaan welke
resultaten bij legdieren vanjongsaf aan met één voeder behaald zouden kunnen worden.
Z o ' n voeder zou in de eerste plaats moeten worden afgestemd op de behoeften van leggende hennen, daar de legperiodc immers de langdurigste en de produktieve periode is.
Dit betekende o.a. dat het eiwitgehalte van het te beproeven voeder om economische
redenen niet hoger zou kunnen zijn dan voor leggende kippen nodig is.
De eerste proef waarin éénvoeder, z.g. WéGé-voeder, met de achtereenvolgende volledige bedrijfsvoeders (tot zes weken Opfokvoer I, tot 14 weken Opfokvoer II, daarna
Legmccl) werd vergeleken, werd in duplo genomen met ca. 250 henkuikens van de
kruising W.L. X R.I.R., uitgekomen 7 maart.
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Het WéGé-voeder had de volgende samenstelling:
maisniccl, geel
gerstcmeel
millet (fijn gemalen)
tarwegrintzemclen
sojaschroot (getoast)
scsamschilfers
Peru-vismeel
gras-(luzcrne-)meel
A - D 3 preparaat (2250A/750D3)
vit. B 2 preparaat (200 m g B 2 /kg)
mineralenmengsel
fosforzure voederkalk

40,- kg
16,4
20,5,5,3, 4,3,0,1
1,2,0,5
100,- kg

Dit voeder had een vrij hoge energiewaarde, berekend op gemiddeld 2800 kcal, o m zetbarc energie per kg. Het ruw eiwitgehalte was getaxeerd op 15,5% maar varieerde
blijkens de analyses gedurende de proef tussen 15,4 en 14,6 met een gemiddelde uit tien
monsters van 15,0%.
De eerste dag na de uitkomst kregen de kuikens uitsluitend kuikenzaad; de volgende
dag eveneens kuikenzaad, maar tevens mcclvoeder en daarna uitsluitend meelvoeder.
Tabel 12geeft een overzicht van de opfokresultaten. Zoals bij het lage eiwitgehalte en
de ruime energie/eiwit verhouding verwacht mocht worden, ontwikkelden de kuikens
op WcGé-voer zich aanvankelijk langzamer dan de controlcdieren. Van 0-6 weken namen de WeGé-kuikens minder in gewicht toe dan die op bedrijfsvoer. Daarna vond het
tegenovergestelde plaats, zodat er op de leeftijd van 18 weken nog slechts een geringe
achterstand bestond. Berekend naar de toenmalige prijzen bedroegen de voederkosten
tijdens de opfok tot 18 weken f. 3,23 per dier voor de controlegroep en f. 2,83 voor de
WéGé-groep.
Het begin van de leg viel voor beide groepen ongeveer gelijk.
Bij het afsluiten van dit verslag waren de gegevens van de lcgperiode nog niet volledig
bewerkt. De algemene globale indruk van deze proef leidde er echter toe, dat reeds meer
proeven van ongeveer gelijke aard werden opgezet. Het lijkt er voorlopig op dat er inderdaad wel voedertechnisch aanvaardbare mogelijkheden zijn tot beperking in de aangegeven richting van het aantal mengvoeders voor henkuikens en jonge en volwassen
hennen voor de leg.
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T A B E L 12
D e i n v l o e d van W é G é - v o e r op de g r o e i , u i t v a l en liet
v o e d e r v e r b r u i k in de o p f o k p e r i o d e

Leeftijd
weken

0

3
6
10
14
i8

Uitval in % van het Voederverbruikin g/hen
Gemiddeld lichaamsgewicht heginaantalhenkuikens
vanjongsaftot de
ing
tot deaangegeven
aangegeven leeftijd
leeftijd
WéGé-voer hedrijfsvoer WéGé-voer hedrijfsvoer WéGé-voer bedrijfsvoer
39
156
418
923
1364
1689

—
—

40
i8r
484
981
1403
1718

4,8

0,8

—
—
13.0

9,0

—

—

299
1130

329
1236

3148

3442
6282
9192

5741
8443

H e t p l o t s e l i n g wijzigen van het aan l e g h e n n e n v e r s t r e k t e v o e d e r
(Ir. W.J.Nijveld)
In de praktijk van de pluimveehouderij is men over het algemeen bevreesd voor
het aanbrengen van plotselinge wijzigingen in het voeder, vooral buiten de gebruikelijke
overgangen die met de leeftijd in verband staan. Dit betreft zowel veranderingen in de
kleur als in de vorm of de samenstelling. Anderzijds heeft men toch wel de neiging, in
geval produktic en/of conditie lijken achteruit te gaan, ineens op een ander voeder over
te stappen (b.v. dieetmeel).
Er deed zich in de periode, die dit verslag bestrijkt, een gelegenheid voor o m enig inzicht te verkrijgen in de reacties van leghennen op plotselinge overgangen inhet voeder.

Speciale voederbakjes aan de legbatterij
ter voorkoming van morsen
in voederproeven
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Voorliet inleiden van een student van de Landbouwhogeschool in de praktijk van het
onderzoek bestond er behoefte aan een kort durende proef. Tegelijkertijd opende zich de
mogelijkheid een aantal cénhens-kooien van een batterij te bezetten.
De hennen ten getale van 44 stuks van een kruising W.L. X R.I.R. waren voordat de
proef begon in gewone hokken gehuisvest en ongeveer vier weken aan de leg. Het voeder bestond toen uit volledig meel van bedrijfssamenstelling. De dieren werden op basis
van het lichaamsgewicht verdeeld in twee groepen en over de kooien verloot. De samenstellingvan haar voer k w a m daarna vrijwel overeen met die van het tevoren verstrekte,
maar door toevoeging van geslibd krijt was het calciumgehalte verhoogd tot 2,25% o m dat het voor de uitvoering van de proef eenvoudiger was geen schelpengrit te verstrekken. In het mengsel was verder nog ca. 2 % van een bindmiddel voor kunstkorrels opgenomen.
Na een voorperiode van acht dagen ter gewenning aan huisvesting en proefvoeder,
dat in deze periode ook als meel werd gegeven, werd met de eigenlijke proef begonnen.
Daarbij behield groep 1het voeder in meelvorm nog eenweck,ging vervolgens gedurende twee weken over op hetzelfde voeder in korrelvorm o m tenslotte tot het meelvoeder
terug te keren. Groep 2 behield het meelvoeder na de voorperiode nog 14 dagen, kreeg
vervolgens 14 dagen korrelvoeder en daarna weer meelvoeder. De tijdstippen van overgang waren voor de twee groepen dus ongelijk, zodat de groepen als elkanders controle
konden dienen. Het voederverbruik werd dagelijks per hen bepaald, het individuele
lichaamsgewicht wekelijks. Deze bepalingen vonden steeds op hetzelfde uur plaats. Verder werd per hen genoteerd op welke dagen eieren werden gelegd.
T A B E L 13
O v e r g a n g v a n m e e l op k u n s t k o r r c l en o m g e k e e r d bij l e g g e n d e h e n n e n
Proef
Voederverbruikper Gemiddeldgewichtvan
week Aard van het voeder hen perdag ing de hennen hijbeginvan Legpercentagc
no.
elke proefweek in g

I
2

3
4
5

groep1

groep2

groep1

groep2

groep1

groep2

groep1

groep2

meel
korrel
korrel
meel
meel

meel
meel
korrel
korrel
meel

127,7
147,6
141,6

129,0

91,6

88,3

145,3
125,7

2155
2137
2146
2221

85,1

132,5
136,0

2153
2151
2216
2228
2208

2249

87,7

87,7
83,1
85,7
86,4

2200 g

2196 g

Gemiddeld gewicht van de hennen aan het
einde van de vijfde proefweek :

130,1
146,1

87,0
86,4

De hennen reageerden duidelijk op de verandering van voer in die zin dat de overgang
op korrelvoer het verbruik deed stijgen, terwijl de overgang op mcelvoer een daling van
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het verbruik ten gevolge had. De veranderingen in verbruik traden reeds na 24 uur op en
handhaafden zich, zoals in tabel 13is te zien, zonder grote wijzigingen ook in de tweede
weck na de overgang. Het teruggaan van korrel- naar meelvoer scheen het verbruik ongeveer tot het eerder bereikte peil te reduceren.
Er valt geen invloed te bespeuren van de wisselingen in gemiddeld vocderverbruik op
de gemiddelde eierproduktic. Daarentegen vertoonde het lichaamsgewicht wel veranderingen, welke met die in het vocderverbruik in verband gebracht kunnen worden. Deze
reacties doen de indruk ontstaan, dat wanneer bij jonge legkippen een tijdelijke verhoging van het voerverbruik wenselijk geacht wordt (b.v. wegens minder goede conditie)
het verstrekken van kunstkorrcl een goed hulpmiddel zou kunnen zijn. Een langdurige
voedering met kunstkorrel zou echter tot overconsumptie kunnen leiden, diein verhoogde vetaanzet tot uiting zou moeten komen en de eierproduktie dan waarschijnlijk ongunstig zou beïnvloeden.
Uit de individuele gegevens die bij deze proef zijn verzameld, k w a m naar voren dat
de reacties van sommige hennen afweken van de gemiddelde gedragslijn. Een bewerking
van deze gegevens bleef echter tot dusverre achterwege. Bij geen van de hennen heeft
het overplaatsen van het hok naar de kooi van de legbatterij tot het staken van de leg geleid. Het hoge legpercentage doet vermoeden dat er zelfs geen sprake van geweest is dat
de intensiteit van de leg nadelig werd beïnvloed (drie hennen legden tijdens de proefduur
van vijf weken ononderbroken een ei per dag).
D e v o e d e r i n g v a n s l a c h t k u i k e n m o e d e r d i e r e n (Ir. W . J. Nijveld)
Zoals uit de naam reeds volgt, worden de slachtkuikenmoederdieren gehouden
voor de produktie van broedeieren waaruit slachtkuikens zullen voortkomen. Door hun
forse lichaamsontwikkeling hebben deze moederdieren een hoog voederverbruik, terwijl daarentegen de eierproduktie lager is dan van de specifieke legrassen. Dit leidt tot
een hoge kostprijs van de broedeieren. Het is dus uit economisch oogpunt van bijzonder
veel belang het voeder voor deze dieren zo te kiezen dat de eierproduktie zoveel mogelijk
wordt bevorderd en dat een zo groot mogelijk deel van de produktie voor de broederij
bestemd kan worden. Afgezien van hun grote gevoeligheid voor bepaalde pluimveeziekten neemt men algemeen aan dat de belangrijkste belemmering voor het op peil blijven van de produktie van deze dieren hun neiging tot vervetting is.
Opfokperiode
Behandeling
in de
opfokperiode
Bij de proef genoemd in het vorigejaarverslag werd reeds tijdens de opfok nagegaan wat de invloed van verschillende voeders en voedermethoden was op de lichaamsontwikkeling en mate van vetaanzet. Deze proef werd herhaald met nieuw aangekochte
kuikens. Tevens werd een nieuwe groep toegevoegd waarbij een beperking vanhet voederverbruik werd nagestreefd door een voeder te verstrekken met een laag lysinegehalte.
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TABEL 14
Behandeling en opfokrcsultatcn van slachtkuikcnmocdcrdicren
(in deperiode: 8-18weken)
Gemiddeldgewichtper dier(g)
Groep
no.

Behandeling

meervoer van bedrijfssamenstelling* + dagelijkse portie
gemengd graan;uitloop
volledig meelvocr van bedrijfssanicnstelling in dagelijks slechts tijdelijk geopende
voederbakken; uitloop
volledig meelvocr van bedrijfssamcnstelling*; hok verduisterd; 2 x 1 uur kunstlicht per dag;binnen
volledig meelvoer met 35 %
haverdoppen*;uitloop
volledig energierijk meervoer*; binnen
volledig meelvoer met laag
lysinegehalte*; binnen

leeftijdin weken
8

0

1027

1209

1018

1124 1209

994 1167

10

14

18

Mengvoederverbruik
kgjdier

Uitval
in %
van
heginaantal

1349 2068 2616a** 9,03

1774 2284b

1306

1932

2291b

1042

1193

1308

1987

2460c

1030

1205

1353

1990

2502c

1022

1107

1216

1693

2205

7,53

7,89

0,9

7,0

2,6

11,7

0,9
2,6

7,!

13,0

* vrij ter beschikking. ** Groepen met ongelijk letterteken bij de gemiddelde gewichten
verschillen zeer significant. Groep 6 werd buiten de waardering der groepsverschillcn
gehouden omdat de duplo's binnen deze groep onderling zeer significant verschilden.
D e mengrecepten van het voeder voor de groepen I t / m 3 waren nagenoeg gelijk aan die welke in het
Verslag over i960 en 1961 in: Overzicht voedcrsamenstellingen III, (blz. 47), resp. I, (blz. 38 en 39), onder
Opfokvoer II en Gemengd graan zijn aangegeven; volledig meelvoer k w a m overeen met gelijke gewichtsdelen van elk deze mengsels.
D e procentuele samenstelling van het voeder voor de groepen 4 en 5 was vrijwel dezelfde als van de
z.g. Overgangsvocders, welke in het hiervoorgenoemde Overzicht III voor de daaar eveneens met 4 en 5
genummerde groepen zijn omschreven.
Meelvoer voor groep 6 werd als volgt bereid:
millet, fijn gemalen
sesamschroot
grasmeel (min. 18% re)
vitamine A / D 3 preparaat (2250 A/750 D 3 )
vitamine B-preparaat (200 m g B 2 /kg)
kuikenmineralen
fosforzure voederkalk

78,4 k g
14,3,0,1
1,5
2,1,1 0 0 - kg*

* Vit. B I 2 werkzaamheid verhoogd; verhoging overeenkomende met 1 mg/100 kg voer.
De bovenbedoelde voeders werden in dit geval tot aan de overplaatsing naar de leghokken verstrekt.
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Voor een overzicht van de behandelingen van de groepen en de uitwerking ervan op de
groei wordt verwezen naar tabel 14. De indeling in groepen had plaats op de leeftijd van
acht weken.

Groei onder invloed

van de behandeling

tijdens de opfok

Sommige groepen (2,4 en 6) bleven vanaf het begin van de behandeling in groei
achter bij groep 1(controle), de andere (3 en 5) geraakten eerst later ten achter; wat groep
3 betreft vooral in de periode 14-18 weken. Dit stemt overeen met het verloop in het
mengvoederverbruik wanneer dat per week in °/0 van het verbruik van groep 1 wordt
uitgedrukt (tabel 15). Uiteindelijk hadden de dieren van groep 1 op de leeftijd van 18
weken het hoogste gewicht, dan volgden groep 4 en 5en daarna groep 2 en 3. O o k groep
6 had gemiddeld een laag gewicht.

Voeder verbruik

in de

opfokperiode

Ondanks een nagenoeg gelijk eindgewicht en voeder van dezelfde samenstelling
was het t o t a a l m e n g v o e d e r v e r b r u i k per dier van groep 2 lager dan dat van 3 (tabel
14). Naar alle waarschijnlijkheid heeft groep 2 het verschil overbrugd met wat in de uitloop aan gras e.d. werd opgenomen. Bij de andere groepen zijn veel verder uiteenlopende
voerverbruikcijfers op te merken. Blijkens tabel 16ziet men echter naar verhouding aanmerkelijk kleinere verschillen, wanneer het verbruik aan o m z e t b a r e e n e r g i e p e r
g r a m g e w i c h t s v e r me e r d e r i n g wordt nagegaan. Met name geldt dit voor de groepen 1t / m 4. De vergelijking van groep 1met groep 5,resp. 6, geeft een ander beeld. Enerzijds liep het totaal mengvoederverbruik per dier van deze groepen minder sterk uiteen
dan bij de vergelijking van groep 1 met de overige groepen naar voren komt (tabel 14),

T A B E L 15
V e r l o o p v a n het w e k e l i j k s m e n g v o e d e r v e r b r u i k
Voederverbruik per groepper dierin % van dat van groep1
Groep

p

10

11

1
2
3
4
5
6

100
69
89
116
102
96

100
79
99
128
98
97

100
82
103
131
97
89
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12
100
83
101
137
94
87

13
100
80
88
125
86
78

14
100
82
79
123
82
79

13
100
89
83
124
88
86

16
100
87
83
135
90
93

100
89
79
136
85
92

17
100
88
80
137
86
89

maar anderzijds vertoont het verbruik aan omzetbare energie per gram gewichtsvermeerdering daar naar verhouding juist grotere verschillen {tabel16). In de nog volgende
bespreking van de vetaanzet tijdens de opfok zal hierop worden teruggekomen.
Bij beschouwing van het w e k e l i j k s m e n g v o e d e r v e r b r u i k per dier (tabel13) valt
nog het volgende op te merken.
Groep 2 bleek in de eerste week nadat de behandeling was aangevangen slechts ongeveer 2/3 van het normale verbruik te kunnen opnemen. De dieren pasten zich echter aan
en brachten hun verbruik tenslotte op ca. 9 0 % van het normale.
Bij groep 3 was de aanpassing reeds na een week volledig, maar in de vijfde weck begon de verduistering het verbruik weer te beïnvloeden en het stabiliseerde zich daarna op
ca. 80% van het normale.
Groep 4 wist alspoedig de lage energiewaarde van zijn voeder grotendeels te compenseren door een hoger verbruik.
Groep 5k w a m door de hoge energiewaarde (en het betrekkelijk lage eiwitgehalte) tot
een lager dan normaal verbruik, terwijl groep 6 omstreeks de vijfde en zesde week een
duidelijk dieptepunt in het relatieve voederverbruik vertoonde, hetgeen waarschijnlijk
mag worden toegeschreven aan een verminderde lysincbehoeftc (uitgedrukt in procenten van het voeder) met het toenemen van de leeftijd. Het aanvankelijk toenemende
lysinctekort zou dus later weer minder zijn geworden, waardoor de groei (en hiermede
het voederverbruik) toen niet meer zo sterk achterbleef.

T A B E L 16
V e r b r u i k aan o m z e t b a r e e n e r g i e en v e t a a n z e t tijdens de o p f o k
Verbruik aankcalom- Grasren
Geslachte hennen
Berekende omzet- zetbare energieuit het al dan hoeveelheidlos levend gewicht
Groep bare energie van voeder, per gram ge- nietbc- buikvet in % op de leeftijd
no.
hetvoeder
wichtsvermeerdering in
schikvanhetgeslacht van 18 weken*
(kcal/kg)
deperiode:8-18weken
baar
gewicht zonder
(g)
datbuikvet
I
2

3
4
5
6

2730
2740
2740
1887
3276
2729

15,5
16.3
16,8
15,7
18,0

+
+
—
+
—

18.4

-

4,93 (13) a**
4,23 (16) a
4,57 (11) a
5,46 (15) a
7,59 (11) b
-

( o)

2507
2264
2286
2549
2639
-

* Het gemiddeld levend gewicht van de onderzochte hennen was niet significant verschillend van dat van de gehele groep.
** Groepen met ongelijk letterteken verschillen significant tot zeer significant.
( ) = aantal onderzochte dieren.
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Vctaanzet tij dois de opfok
Een bepaalde vermeerdering van het lichaamsgewicht behoeft niet in alle groepen eenzelfde energiewaarde te hebben. In dit opzicht heeft vooral de mate van vctafzetting een grote betekenis. Een indruk omtrent de mate waarin de hennen van de verschillende behandelingsgroepen vet in hun lichaam vormden, werd o.a. verkregen door
de hoeveelheid los buikvet te wegen van de dieren die bij de overplaatsing van de opfoknaar de leghokkcn teveel waren. Hoewel het gemiddeld gewicht van deze dieren soms
vrij sterk verschilde van dat van de gehele groep, bleken deze verschillen toch geen van
alle significant, zodat de hennen als een aanvaardbaar monster van de groep mochten
gelden.
Uit tabel 16blijkt dat groep 5meer los buikvet had dan de andere groepen en daarmede
wordt duidelijk waarom bij deze groep het energieverbruik per gram gewichtsvermeerdering ook hoger lag dan bij de andere (bij groep 6 waren door de hoge uitval geen dieren over, zodat geen buikvetbcpalingen verricht konden worden). Voorts konden uiteraard de groepen 1, 2 en 4, die over een grasren beschikten, tot een iets lager energieverbruik (uit mengvoeder) per gram gewichtsvermeerdering komen. Hetzelfde geldt naarmate een groep sneller groeide, omdat bij snellere groei de verhouding produktievoer/
onderhoudsvocr gunstiger komt te liggen.
Legperiode
Behandeling
in de Iegp er iode
Bij de overplaatsing naar de leghokken werden de groepen 1, 2, 3 en 6 gemengd
en gelijkmatig verdeeld. Nadien bestond het voeder voor deze hennen uit ochtendvocr
van bedrijfssamenstelling (welke samenstelling nagenoeg overeenkwam met die welke
in het Verslag over i960 en 1961 in het Overzicht voedersamenstcllingen III, (blz. 47),
resp. I, (blz. 38 en 39), is vermeld) naast 60 gram haver per dier per dag, de laatste dagelijks in twee porties over het strooisel verspreid. Door de proef op deze wijze voort te
zetten, werd o.a. de mogelijkheid geschapen om na te gaan hoe een achterstand in gewicht, ontstaan tijdens de opfokperiode, zich ontwikkelde gedurende de legperiodc.
Daarentegen bleven zowel de dieren van groep 4 als die van groep 5ook in de legperiode
in hun groep verenigd. De behandeling van deze groepen kwam in de legperiode in zoverre overeen met die in de opfokperiode, dat groep 4 overging op een volledig legmeel
met 2 0 % haverdoppen (re ca. 1 7 % ; oe ca. 2025 kcal/kg) en groep 5 op een volledig legmeel met een hoge energiewaardc (re ca. 17%; oe ca. 3050 kcal/kg). Ook de receptuur
van dezevoeders k w a m nagenoeg overeen met dievoor degroepen 4en 5in het hiervoor
aangehaalde Overzicht III van het Verslag over i960 en 1961. Aldus werd het mogelijk
na te gaan, welke verschillen zouden optreden tussen dieren die zowel tijdens de opfokals de produktiepcriodc op een schraal voeder werden gehouden en die wTclkc een energierijk voeder kregen.
De leg werd met behulp van valnestcn gecontroleerd.
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Gewichtsverloop

in de lesperiode

T A B E L 17
L i c h a a m s g e w i c h t e n van s l a c h t k u i k c n m o c d e r d i e r e n
Opfokgroep
no.
I
2

3
4
5
6

Voederin delegperiode

ochtendvocr + haver
ochtendvoer + haver
ochtendvocr + haver
lcgmeel m e t 20 % h a v e r d o p p e n
(lage energiewaarde)
lcgmeel
(hoge cnergicwaarde)
ochtendvocr + haver

Groepsgemiddelden ing
op 18weken
op44weken
op 73weken
2616
2284
2291
2460

a*
b
b
c

2502 c
2205

3326
3269
3148
3199

av*
ac
b
w

3406 V
3200 bc

3451 a v *
3402 ac
3272 b
3229 w

3563 v
3292 bc

* Groepen met ongelijk letterteken verschillen significant tot zeer significant.
Tabel 17laat zien, dat de achterstand t.o.v. de controlegroep (groep 1) die bij groep 2
gedurende deopfok wasontstaan, door degelijke behandeling in delegperiode verdween.
Merkwaardig is, dat dit bij groep 3 die na de opfok gelijkwaardig leek aan groep 2, niet
gehikte. Zelfs aan het einde van de legperiode had groep 3 nog een gemiddeld gewicht
dat zeer significant lager was dan dat van groep 1. De periode van weinig licht tijdens de
opfok heeft dus wel zeer lang nagewerkt. De groepen 4 en 5 waren gedurende de opfok
minder in gewicht achtergebleven dan 2 en 3en onderling verschilden zij niet significant.
Kennelijk heeft de lage energiewaarde van het voeder van groep 4 in de legperiode bewerkt dat de achterstand in gewicht t.o.v. de controlegroep gehandhaafd bleef. Daarentegen was groep 5, die in de legperiode een voeder met hoge cnergicwaarde kreeg, zowel
op de leeftijd van 44 weken als aan het einde van de proef gemiddeld zwaarder dan de
controlegroep ; de verschillen in deze richting waren echter statistisch niet significant.
Vetaanzct
tijdens de legperiode
Bij het einde van de proef isop de leeftijd van 73 weken weer van een aantal hennen de hoeveelheid los buikvet bepaald (tabel 18).
Bij een vergelijking van deze gegevens met die welke werden verkregen bij het afsluiten van de opfokperiodc (tabel 16), komt duidelijk naar voren, dat de hennen van de
groepen 1t/m 5 aan het einde van de legperiode vetter waren; bij groep 6 ontbreekt de
mogelijkheid tot vergelijking. O o k bij de reeds vette dieren van groep 5is de vervetting
nog sterk toegenomen, zodat deze groep de vier lager genummerde significant in percentage buikvet bleef overtreffen en ook aanmerkelijk vetter was dan groep 6. Daarentegen trad bij groep 4 in zoveel geringere mate vervetting op, dat deze groep nu signifi51

T A B E L 18
H o e v e e l h e i d los b u i k v e t bij s l a c h t k u i k c n m o c d c r d i e r e n aan het e i n d e van de
legperiode
Los buikvet
Opfokgroep
no.

i
2

3
4
5
6

Voeder in de legperiode

% van het geslachtgewicht
zonder buikvet

Gemiddeld
levend
gewicht*

225,4
231,5
181,2

11,9 a**
12,2 a

9,8 ab

3383
3456
3231

151,6

8,0 b

3189

324,8
i94,i

17,3 c

3557
3362

gram

ochtendvoer + haver
ochtendvoer + haver
ochtendvoer + haver
lcgmcelmet 20% haverdoppen
(lage energiewaarde)
legmeel
(hoge energiewaarde)
ochtendvoer + haver

10,0 ab

* Het gemiddeld levend gewicht van deonderzochtehennen wasniet significant verschillend
van dat van de gehele groep.
** Groepen met ongelijk letterteken verschillen significant tot zeer significant.
cant lager uitkwam dan de controlegroep 1. Groep 3en 6 nemen in dit opzicht een tussenpositie in; zij verschilden niet significant met groep 1 en 2, noch met groep 4.
Derhalve mag gesteld worden dat een energierijk voer in de legperiode een zelfde
effect had als in de opfokperiode nl. een versterkte vetaanzetting. Een energiearm voer
leidde in de legperiode tot een minder vet dier, maar scheen in de opfokperiode geen
effect in dit opzicht te hebben. Voorts leken sommige behandelingen in de opfokperiode
(groepen 3 en 6) nog lang in de legperiode te kunnen nawerken, wat het percentage los
buikvet betreft.
De invloed van de lichaamsontwikkeling
op het tijdstip van
legrijpheid
Men mag verwachten dat wanneer een hen in haar lichaamsontwikkeling wordt
geremd, het tijdstip waarop zij begint te leggen verlaat zal worden. Dit k w a m in deze
proef tot uiting (tabel19). Daar het bekend is dat het lichtregime waaronder de dieren tijdens de opfok leven, ook op zichzelf invloed heeft op het begin van de leg, zijn alleen de
groepen 1,2 en 4 direct met elkaar vergelijkbaar, evenals de groepen 5en 6, terwijl groep
3 op zichzelf staat, doordat deze de enige was die in verduisterde hokken werd opgefokt.
Zo gesteld, ging een lager lichaamsgewicht op 18 weken samen met een later begin van
de leg. Nogal aanzienlijke verschillen in lichaamsgewicht verschoven echter het begin
van de leg slechts in vrij geringe mate. Uit de desbetreffende literatuur blijkt dat met bepaalde lichtbehandelingen grotere verschillen bereikt kunnen worden.
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T A B E L 19
V e r b a n d tussen l i c h a a m s g e w i c h t e n en leeftijd bij het eerste ei
Opfokgroep
no.

1
2

3
4
5
6

Getut iddeld lichaamsgewicht
op de leeftijd van 18 weken
ing
2616
2284
2291
2460
2502
2205

a*
b
b
c
c

Gemiddeldeleeftijd waarop
het eerste eigelegdwerdin
dagen
157,0 a*
162,8 bc
160,7 b
161,7 b
160,6 b
165,4 c

* Groepen met ongelijk letterteken verschillen significant tot zeer significant; groep 6
werd inkolom 2buiten deberekening gehouden, omdat deduplo's onderling zeer significant
verschilden.
De invloed van de leeftijd van de hen op het eigewicht
Daar hetlichaamsgewicht minder invloed schijnt tehebben op het eigewicht dan
de leeftijd vandehen, mag men verwachten dat de eerste eieren van hennen dielater met
de leg beginnen, zwaarder zullen zijn. Uit tabel 20volgt dat dit ook het geval was bij de
onderhavige proef, alwerd het verschil in gemiddeld gewicht vanhet eerste ei(en meestalookvandeeerste 20eieren) niet decontrolegroep (groep 1)passtatistisch van betekenis
bij de groep die het laatst aan de leg k w a m (groep 6). Een uitzonderingspositie neemt
groep 3in. Hoewel deze groep ook later aan deleg k w a m dan de controlegroep, wat op
grond van een achterstand in ontwikkeling te verwachten viel, was het gemiddeld gewicht vanhet eerste eihetlaagste en meestal significant lager danvande andere groepen.
W a t de eerste 20 eieren betreft was het gemiddeld gewicht bij groep 3 zelfs significant
lager dan bij alle andere groepen. De oorzaak hiervan moet wel een specifieke invloed
van de verduistering geweest zijn. O p een dergelijke invloed wijst ook het feit dat de
dieren van deze groep binnen eenkorter tijdsverloop aan deleg kwamen dan de andere.
Het laatste k w a m o.a. tot uiting in een kleinere variabiliteitscoëfficiënt van de leeftijden
der hennen bij het leggen van haar eerste ei.Voor elk van de groepen werd verder berekend, dat er tussen het gemiddeld gewicht van de eerste 20 eieren vaneenhenen de leeftijd waarop zij haar eerste ei legde een sterk corrclatief verband bestond.
Het eigewicht neemt tijdens het voortschrijden van de legpcriode toe. In het verloop
van deze toeneming was weinig verschil tussen de groepen. W e l echter hadden op elke
leeftijd (tot 73 weken toe) de eieren van de hennen van groep 3 het laagste gemiddeld
gewicht en dievan de hennen van groep 6 het hoogste. Aangezien deze verschillen met
de groepen 1en2 zeer significant zijn endebehandeling van deze vier groepen tijdens de
legperiode geheel gelijk was, moeten zij een gevolg zijn van de behandeling tijdens de
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T A B E L 20
V e r b a n d tussen de leeftijd van de h e n en het g e w i c h t v a n het eerste ei
Gemiddeld gewichtin g
Opfokgroep
110.

i
2

3
4
5
6

Gemiddelde leeftijd
waarophet eerste ei
gelegdwerd (dagen)

van de eerste eieren
der respectievelijke
hennen

157,0 a*
162,8 bc
160,7 b
161,7 b
160,6 b
165,4 c

45,7 ad*
47,4 ae
44,9 bd
46,1 ab
47,3 ae
48,5 ce

van deeerste 20 eieren
der respectievelijke
hennen
52,8 a*
53,4 a
51,1 b
54,1 adc
53,7 ad
55,o cc

* Groepen met ongelijk letterteken verschillen significant tot zeer significant.

opfok. Lysinegcbrck in de opfokperiode leidde derhalve tot een hoger eigewicht, terwijl
in het donker houden vanjongc dieren of misschien de plotselinge overgang van duisternis naar daglicht een lager eigewicht veroorzaakte.
De invloed van de behandeling in opfok-en
leoperiode op de produktie
ende
uitval
De groep, die zowel tijdens de opfok als in de legperiodc een voeder met lage
cnergiewaarde heeft ontvangen door de toevoeging van haverdoppen (groep 4), produceerde gemiddeld 198 eieren tot de leeftijd van 73 weken (tabel21). Daarentegen was de
produktie van de groep die als de tegenhanger beschouwd kan worden, omdat zij voeder
met hoge cnergiewaarde kreeg: 174 (groep 5). Het verschil in produktie tussen beide
groepen was statistisch zeer significant. Het isniet in een bepaalde periode ontstaan, maar
heeft zich geleidelijk ontwikkeld. Reeds eerder werd aangeduid dat de gemiddelde leeftijd waarop de hennen haar eerste ei legden voor deze groepen niet reëel verschilde.
W o r d t dit tijdstip alsbegin van de legperiode beschouwd, dan werden de genoemde aantallen eieren gelegd in een tijdvak van bijna 50 weken. De overige groepen waarvan de
behandeling alleen in de opfokperiode verschillend was (groepen 1, 2, 3 en 6), kwamen
tot een produktie van resp. 213; 219; 214 en 208 eieren. Stelt men voor elk van de groepen wederom dat de leg begon op de gemiddelde leeftijd waarop het eerste ei werd gelegd, dan kon voor deze produktie's niet door alle groepen over tijdvakken van even
lange duur worden beschikt. Behalve voor de groep die in de opfokperiode lysinearm
voer kreeg (groep 6) heeft dit niet tot lagere produktie's geleid, m.a.w. de groepen die
in die periode niet ad libitum voer konden opnemen (groep 2) of die in verduisterde
hokken zaten (groep 3) hebben iets intensiever gelegd dan de controle (groep 1).
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TABEL 2i
Eierproduktie van slachtkuikenmocderdiercn

Gemiddeld aanta/ eieren per hen toi' deleeftijdvanresp:

Op-

fokgrocp
no.

23

27

3i

35

39

43

47

51

i

3,4
i,5

23

106

122

104

122

88

107

2,2

19

40

66
63
67
6i

84

2,1

45
4i
45

87

19
23

80

2,1

17

54

71

o,9

15

37
37

58

79

99
87
98

2

3
4
5
6

55
weken

59

63

67

71

137
139

149

162

178

192

205

213

153

167

181

197

211

219

125

141

166

180

195

208

214

115

130

154
140

150

159

174

110

118

126

138

151

191
166

198

98
116

132

144

156

170

185

199

73

174
208

Uitvalpercentage in
delesperiode
19-73
toeken

a*
a
a
b

12,2
7,0

13,2

H,7
20,9

ab

13,9

* Groepen met ongelijk letterteken verschillen significant tot zeer significant.
Uit het voorgaande volgt, dat wat de produktic betreft, de behandeling van de controlegroep (tijdens de opfok een matig energierijk voeder en tijdens de leg een voeder
van vrij lage energiewaarde) een goed resultaat heeft opgeleverd. Door toepassing van
andere voeders of vocdermethoden werd slechts of een verlaging of hoogstens een geringe verhoging van de produktic bereikt.
Tabel 21vermeldt ook het uitvalpercentage van de verschillende opfokgroepen tijdens
de legperiode.
Voeder verbruik in de legperiode
D o o r de wijze van plaatsing van de hennen van groep 1,2, 3 en 6 was het niet
mogelijk om voor deze groepen na te gaan of er verschil in voederverbruik gedurende
delegperiode was. Waarschijnlijk isdit wel, want de groepen die tijdens de opfok achterbleven in gewicht, hebben deze achterstand gedurende de legperiode geheel of gedeeltelijk ingelopen. Uit tabel22blijkt dat het gemiddeld voederverbruik in de legperiode van
deze combinatie van opfokgroepen niet veel afweek van dat van groep 5 en beduidend
lager was dan dat van groep 4. Wanneer het calorieënrendcment wordt berekend, d.w.z.
wanneer het voederverbruik per kg geproduceerde eieren wordt uitgedrukt in kcal o m zetbare energie, ontstaat het volgende beeld.
Het rendement was bij groep 4 ongunstiger (het energieverbruik was hoger) dan dat
van de groepen 1 + 2 + 3 + 6 , ondanks het feit dat bij de laatstgenoemde combinatie alle
groepen tijdens de legperiode meer in gewicht zijn toegenomen dan groep 4. De oorzaak
zal gezocht moeten worden in de wat lagere produktic van groep 4, waardoor de ver55

houding onderhoudsvoer/produkticvocr ongunstiger werd. Dit moet bij groep 5 een
nog veel grotere invloed hebben gehad, terwijl deze hennen bovendien meer vet hebben
gevormd. De genoemde omstandigheden te zamen verklaren het zeer veel slechtere
calorieënrendement van groep 5.
T A B E L 22
V o e d e r v e r b r u i k en r e n d e m e n t in de l e g p c r i o d c
(leeftijd 19-73 weken)
Groep
3 + 6 4
voederverbruik in kg per aanwezige hen
voederverbruik in kg per kg eieren
kcal omzetbare energie verbruikt per kg eieren

63,8
5,06
12338

5

75,1
60,r
6,21
5,66
12590
17288

Broedeierenproduktie
Bij de slachtkuikcnmocderdieren waren passende hanen geplaatst, zodat de eieren vanaf het begin van de leg voor broedcieren bestemd konden worden. De proef aanpassende aan de mogelijkheden die het Instituut bood, werden aanvankelijk de willekeurig uit de produktie genomen broedcieren ingelegd naar gewichtsklasse. Per inleg gingen
ongeveer 1000 eieren in de broedmachine. Daarbij werd er naar gestreefd van elke op
dat moment beschikbare gewichtsklasse een redelijk aantal eieren in te leggen. Later toen
nog slechts weinig kleine eieren werden geproduceerd, werd er toe overgegaan om de
eieren gescheiden naar opfokgroep uit te broeden. Van de kuikens werden telkens per
broedsel ongeveer 600 stuks verdeeld over twee afdelingen van een groot hok en tot
courant slachtkuikengewicht opgefokt. Het hok was een gewoon opfokhok (geen verduistering, geen extra-isolatie en geen kunstmatige ventilatie).
De resultaten die deze broed- en opfokproef opleverde, werden opgenomen in een
rapport voor het Produktschap voor Pluimvee en Eieren. Dit bevat verder de overeenkomstige resultaten van de voorafgaande in 1961 begonnen proef (zie Verslag over i960
en 1961). In het hierna volgende is gebruik gemaakt van verschillende gegevens die ook
in het rapport zijn vermeld. Zij werden zo mogelijk aangevuld met resultaten die later
werden verkregen.
Tabel 23 laat zien dat het procentuele aandeel van de kleine eieren snel afneemt naarmate de leg op gang komt. Toch krijgt het aantal kleine eieren al spoedig economische
betekenis alsmen betrekkelijk kleine wijzigingen overweegt in het minimumgewicht dat
men voor broedcieren stelt.
Broeduitkomsten
in verband met het eigewicht
Zoals uit tabel 24 blijkt, zijn al spoedig na het begin van de leg redelijke broeduitkomsten te verkrijgen, ook al ligt het gemiddeld gewicht op dat moment nog laag.
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T A B E L 23
I n d e l i n g v a n de e i e r p r o d u k t i c n a a r g c w i c h t s k l a s s c n
Aantal eieren in% vande totale leg
proef 137(1961/1962)
totdeleeftijdvan:
eigewichtsklassen (g):
< 42
42-43
44-45
46-47
48-49
50-51
52-53
54-55
> 55

24 weken

4,3
5,5
12,3
17,5
18,7
17,0
10,6
5,6

32 weken

1,6
2,1

4,9
8,0
n,3
15,3
16,4

8,7

13,5
26,8

G e m i d d e l d aantal eieren per h e n :

28*

proef 188 (1962/1963)
23 weken

12,1
12,7
12,4
16,1
13,1
10,5
7,4
3,i
12,6

31wckci

1,1

i,4
2,2

4,7
7,6
n,7
14,5
15,8
41,0
39

* Lage produktie als gevolg van het doormaken van een snotepidemie.

Dit geldt vooral wanneer men de minder goede bevruchting in de beginperiode buiten
beschouwing laat door de uitkomst uit te drukken in procenten van het aantal bevruchte
eieren.
Als men tabel24 overziet, dient in aanmerking genomen te worden, dat de omstandigheden tijdens het broeden weliswaar zo goed mogelijk constant werden gehouden, maar
desondanks bij de verschillende broedsels niet geheel gelijk geweest zullen zijn. Bovendien liep ook de versheid van de broedeieren uiteen. Vooral in het begin moesten de
eieren over een langere periode verzameld worden om een voldoende aantal voor een
inleg bijeen te brengen. Uit meer gedifferentieerde gegevens viel af te leiden, dat voornamelijk eieren beneden 48 gram merkbaar slechtere broeduitkomsten gaven, vooral
omdat bij het schouwen een hoger percentage als onbevrucht werd verwijderd. Daartegenover bleek niet dat een hogere gewichtsklasse steeds met betere broeduitkomsten
gepaard ging. Juist bij de zwaarste eieren van een bepaald broedsel leken de uitkomsten
weer af te nemen.

Broeduitkomstcn
in verband met de opfokgroep van de mocderdieren
Verderop in de legperiode werd, zoals reeds vermeld, de inleg van de eieren ingedeeld naar de opfokgroep van de hennen. O p deze wijze werd in het seizoen 1962/1963
(proef 188) van alle groepen twaalf maal ingelegd, in een periode waarin de leeftijd van
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T A B E L 24
B r o e d u i t k o m s t e n in v e r b a n d m e t c i g e w i c

Proef
no.

157
(1961/1962)

Inleg
no.

1

24

2

25
27
28

3
4
5
6
7
8
9
10

188
(1962/1963)

Le eftijd van • de
hennen in wc 'ken
op moment van
inleg

30
31
33
34
36

11

37
39

1

24

2

25
27
28
30

3
4
5
6*
7
8

31
34
35

Uitkomst in % van het aai
ingelegde
bevruchte
eieren
eieren

57.0
62,6
64,5
64,2
68,6
68,8
77,3
78,8
74,7
73,6
74,7
65,0
72,0
77,0
79,o
76,0
71,0
80,0
79,0

70,8
74,6
75,o
74,8
76,4
75,9
85,7
86,1
81,3
80,9
82,4
75,0
79,o
82,0
84,0
83,0
77,0
83,0
85,0

ht

wicht in deweek
voorafgaande aan
deinleg(g)
47,7
49,6
5i,3
52,5
53,2
53,9
55,9
56,9
58,0
58,9
59,8
48,9
50,9
53,2
54,0
55,6
56,2
58,4
59,1

* Bij wat later uithalen zouden er ca. 5% kuikens meer geweest zijn.
de hennen steeg van 37tot 63 weken. Een rangschikking van de daarbij verkregen broeduitkomsten laat zien dat er enige verschillen vielen waar te nemen (tabel 2j). Omdat de
opfokgroepen 1,2, 3 en 6 in de legperiode werden dooreengemengd, zullen de broeduitkomsten van die groepen niet beïnvloed zijn door de hanen.
Deze opvatting wordt versterkt door het vrijwel gelijke bevruchtingspercentage van
deze groepen. De uitkomsten van de drie groepen die tijdens de opfokperiode in gewicht
waren achtergebleven (2, 3en 6) lagen significant hoger dan van de controlegroep (1). De
verschillen van de controlegroep (1) met de groepen 4 en 5waren niet significant. Bovendien bevonden zich bij de hennen in laatstgenoemde groepen andere hanen. Een mogelijke nawerking van de opfokperiode is hier dus niet te scheiden van een mogelijke invloed van de hanen. Doordat opfok en hanen verschilden, is het ook niet mogelijk om te
beslissen of, met het oog op de brocduitkomsten, een van de drie voeders die in de lcg-
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T A B E L 25
B r o c d u i t k o m s t e n per o p f o k g r o e p
Proef 188 (1962/1963)
Opfokgroep
no.

Uitkomst in "
ingelegde
eieren

1

80
83
86
83
80
83

85
89
90
90
87
89

94
94
95
93
91
94

83

88

94

2

3
4
5
6
Gemiddeld

0

van het aantal
bevruchte
eieren

Percentage
bevruchte
eieren

periode zijn gebruikt, de voorkeur verdient. W e l mag gesteld worden dat niet elk van
deze legvoeders goede broedresultaten werden bereikt.
Het eindoewicht
van de
slachtkuikens
a. In verband met het gewicht van de broedeieren.
Zoals reeds vermeld, werden per broedsel ongeveer 600 kuikens opgefokt, verdeeld over twee afdelingen. Deze kuikens stamden uit eieren die over ongeveer een tiental gewichtsklassen waren verdeeld. Voor het verkrijgen van normale broeduitkomstcn
moesten de eieren in een vrij korte periode verzameld worden. Het aantal eieren in de
meer extreme gewichtsklassen was uiteraard aanmerkelijk kleiner dan het aantal dat op
het moment van de inleg het gemiddeld gewicht benaderde. Per broedsel was dan ook
het aantal kuikens dat voortkwam uit eieren die flink in gewicht verschilden slechts klein.
Het is daarom onmogelijk om per broedsel uit te maken of uit zwaardere eieren kuikens
voortkwamen die een hoger slachtgewicht bereikten. Daartoe moeten meer broedsels
te zamen genomen worden. Het is dan echter onjuist, zonder meer het gemiddeld gewicht te berekenen van kuikens die uit een bepaalde eigewichtsklasse van verschillende
broedsels voortkwamen. Immers een ei van een bepaald gewicht uit het begin van de
legpcriode mag zeker niet gelijk gesteld worden met een dergelijk ei, dat later in de legperiode wordt geproduceerd. Het staat vrijwel vast dat deze beide eieren niet van dezelfde kip afkomstig zullen zijn, maar dat zij gelegd zijn door kippen met een verschillend
gemiddeld jaar-eigewicht.
Het combineren van gegevens van verschillende broedsels werd nu als volgt mogelijk
gemaakt. Nagegaan werd, wat het gemiddeld cigewicht was van de koppel hennen in
de week vóór het tijdstip, waarop een bepaald broedsel werd ingelegd. Vervolgens werd
het gemiddeld gewicht berekend van die kuikens van het broedsel, die voortkwamen
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uit de eigcwichtsklasse die dat gemiddeld cigewicht omvatte. Het gewicht van de kuikens verkregen uit andere eigewichtsklassen werd daarna uitgedrukt in procenten van
het genoemde gemiddeld kuikengewicht.
De wenselijkheid deze methode toetepassen,kan worden geïllustreerd door de volgende tabellen. Uit de eerste (tabel26) blijkt, dat geen stijgende lijn valt te ontdekken in het
gemiddeld eindgewicht van de kuikens van een koppel hennen, hoewel het gemiddeld
gewicht van de brocdeicren, die door de koppel werden gelegd, voortdurend toenam.
Tabel 26 geeft dus sterk de indruk dat het eindgewicht van de kuikens van een koppel
hennen vrijwel onafhankelijk is van de stijgende leeftijd der hennen.

T A B E L 26
B r o c d e i g c w i c h t en e i n d g e w i c h t v a n de k u i k e n s op v e r s c h i l l e n d e t i j d s t i p p e n
in de l e g p e r i o d c
Proef 188 (1962/1963)

Inleg
no.

La i'fiijd l'an de hen op
het tijdstip van de inleg
(weken)

Gemiddeld gewicht van de
brocdeicren
! waaruit kuiki•ns
kwamen waarvanh eteindgewicht werd bepaald

Gemiddeldeindgewicht
van dekuikensop
8 weken (g)

(g)
1

24

2

25

3
4
5
6
7
8

27
28
30
31

34
35

50,2
52,0

54,4
54,7
55,4
55,6
58,4
59,6

1160
1092
1153
1165
1166
1120
1114
1048

Uit de tweede tabel (tabel2J) volgt wèl een verband met het eigewicht. Aan deze opstelling kleeft echter ontegenzeggelijk het bezwaar, dat de klassebreedte van twee gram
bij zwaardere eieren naar verhouding een nauwere begrenzing van de klasse zal betekenen dan bij lichtere eieren. O o k was de vaststelling, welke eigcwichtsklasse met de daaruit voortgekomen kuikens het gemiddeld eigewicht vertegenwoordigden, enigszins
arbitrair. Desondanks komt in de cijfers van tabel 27 duidelijk tot uiting dat de slachtkuikenmoederdieren, die in een koppel (van gelijke leeftijd) de zwaardere eieren legden,
hogere eindgewichten bij hun kuikens deden ontstaan.
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T A B E L 27
H e t e i n d g e w i c h t v a n het s l a c l i t k u i k e n in v e r b a n d m e t h e t g e w i c h t van het
ei w a a r u i t h e t v o o r t k w a m
Proef 188 (1962/1963): acht broedsels
Gewicht van de broedeieren:
aantal klassen* beneden(—)
ofboven(+) hetgemiddelde**

-3
-2
-1
0

+1
+2

+3

Aantal kuikens per
eigewichtsklasse

441

548
567
574
554
561

559

Gemiddeldgewicht*** vande
afgeleverde kuikens in % van
het gemiddeld gewicht van de
kuikens uit deklasseO
97,6
98,7
100,6
100,0
102,2
103,1
104,4

* De klassebreedte bedroeg 2 gram.
** Als gemiddeld cigewicht werd beschouwd het gemiddeld gewicht van alle eieren, die
in de week vóór het tijdstip van de inleg werden geraapt.
*** Bij de berekening van het gemiddeld percentage voor een eigewichtsklasse over alle
broedsels telde het percentage per afzonderlijk broedsel zwaarder, naarmate er meer kuikens
uit die gewichtsklasse waren voortgekomen (gewogen gemiddelde).
b. In verband met de opfokgroep waartoe de moederdicren behoorden.
Over de gemiddelde gewichten in tabel 28 valt het volgende op te merken.
De groepen 1, 2, 3 en 6 zijn na de opfokperiode gemengd. Verschillen in gemiddeld
gewicht bij de daarvan verkregen kuikens kunnen derhalve niet zijn ontstaan onder invloed van de hanen. Bij de groepen 4 en 5 deed zich deze mogelijkheid wel voor.
Voor de groepen 1, 2, 3en 6 zijn de gemiddelden berekend uit 12broedsels van elk ca.
100kuikens per groep. De eieren voor deze broedsels werden door de hennen gelegd op
leeftijden lopende van 37 tot 63 weken.
Voor de groepen 4 en 5zijn de gemiddelden berekend uit 14broedsels. Van deze groepen werden nl. de laatste eieren ingelegd toen de hennen 74 weken oud waren. Hoewel
nog geen variantie-analyse beschikbaar is, mag aangenomen worden, datereen wezenlijk
verschil in gewicht is opgetreden tussen de kuikens afkomstig van de moederdicren in
opfokgroep 3 en die in opfokgroep 1. O o k in dit opzicht heeft derhalve de behandeling
die opfokgroep 3 onderging een langdurige nawerking gehad.
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T A B E L 28
G e m i d d e l d e i n d g e w i c h t van de s l a c h t k u i k e n s per o p f o k g r o e p m o e d e r d i c r e n
Proef 388 (1962/1963)
Opfokgroep
no.

Gemiddeld gewicht van de kuikens
op de l eeftijd van 8 we•ken
(g)
1219
1208
1187
1209
1186
1212

D e v o e d e r i n g v a n s l a c h t k u i k e n s (Ir. W . J. Nijveld)
Slachtkuikenvoeder ingebruik op het Toetshedrijf te Putten
Bij de Stichting voor het Fokkerijwezen bij de Pluimveehouderij was een voorstel binnengekomen om door bepaalde wijzigingen het voeder voor de slachtkuikens op
het Toetsbedrijf wat energierijker en goedkoper te maken. Alvorens tot deze wijzigingen
te besluiten, werd aan het Instituut verzocht het effect ervan eerst door een proef te Beekbergen na te gaan. Het voorstel hield in: de vervanging van alle andere graansoorten en
het weipoeder door mais en het verhogen van het gehalte aan vitamine B-preparaat met
o,5%.
Uit het rapport, dat over deze proef door het Instituut aan de Stichting werd uitgebracht, kan worden aangehaald, dat weliswaar een aanwijzing werd verkregen van de
verwachte verbetering in het voederrendement, maar evenzeer de aanwijzing, dat de
groei op het gewijzigde voer wat minder zou zijn. Gezien dit resultaat, is de bedoelde
verandering van vocdersamenstelling op het Toetsbedrijf niet doorgevoerd.
Het eiwitgehalte van slachtkuikenvoeder
In het Verslag over i960 en 1961 werd op blz. 52/53 een samenvatting gegeven
van de uitkomsten van een groot aantal proeven over het gebruik van kuikenvoeders
met zeer hoge eiwitgchalten in de eerste levensweken (z.g. „eiwitrijke starters"). Het verstrekken van een dergelijke starter heeft in verreweg de meeste gevallen een snellere
groei veroorzaakt, die bij gelijke duur van de opfokperiode een hoger eindgewicht o p leverde.
O p blz 39 van het onderhavige verslag vindt men een proef vermeld waarin een starter weer een duidelijke voorsprong gaf in het gemiddeld kuikengewicht op de leeftijd
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van drie weken ;maar op zeven weken bij de aflevering van dekuikens was het gewichtsverschil relatief zoveel verminderd dat het statistisch geen betekenis meer had. Naar absolute grootte was het op laatstgenoemde leeftijd, zowel bij de hanen als bij de hennen,
ongeveer van dezelfde orde als op drie weken. Het betrof hier slachtkuikens in batterijen
opgefokt. De in het Verslag over i960 en 1961 genoemde proeven waren aanvankelijk
met kruisingen van legrassen in batterijen genomen, later ook met moderne slachtkuikens
die soms in batterijen en soms op de grond in een gewoon hok werden gehouden. O m standigheden van bedrijfsvoering op het Instituut hadden er toe geleid dat de slachtkuikens van de proeven in batterijen een andere afstamming hadden dan die welke in een
gewoon hok werden opgefokt. Overwegingen van proeftechnick leidden er toe met
kuikens van deze afstamming ook eens een proef in batterijen te nemen. Hierbij werd als
gewoonlijk aan de ene groep gedurende de eerste twee weken de starter gegeven en met
ingang van de vierde week het voeder met lager eiwitgehalte, dat de andere groep van
het begin afkreeg. In de derde week kreeg de eerste groep een half om half mengsel van
de beide voeders.
Tabel 29 geeft een overzicht van de resultaten.
T A B E L 29
H e t effect v a n een e i w i t r i j k e s t a r t e r bij s l a c h t k u i k e n s in b a t t e r i j e n
Voeder
Groep
no.

1
2

soort

Gemiddeldgewicht kuikens (g) Voederrendement
Gem
ruw eiwitgehalte

op 5

ken

op 7 weken

ss

??

<S<S

??

êâ

??

1064

873
837

2,37
2,47

2,47
2,67

starter
eerst 28,3%
daarna normaal daarna 21,0 % 319
geen starter
21,0 %
289

287
265

I02I

voederverbmiklgroei
o-j weken

O p de leeftijd van drie weken, d.w.z. op het tijdstip van -waaraf beide groepen hetzelfde
voer kregen, waren zowel de haan- als de henkuikens die met de starter waren begonnen
gemiddeld zeer significant hoger in gewicht dan de andere. Later namen de verschillen
nog iets toe. Deze waren echter op de leeftijd van zeven weken naar verhouding van het
bereikte gewicht geringer dan op drie weken. Niettemin waren ze statistisch nog van
betekenis.
Aangezien het voederverbruik van de groep, die voortdurend voeder met normaal
eiwitgehalte kreeg, gemiddeld niet lager was dan van de andere, moest bij deze groep een
ongunstiger voederrendement ontstaan. Bij de hennen was dit verschil significant, bij de
hanen niet. De uitval, die uitsluitend in de eerste twee weken ontstond, was van beide
groepen gelijk (3,5%).
Het toepassen van een eiwitgehalte van 2 8 % in een starter brengt de prijs vrij sterk
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omhoog. Verder lijkt het voor de kuikens niet gewenst om van een hoog eiwitgehalte
abrupt over te gaan op een normaal eiwitgehalte, terwijl het doorvoeren van een geleidelijke overgang praktische moeilijkheden kan meebrengen. Deze bezwaren zouden voor
een groot deel worden ondervangen als met een starter met lager eiwitgehalte ongeveer
eenzelfde resultaat bereikt zou kunnen worden als met de eerder beschrevene. O m dit
na te gaan werd een proef opgezet met drie na elkaar volgende broedsels, elk van ca. 600
slachtkuikens, die alseendagskuiken over twee afdelingen van een opfokhok werden verdeeld. Er zou telkens aan de ene helft van een broedsel gedurende de eerste vier weken
een starter die 24% ruw eiwit bevatte worden gegeven, terwijl de andere helft uitsluitend
voeder zou krijgen met het normale gehalte van ca. 2 1 % . Gezien het lagere eiwitgehalte
van de starter zou de betrokken groep nu direct overgaan op het normale voer.
Het proefplan werd in dit geval met na elkaar volgende herhalingen opgezet omdat
de gelegenheid zich voordeed, gebruik te maken van kuikens, die reeds om andere redenen in de twee groepen verdeeld werden opgefokt. In de loop van de proef bleek dat enkele eiwitrijke grondstoffen, die voor de voeders werden gebruikt, een lager eiwitgehalte
hadden dan waarop gerekend was, waardoor vooral de starter minder eiwitrijk was dan
werd bedoeld en het verschil in eiwitgehalte minder dan 3 % werd. Duidelijke verschillen in eindgewicht en voederrendement traden mogelijk daardoor niet op.
Bij een volgende serie broedsels wordt verder een rechtstreekse vergelijking getrokken tussen kuikens die een starter met ca. 2 8 % re krijgen en kuikens met ca. 24% re in
het begin. De opzet van deze proef is overigens dezelfde als van de zojuist genoemde. Bij
het schrijven van dit verslag was hij nog niet afgesloten.
Kunstkorrel in vergelijking met meelvoeder
Bij de opfok van slachtkuikens met gewoon daglicht, waarbij kunstkorrels gebruikt moesten worden, liet de slachtkwaliteit dikwijls te wensen over door beschadigingen tengevolge van verenpikken. Kon onder overigens gelijke omstandigheden meelvocr gebruikt worden, dan trad dit euvelinaanzienlijk mindere mate op.In verband daarmede werd getracht proefondervindelijk na te gaan of een kritiek punt viel aan te wijzen, waar zich de ongewenste nevenwerking van de kunstkorrel openbaarde.
Een 100-tal slachtkuikens werd tot acht weken in tien batterijkooien opgefokt. Zij
kregen voeder van dezelfde samenstelling, dat echter in de verschillende kooien hetzij
als meelvoeder, hetzij als kunstkorrel (drie m m matrijs), dan wel als mengsel van beide,
werd gegeven. Waar mengsels werden gebruikt, bestonden deze uit de twee voedertypen in verschillende verhoudingen voor verschillende kooien. De kuikens werden w e kelijks gewogen en op pikkerij beoordeeld, terwijl ook werd nagegaan of meel en kunstkorrel in de verstrekte verhouding werden opgenomen. Dit laatste bleek in de eerste
levensweek niet het geval te zijn; van het korrelvoeder werd toen gemiddeld per groep
relatief minder opgenomen. Daarna werden, waarschijnlijk doordat per dag slechts een
geringe overmaat voeder werd gegeven, kunstkorrel en meel gegeten in de verhouding
waarin zij werden verstrekt.
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W a t het vcrenpikken betreft, werd ondanks het kleine aantal dieren per groep sterk de
indruk gewekt, dat dit in belangrijke mate maar geleidelijk afnam, naarmate het percentage meel in het voeder hoger was.Bij TOO° 0 meclvoedcr werd het echter onder de proefomstandigheden niet geheel voorkomen.
De kuikens van deze proef hadden een opmerkelijk betere groei en voederrendement
dan overeenkomstige dieren van hetzelfde broedsel, diemet hetzelfde voer in een gewoon
hok op strooiscl werden opgefokt.
Een andere oriëntatie had ten doel na te gaan of kunstkorrels door kuikens meer of
minder graag werden gegeten naar gelang ze met verschillende bindmiddelen waren
geperst. Hierbij werden echter uitkomsten verkregen die met elkaar in tegenspraak waren. Het liet zich aanzien dat de voorkeur hoofdzakelijk werd bepaald door de mate waarin de korrels weer tot meel waren uiteengevallen, waarbij andere factoren het eventuele
effect dat de soort bindmiddel o.a. in dit opzicht zou kunnen hebben, doorkruisten.
Bij een meer omvangrijke proef werd een broedsel van ca. 600 kuikens verdeeld over
twee hokafdelingen. In beide afdelingen werd meelvoeder in bakken ter vrije beschikking gesteld en daarnaast in andere bakken hetzelfde voeder, maar met behulp van een
bindmiddel tot korrel geperst (drie m m matrijs).
De uitkomsten van deze proef zijn weergegeven in tabel 30.
T A B E L 30
M e e l v o e d e r en k u n s t k o r r e l n a a r k e u z e
Afdeling A

Periode

verbruik inkg
meel
korrel

ie week
2e week
3eweek
4e week

Afdeling B

korrelin %
van het totale
verbruik

verbruik inkg
meel
korrel

korrelin %
van het totale
verbruik

10,0
28,8

4,i

29

9,6

5,7

29,8

4,6
6,8

36,9

13,0
36,0

17
26

38,7
38,6

14,9

32
19
28

38,3

50

35,1

51

In de tweede week kwam de voorkeur voor meel duidelijk naar voren. Deze verminderde daarna vrij geleidelijk. In de vierde week was er al geen voorkeur meer en werd van
beide typen voer ongeveer evenveel gegeten. Deze gang van zaken in aanmerking genomen, was het verbruik van korrelvoer in de eerste week relatief hoog. Dit moet echter
vrijwel zeker worden toegeschreven aan een onvoldoende lengte van de mcelvocderbakken. In het verdere verloop van de proef was deze beter aangepast.
Het effect van een bindmiddel voor hetpersen van kunstkorrels
De proeven, die werden genomen met een bindmiddel, dat ontstaat als bijprodukt van de cellulosebereiding uit hout, zijn gepubliceerd in Veeteelt en Zuivelberichten,
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Jg. 7, Vcevocdingsnummer, april 1964. Enige resultaten zijn samengevat in de volgende
tabellen. Zij leidden tot de conclusie, dat slachtkuikcns gevoederd met een kunstkorrel
vervaardigd onder toevoeging van 3 % van bedoeld bindmiddel, waarschijnlijk een iets
hoger cindgewicht zullen bereiken dan wanneer evenveel melasse wordt gebruikt (zie
tabel31). Dit effect berust waarschijnlijk niet op de aanwezigheid van het bindmiddel als
zodanig, maar op de eigenschappen die de korrel erdoor verkrijgt (zie tabel31, 2c gedeelte). Een ander percentage bindmiddel zou derhalve het effect kunnen wijzigen. Een directe invloed op de gezondheidstoestand van kuikens tot de leeftijd van acht weken werd
niet 'waargenomen, evenmin als op het inslachtingspercentage.
T A B E L 31
B i n d m i d d e l in s l a c h t k u i k e n v o e d c r
Broedsel
(ca.600dieren)
uo.

I

6
8
10
12

Gemiddeld kuikengewicht opachtweken ing
kunstkorrel geperst met:
onderzochte
melasse
verschil
bindmiddel
1254
1231
1385
1332
1206

1211
1182
1362
1313
1235

43
49
23
19
—29

Onderzochtebindmiddelin
kunstkorrel
meelvoer
3
5

1209
1332

1150
1257

59
75

De voedcrwaarde van het bindmiddel is gering, waarschijnlijk nog iets minder dan
die van melasse. In elk geval zal de voederwaarde lager moeten liggen dan die van tarwcgrics. Dit blijkt uit tabel32 want terwijl het gemiddeld cindgewicht van de kuikens op
beide daar vermelde voeders nagenoeg gelijk was, toont deze tabel, dathet mcclvoedcr
met tarwegries steeds een beter rendement gaf dan eenzelfde voeder met het bindmiddel.
Het effect van kopersulfaat enantibiotica
Hoewel koper niet tot de antibiotica kan worden gerekend, worden proeven
betreffende hoge doseringen koper in het voeder van slachtkuikcns toch onder dit hoofdstuk behandeld. Het effect daarvan werd nl. vergeleken met dat van antibiotica en ontstaat vermoedelijk ook langs gelijke wegen nl. door beïnvloeding van de darmflora. Over
een drietal proeven werd reeds gepubliceerd (Veeteelt en Zuivelberichtcn, Jg. 6, no. 5,
1963; LP.S. Mededeling no. 108). Geconcludeerd werd dat de toevoeging van 0 , 1 %
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T A B E L 32
Voedcrrcndcment
(kg voer/kg groei)
Volledig mee•hoeder met:
tarwegries
onderzochte
bindmiddel

Broedsel
(ca.600 dieren)
no.

-2

2,570

2,604
2,510
2,500

2,556
2,462

2,529
2,378

2,645
2,583

4
7
9
11

kopersulfaat aan het voeder (d.i. 250 delen koper per miljoen) constanter en duidelijker
in een groeivermeerdering tot uiting kwam dan de toevoeging van zeven delen penicilline per miljoen delen voer. Een combinatie van beide toevoegingen gaf slechts in één van
de drie proeven een beter resultaat dan van koper alleen. O p de leeftijd van vier weken
waren in het algemeen de gewichtsvcrschillen tussen de groepen naar verhouding groter
dan op die van acht weken. Verschillen in voederrendement leken voornamelijk samen
te hangen met ongelijkheden in de groei. De kosten van de koper- en penicilline toevoeging waren ongeveer gelijk, nl. ca. f. 0,15 per 100 kg voer.
Een batterijproef waarbij een reeks doseringen van kopersulfaat in het voeder werd
beproefd toonde voor geen der doseringen een positief effect aan. Dit moet misschien
worden verklaard door de wijze waarop de kuikens werden gehouden (gaasbodem). Bij
de hoogste dosering werd een sterke teruggang van de groei waargenomen (zie tabel 33,
met voorlopige cijfers). Er isblijkbaar eenvrij scherpe grens tussen schadelijke en onschadelijke percentages kopersulfaat in het voer. Bij sectie bleken de kuikens uit de groep
T A B E L 33
H o g e k o p e r d o s c r i n g e n in s l a c h t k u i k e n v o c d e r
Kopersulfaat (%)
(Cu S04.$H20)

Kuikengewicht op
8weken (g)
SS
??
1478
1467
1479
1444

0,15
0,23

1500

1468

1255
1288
1294
1215
1249
1247

0,35

1049

948

0

0,05
0,07
0,1

Voederrendement
kg voerjkggroei
SS
?9
2,15
2,19
2,14
2,23
2,05
2,12
2,30

2,24
2,20
2,25
2,23
2,27
2,26

2,35
67

met 0,35% kopersulfaat afwijkende klier- en spiermagen te hebben. Werden de kuikens
uit deze groep gedurende een weck op controlevocder gebracht dan herstelde zich de
groei en k w a m er ook een duidelijke verbetering in de toestand van klier- en spiermaag.
De resultaten van een proef met 1600 kuikens verdeeld over 16 afdelingen van een
groot hok bevestigden enerzijds die van vorige proeven en steunden anderzijds de claim
van de fabrikant van een nieuw antibioticum nl. dat dit antibioticum de groei van kuikens in sterker mate kan bevorderen dan penicilline (zie tabel 34, met voorlopige uitkomsten).

T A B E L 34
V e r g e l i j k i n g v a n e x t r a k o p e r en a n t i b i o t i c a in s l a c h t k u i k e n v o e d c r
Kuikt •ngewi'chtop 8 weken (g)
Toevoeging

geen
7 p . p . m . penicilline
0,1 % antibioticumpreparaat
0,1 % C u S 0 4 . 5 H 2 0

<5<5

1506
1526
1588
1585

9?
1212

1243
1273
1279

2

Voederrendement
voer/kg eindgewicht

1359
1384
1430
1432

2,236
2,205
2,187
2,165

<3 + ?

h

Coccidiostatica
Anticoccidiose-middelen, die veelal door het voeder worden gemengd, kunnen
behalve een invloed op de parasiet, i.e. de coccidiën en daardoor indirect op de - zieke gastheer, ook een directe invloed op de gastheer hebben. O m in een kuikenproef te kunnen nagaan of het laatste zich voordoet, moet worden getracht besmetting van de kuikens met coccidiose te voorkomen.
Bij een vergelijkend onderzoek van drie van de meest gebruikte coccidiostatica werden
kuikens op batterijen met gaasbodems gehouden. Drie coccidiostatica, t.w. 1- (4amino 2 - n - propyl - 5- pyrimidinylmethyl) - 2 - picoliniumchloride hydrochloride ; 4 4 1 dinitrocarbanilide met 2- hydroxy 4,6 - dimethylpyrimidine; 3,5 dinitro - o - toluamidc, resp. verkregen onder de namen: a m p r o l i u m , n i c a r b a z i n en z o a l e n e , werden
door toediening aan verschillende groepen onderling vergeleken. Verder was er een
controlegroep die geen coccidiostaticum kreeg.
D e proef verliep naar wens. Van besmetting met coccidiose is niets gebleken. Het lichaamsgewicht en het voederrendement van de kuikens van de groep met nicarbazin
waren zeer significant ongunstiger dan van de controlegroep. De achterstand ontwikkelde zich geleidelijk in het verloop van de proefperiode. De toevoeging van amprolium of
zoalenc veroorzaakte geen verschillen van betekenis (tabel 35).
Over deze proef verscheen oktober 1963 een uitvoeriger verslag in de pluimveebladen.

T A B E L 35
C o c c i d i o s t a t i c a in h e t v o e d e r v a n g e z o n d e s l a c h t k u i k e n s
Aan het voeder
toegevoegd
coccidiostaticum
geen
0,0125 % amprolium
0,0125 % nicarbazin
0,0125 % zoalene

Gemiddeldgewicht
op 8 wc 'ken (g)

SS

99

1387
1381
1314
1418

1185
1173
IIIO
1191

Voederrendement
h voerjkggroei

—
2,26
2,30
2,39
2,26

D e v o e d i n g v a n j o n g e P c k i n g e e n d e n v o o r de s l a c h t (Ir.J. F. Helder)
Het eiwitgehalte van het voer in deeerstedrie weken
In het Verslag over i960 en 1961 werd reeds vermeld dat in het verdere onderzoek inzake de voeding van Peking slachtccnden zou worden nagegaan wat het effect is
van het gebruik van een z.g. startervoeder bij de opfok van Peking slachteendcn. O m
deze reden werd in 1962in twee proeven onderzocht of het verstrekken in de eerste drie
levensweken vaneenstartervoeder niet eenhoog gehalte aan eiwit het cindgewicht gunstig zou beïnvloeden.
In de eerste proef werd een startervocder met ruim 19% re en volgens berekening een
energiewaarde van 2853 kcal omzetbare energie per kg voeder verstrekt, dat na de leeftijd van drie weken werd vervangen door een voeder met ca. 17% re en 2433 kcal o m zetbare energie per kg voeder. Het startervoeder en het daarop volgende voeder hadden
dezelfde eiwit-energicverhouding, t.w. ruim 140 kcal omzetbare energie per procent re.
Aan een controlegroep werd over de gehele opfokperiode eenvoeder gegeven met 18%
re en 2589 kcal omzetbare energie (verhouding 1 : 144).
In de tweede proef werd in de eerste drie weken een startervocder gegeven met ca.
2 3 % re maar met dezelfde berekende energiewaarde als het startervoeder van de eerste
proef. Na de leeftijd van drie weken ontvingen de dieren een voeder met ca. 17% re en
2860 kcal omzetbare energie.Het startervoeder in de tweedeproef had dus een r u w c i wit-energieverhouding van 123 kcal omzetbare energie per procent ruw eiwit; bij het
na de derde levensweek verstrekte voeder was deze verhouding 170 kcal per procent re.
De controlegroep ontving gedurende de gehele opfokperiode het voeder, dat aan de
proefgroep na de leeftijd van drie weken werd verstrekt.
De gemiddelde gewichten van deproefdieren op deleeftijd vandrie weken, zes weken,
zeven en acht weken zijn vermeld in tahel36. Uit deze tabel blijkt dat beide startervocders een duidelijk gunstige invloed hadden op de gemiddelde gewichten van de proefdieren op deleeftijd van drie weken. Hetverschil wasin beide proeven statistisch vanbetekenis. Tijdens het verdere verloop van de opfokperiode werd het gewichtsverschil ten
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T A B E L 36
Het effect van een e i w i t r i j k e s t a r t e r bij j o n g e s l a c h t c e n d e n
Proef
no.

1
1
2
2

Voeder
soort

controle
starter
controle
starter

((?
•AAU gewichten
-U in
• g—
Ge middelde

+

?

)

2

op 3 weken

op 6 weken

op 7 weken

op 8 weken

898

2213
2261
2192
2238

2618
2650

2783
2828
2794
2805

977
861
957

2534
2558

gunste van de groepen met het startervoeder steeds kleiner, zodat op de leeftijd van zeven
weken en van acht weken geen noemenswaard verschil in gewicht meer aanwezig was.
W a t het effect op de leeftijd van drie weken betreft was er geen verschil van betekenis
tussen het startervoedcr met 19% re en dat met 2 3 % re.
Uit de resultaten van deze twee proeven kon worden geconcludeerd dat het toepassen
in de eerste drie levensweken van een startervocder met 19% of 2 3 % re, inplaats van de
overigens gebruikte voeders met 17à 18% re, geen invloed van betekenis heeft gehad op
het cindgewicht van de betreffende Peking slachtcenden.
Het effectvan kopersulfaat
Uit proeven van Nijveld was naar voren gekomen, dat door toevoeging van een
hoge dosis kopersulfaat (0,1% C u S 0 4 . 5 H 2 0 = 250 delen koper per miljoen) aan het
voeder van slachtkuikens de groei werd versneld. Hierin werd aanleiding gevonden om
na te gaan of deze toevoeging ook bijjonge slachteenden gunstig op de groei zou werken.
In de betreffende proeven werd dezelfde dosering van het kopcrsulfaat in het voeder toegepast als in de bedoelde proeven van Nijveld.
In 1963 werden drie proeven genomen. In elke proef werd vanaf de eerste levensdag
aan de helft van de eenden het voeder met 0 , 1 % kopersulfaat verstrekt, terwijl aan de
andere helft (controlegroep) hetzelfde voeder zonder deze toevoeging werd gegeven.
Het voeder, dat in de proeven werd gebruikt, bevatte 18% re en had een berekende energiewaarde van 2540 kcal omzetbare energie per kg. Met dit voeder waren in 1962 goede
ervaringen opgedaan wat betreft de groei van de eenden.
In tabel37 zijn de bereikte gewichten op zeven en acht weken per geslacht en per voedergroep, van de kopersulfaatprocven vermeld. De uitkomsten van de achtereenvolgende proeven vertonen weinig overeenstemming wat het mogelijke effect van de kopersulfaattoevoeging op de groei betreft.
In de eerste twee proeven waren de vrouwelijke dieren van de kopergrocpen op zeven
en acht weken gemiddeld steeds iets lichter dan die van de controlegroepen. De woerden
waren daarin soms wat lichter, soms van gelijk gewicht en soms wat zwaarder. De gege70

T A B E L 37
H o g e k o p e r d o s c r i n g e n in het v o e r v a n j o n g e s l a c h t c c n d e n

Proef
no.

242
245
255

Gemiddeldlevend gewicht ing
woerden
vrouwelijke eenden
op 7weken
op 8 weken
op 7 weken
op 8 weken
controle 0,1 %
controle 0,1 o/ 0
controle 0,1 %
controle 0,1 %
kopersulfaat
kopersulfaat
kopersulfaat
kopersulfaat
2440
2478
2372

2387
2590
2630

2676
2694
2744

2677
2788
2939

2386
2393
2412

2359
2362
2485

2564
2606
2648

2554
2545
2718

vens van de tweede proef werden statistisch bewerkt met als resultaat dat bij deze proef
de gemiddelden op beide leeftijden bij dewoerden zeer significant verschilden ten gunste
van de kopertoevoeging (P < o.01) en bij de vrouwelijke dieren significant ten gunste
van de controlegroep (P < 0.05).
In de derde proef traden er aanmerkelijk grotere gewichtsverschillen op, bij beide geslachten in het voordeel van de kopertoevoeging, hoewel bij de woerden in veel sterkere
mate dan bij de eenden. Statistische bewerking van de gegevens van deze proef heeft nog
niet plaatsgevonden. Bij zes vrouwelijke dieren werd aan het eind van de proef, op acht
weken, het kopcrgehalte van delevers bepaald, met alsresultaat dat bij eenden uit de controlegroep 0,18 m g koper per gram lever werd gevonden en bij dieren uit de kopergroep
0,19 mg. Deze cijfers wijzen dus niet op ophoping van koper in de lever als gevolg van
de hoge dosis koper in het voer van de betrokken eenden.
Uit de gewichtscijfers van deze proeven volgt, dat dit onderzoek moet worden voortgezet, wil een duidelijke uitspraak over de vraag of het zin heeft aan het voeder van Peking slachtccnden een hoge dosis kopcrsulfaat toe te voegen, mogelijk worden.
BEÏNVLOEDING VAN DE KWALITEIT DER PRODUKTEN

M i d d e l e n t e r b e ï n v l o e d i n g v a n d e d o o i e r k l c u r (Drs. K. Terpstra)
In de verslagperiode werd een samenvattend artikel geschreven over de dooierkleur en de middelen om deze te beïnvloeden (Terpstra: Veeteelt en Zuivelberichten, Jg.
5, nos. 11 en 12, 1962 enJg. 6, no. 1, 1963; I.P.S. Mededeling no. 104). Hierin werden,
naast literatuurgegevens, de resultaten verwerkt van de gehele reeks proeven die tot dat
tijdstip aan het Instituut over dit onderwerp waren genomen. Het lag in de bedoeling
deze proeven hiermede voorlopig te beëindigen. Uit de reacties van het bedrijfsleven
bleek echter dat er veel belangstelling voor het onderwerp bestaat en dat er nog grote
behoefte isaan meer gegevens op dit gebied. Speciaal betreft dat het produceren van zeer
sterk gekleurde dooiers zoals die door bepaalde industrieën worden gewenst. De eisen
die in dit opzicht aan de eieren worden gesteld, liggen doorgaans ver boven die voor
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consumptic-eicrcn. Dit geldt b.v. voor naar Duitsland geëxporteerde eieren die moeten
dienen voor de bereiding van z.g. „Teigwaren". Deze mcelprodukten ontlenen hun
typische gele kleur aan de erin verwerkte eidooier. Maar ook voor andere doeleinden
wordt een zeer donkere kleur geëist. Behalve door het geven van uitloop in goede grasrennen, zijn dergelijke donkere kleuren met de gebruikelijke voeders niet te realiseren.
W e l kan het bijmengen van speciale preparaten door het voeder er toe bijdragen het gestelde doel te bereiken. Een aantal daarvan werd nader onderzocht, nl. luzerncmeelcxtract, apo-8-carotecnzure-aethylcster, goudsblocmenmeel, anatto-extract en gemalen
gedroogde paprika. Later -werden ook nog gefermentcerd zoetwateralgenmeel en „Canthaxanthine" in de betreffende proef opgenomen.
Al deze preparaten werden toegevoegd aan een basisvoer dat bestond uit volledig legmeel van bedrijfssamcnstelling, dat als kleurende bestanddelen l\°/0 grasmeel en 30%
geel maismeel bevatte. Elk produkt werd inverschillende hoeveelheden aanhetbedrijfsvoer toegevoegd. De doseringen verhielden zich als 1 :2 :4. De laagste dosering bevatte
ongeveer 0,4 g kleurstof uit het preparaat, per 100 kg proefvoeder. Enkele preparaten
werden bovendien nog in hogere doseringen beproefd. Als vergelijking diende wederom
een deplcticvoer, dat vrijwel geen kleurende bestanddelen bevatte.
Omtrent de genoemde preparaten, zoalsdie bij dit onderzoek werden gebruikt, volgen
onderstaand nog enige bijzonderheden.
Het luzcrnemeelextract was vervaardigd door de fa.Dr. Ernst Kolb, Herrsching-O.B.
B., Duitsland. Volgens opgave kwam 1g extract ongeveer overeen met 20 g luzcrnemecl.
Apo-8-carotcenzure-acthylcster werd gebruikt in de vorm van een tienprocentig
voormengsel, genaamd „Carophyll 10", fabrikant Hoffmann-La Roche, Bazel.
Goudsbloemenmcel werd geleverd door Dawcs laboratoria, Hammc, Oost-Vlaanderen, België onder de naam: „Florafil" en bevatte volgens opgave 8-9 gram xantofyl per kg.
Het anatto-preparaat, „anatto R 5 " was, afkomstig van de fa. L. v.d. Grinten te Vcnlo.
Het bevatte volgens opgave 9,6% kleurstof, waarvan 60% zuivere cis-bixine.
Het paprikameel, geleverd door de n.v. Handelsvereniging A. J. ten Docsschate te
Zwolle, was van een type, dat voor menselijke consumptie wordt gebruikt.
Gefermenteerd zoetwateralgenmeel: ,,A-Zanth", was afkomstig van de fa. Fallck te
N e w York.
Het gebruikte „Canthaxanthine" is een synthetisch carotenoïde van de fa. HoffmannLa Roche te Bazel en werd geleverd als een tienprocentig voormengsel. „Canthaxanthine" heeft een veel rodere kleur dan „Carophyll-10" en zou daarom speciaal
gunstig werken in combinatie met deze laatste stof.
De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in tabel 38.
H e t v e t g e h a l t e v a n de b o u t bij P e k i n g s l a c h t e e n d e n (Ir.J. F. Helder)
Omtrent het onderzoek in 1962 naar de invloed van de voedersamenstelling op
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T A B E L 38
D e k l e u r e n d e w e r k i n g op e i d o o i e r van v e r s c h i l l e n d e p r e p a r a t e n
Voer
bcdrijfsvoer
depleticvoer
luzerne-extract

Dosering
per 100 kg voer (g)

6,5
3,8

30

200

7,2

46

7,7

52

800

8,0

65

4
8

8,5

70

9,3

80

16

10,3

95

50

6,8

39

100

7,2

44

200

7,6

50

400

7,5

58

800

8,1

65

4
8

6,8

32

7,3
7,4
7,3
7,5

35
39
36
42

640

9,3

41

1280
2560

10,4
11,6

54
67

4
8

10,6

62

n,5
; > 12

96
120

7,5
7,7
7,9

36
43
54

16
32
128

„Canthaxanthine"

16

„A-Zanth"

10

400

,,anatto-R5"

paprikameel

Kleurstof inmg
per kg dooier

—
—

„Carophyll 10"

„Florafil"

Kleurenschaal vc'Igens
Hoffmann-La E loche

285
570

1140

„Canthaxanthine''
plus

2+ 2

9,6

55

„ C a r o p h y l l 10"

8+ 8

n,7

108

het vetgehalte van de panklare bout van Pekingeendcn kan het volgende worden medegedeeld. Bij één van de laatste proeven van het voorafgaande jaar waren omtrent dat
verband gunstige ervaringen opgedaan met een voeder met 18% re en volgens berekening 2540 kcal omzetbare energie per kg voeder (140 kcal oc per procent re). Met dit
voeder werden eenden verkregen die op de leeftijd van zeven en acht weken een goed
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gewicht hadden, terwijl de panklare bout van de onderzochte vrouwelijke dieren ca.
2 4 % ruw vet bevatte. De bout van de dieren van de controlegroep, die een voeder met
de gebruikelijke, ruimere ciwit-cnergieverhouding ontvingen, bevatte ca. 30%. In volgende proeven van 1962 werd het eerstgenoemde voeder opnieuw beproefd. Daarbij
werden enigszins gewijzigde en daardoor goedkopere samenstellingen gebruikt, evenwel
met handhaving van het percentage re van 18% en van de energiewaarde van 2540 kcal
oe. Met alle samenstellingen bereikten de proefdieren een zeer goed cindgewicht. Voor
het vetgehalte van de bout werden echter wat hogere waarden gevonden dan in de hierboven bedoelde voorafgaande proef. Toch bleef bij deze samenstellingen het vetgehalte
van de bout ruim beneden 30%. In een daarop aansluitend onderzoek werd een voeder
met dezelfde eiwit-energieverhouding, maar met een gehalte aan re van 17% in plaats
van 18% toegepast. O o k met dit voeder werd een goed cindgewicht en een bevredigend
laag vetgehalte van de bout verkregen.
Het resultaat van deze serie proefnemingen was dus dat minder vette Peking slachtcenden kunnen worden geproduceerd, wanneer voeders niet een vrij nauwe energie - eiwitverhouding worden gebruikt. Voor verdere bijzonderheden wordt kortheidshalve
verwezen naar de desbetreffende publikatie van Helder in het Veevoedingsnummer-1963
van „Veeteelt- en Zuivelberichten (maart 1963) waarin op blz. 161 e.v. de proeven, die
in 1962 zijn genomen, worden besproken.
In 1962 werd verder in een proef nagegaan of de praktijkbewering dat het gebruik van
2 0 % milocorn in voeders voor slachteenden een hoger vetgehalte van de bout veroorzaakt, opgaat. In deze proef werd aan de controlegroep een voeder gegeven met 18% re
en 2540 kcal omzetbarc energie. Dit voeder bevatte 33,4% mais. Voor de proefgroep
werd 2 0 % mais vervangen door 2 0 % milo. Deze vervanging bracht geen verandering
van betekenis in de energie - ciwitverhouding; controlcvocder en proefvoedcr bevatten
beide ca. 140 kcal omzetbare energie per procent re.
In tabel39 zijn deresultaten van deze proefvermeld wat het levend gewicht enhet vetgehalte van de bout op zeven- en achtweckse leeftijd betreft.
T A B E L 39
V e r g e l i j k i n g van mais en m i l o als b e s t a n d d e l e n v a n het v o e r v o o r j o n g e
slachteenden
Gemiddeldegewichten in g
(cJ -f Ç)

Gemiddeld vetpercentage
van onderzochte bouten*

2

op 7weken
voer met 33,4°0 mais
voer met 20°ó milo
* vrouwelijke dieren
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2548
2484

op8 weken
2845
2783

leeftijd7weken leeftijd8weken
24,5
25,6

27,8
28,2

Uit tabeljç volgt dat de milogrocp wel wat in groei achterbleef, maar dat er tussen de
beide groepen geen verschil van betekenis was wat het vetgehalte van de bout betreft.
Deze proef heeft dus geen bevestiging gegeven van de opvatting dat een percentage van
20% milocorn in het voeder van slachtccnden verhogend werkt op het vetgehalte van de
bout.
In 1962 werd ook nog een proef genomen waarbij twee voeders vergeleken werden
die een gelijk gehalte aan re hadden (17%), maar verschilden in energicwaarde. Bij het
ene voeder (17/140) was de energiewaarde volgens berekening 2400 kcal omzetbare energie per kg voeder ( = 140 kcal oc per procent re), terwijl het andere voeder (17/160) een
energiewaardc had van 2720 kcal omzetbare energie (160 kcal oe per procent re). Deze
vergelijking werd in 1963 herhaald. In tabel 40 zijn de voornaamste uitkomsten van de
twee proeven samengevat.
T A B E L 40
V e r g e l i j k i n g van v o e r v o o r s l a c h t e e n d c n m e t v e r s c h i l l e n d e e n e r g i e w a a r d e n
+ ?)
r -uu
-u • in g (c?
Gemiddelde
gewichten
— —

2

op 7weken
Voeder:
1962
1963

17/140
2645
2480

op 8weken
17/160
2623
2527

17/140
2823
2701

17/160
2892
2800

Voederrendement kg voer/kggroei
tot 7weken
tot 8weken
Voeder:

17/140

17/160

1962

3.57

3,38

1963

3.42

3,05

17/140
4,20
3,82

17/160

3,77
3,33

Gemiddeldvetpercentage van onderzochte bouten*
leeftijd7weken
leeftijd8weken
Voeder:
1962

23,5

17/160
25,6

17/140
28,4

1963

_**

_**

27,1

* vrouwelijke dieren

17/140

17/160
28,5
27,0

**niet beschikbaar

De cijfers in tabel 40 laten zien dat de dieren tot de leeftijd van zeven weken met voeder
17/160 niet of weinig beter groeiden dan met voeder 17/140. O p de leeftijd van acht w e ken werd met voeder 17/160 echter een duidelijk hoger gewicht bereikt. Gezien het verschilin energicwaarde ishet niet verwonderlijk dat met voeder 17/160 het voederrendc75

ment in beide proeven belangrijk gunstiger was dan met voeder 17/140. Ofschoon voeder 17/160 bij de toen gegeven grondstoffenprijzen duurder was dan voeder 17/140, waren de vocderkostcn per kg groei met voeder 17/160 van betekenis lager dan met voeder
17/140. Tot deleeftijd van acht weken was erin 1962 een verschilvanf. 0,14per kg groei;
in 1963 f. 0,19 per kg groei.
O p de leeftijd van zeven weken was er in 1962 enig verschil in het vetgehalte van de
bout der onderzochte vrouwelijke eenden ten gunste van voeder 17/140, maar op de
leeftijd van acht weken werd dit niet gevonden en bij de proef van 1963 ook niet.
Afgaande op de resultaten tot acht weken vandebeide proeven, zou het voeder niet
de hogere energiewaarde (17/160) de voorkeur verdienen, daar niet dit voer bij lagere
voederkosten hetzelfde betrekkelijk lage vetgehalte van de bout werd verkregen. Verder
onderzoek isnodig voordat een meer algemene uitspraak kan worden gedaan, in het bijzonder voor de leeftijd van zeven weken, omdat hiervan in 1963 door omstandigheden
geen betrouwbare analysecijfers van het vetgehalte werden verkregen.
Over het algemeen werden met dein de proeven gebruikte voeders met een verlagende
invloed op het vetgehalte, devoederkostenperkg levend gewicht verhoogd. Mede om die
reden werd in de herfst van 1963 een begin gemaakt met een serie proeven waarin wordt
nagegaan of met het verstrekken van zulke voeders aan slachtcenden zonder bezwaar
later in de opfokperiode zou kunnen worden begonnen. In het eerste gedeelte van de
opfokperiode wordt dan een energierijker voeder gegeven en in het tweede gedeelte het
de vetaanzet beperkende, energiearmere voer. Onder de geldende prijsverhoudingen
zal dit in totaal lagere voederkosten meebrengen.
Bij de eerste proef van deze serie kreeg de helft van de eenden (groep I) vanaf de eerste
levensdag tot de leeftijd van acht weken een z.g. „schraal" voeder met eenregehalte van
ca. 17,5% en een berekende omzetbare energie van 1990 kcal per kg voeder. Dit voeder
had een nauwe energie - eiwitverhouding t.w. 114 kcal omzetbare energie per °/0 re.
Met een soortgelijk voeder werd in eerdere proeven een vetgehalte van ca. 24% in de
bout verkregen.
Aan de andere helft van de eenden (groep II) werd dit voeder pas verstrekt op de leeftijd van zes weken. Tevoren ontvingen deze dieren het voeder met de energie - eiwitverhouding van 160kcal omzetbare energie per °/0 re dat in de op blz. 75 genoemde proef
werd gebruikt. Dit voeder bevatte ca. 17% re en 2720 kcal omzetbare energie. Onderstaand volgt een overzicht dat een beeld geeft van het levend gewicht op zes, zeven en
acht weken.
Gemiddelde gewichteningrammen —

—
2

op 6 weken
groepI
groepII
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2000
2164

op7 weken
2384
2435

op Sweken
2581
2666

De proefdieren op het voeder met meer energie (groep II) waren op de leeftijd van zes
weken duidelijk zwaarder (ruim 160 g) dan die op het energiearme voer. Op het eind
van de achtste week had groep II nog een voorsprong in gewicht (85 g). Door het verstrekken van energierijker voeder tot zes weken werd dus een hoger eindgewicht bereikt, maar in de laatste twee weken, toen alle eenden hetzelfde voeder kregen, was het
verschil teruggelopen tot op de helft van dat op zes weken. De statistische betrouwbaarheid der gegevens uit deze proef is nog niet becijferd.
In het voederverbruik tot de leeftijd van zes weken k w a m het verschil in cnergiewaardc van de beide voeders duidelijk naar voren. Voor groep I was het voederverbruik per
dier in deze periode 7584 gram, voor groep II 6680 gram. Merkwaardig was dat ook in
de laatste twee weken, toen beide proefgroepen hetzelfde voeder ontvingen, groep II
minder at dan groep I. Z o consumeerde groep I gemiddeld per dier in deze periode 5274
gram, groep II 4813 gram. Dit leidde ertoe dat de dieren van groep II in deze twee w e ken minder groeiden dan de dieren van groep I. Deze mindere groei trad echter alleen
op in de zevende levensweek (zie vorenstaand overzicht).
Hieronder volgen enkele cijfers over het voederrendement, waarbij opvalt dat het
rendement van groep II in de laatste twee weken (met gelijk voer) aanmerkelijk ongunstiger was dan van groep I.
Voederrendcmcnt(kgvoerjkggroei)
0-6 weken
6-8 weken
groep I
groep II

3,886
3,159

9,077
9,587

Van beide groepen werd verder op de gebruikelijke wijze op zeven weken en op acht
weken het vetgehalte van de bout bepaald. De onderstaande uitkomsten zijn weer gemiddelden van de panklare bouten van zes vrouwelijke dieren per proefgroep.
Gemiddeld vetpercentagevan onderzochte bouten
7 weken
8 weken
jroep I
jroep II

18,9
22,1

19,9
24,4

De dieren van groep I bevatten opvallend weinig vet. Het gehalte was belangrijk lager
dan in vorige proeven met een voeder met dezelfde nauwe energie - eiwitverhouding.
Toen bedroeg het ca. 24%, terwijl hetindezeproef gemiddeld niet boven de 20% kwam.
De eenden van groep II waren duidelijk vetter dan die uit groep I. Al lag het gehalte van
de dieren van groep II in dit geval nog op een zeer bevredigend laag peil, toch heeft het
pas op de leeftijd van zes weken beginnen met een energiearm voer aanmerkelijk vettere
eenden opgeleverd dan de verstrekking van jongsaf aan.
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Uitgaande van toen gegeven grondstofFcnprijzen waren devoederkostcn per kg levend
gewicht op de leeftijd van zeven weken voor groep II f. 0,32 lager dan voor groep I. O p
de leeftijd van acht weken was dit verschil f. 0,17.
Gezien de bovenvermelde resultaten, werd in de volgende proef van de serie reeds op
de leeftijd van vijf weken niet het energiearme voeder begonnen. Eind 1963 waren de
uitkomsten hiervan nog niet bekend.
In een andere proef werden Peking slachteenden van het Instituut, wat groei, voederverbruik en vetgehalte van de bout betreft, vergeleken met een bepaald soort Peking
slachteenden van elders. Laatstgenoemd type eend zou bij een bevredigende groei en
vocderverbruik een betere slachtkwaliteit leveren dan de Pekingcend die in Nederland
tegenwoordig algemeen voorkomt. Omtrent de resultaten van deze proef kan worden
volstaan met de mededeling dat de andere soort Pekingeendcn in deze proef in genen
dele aan de verwachtingen heeft voldaan en in alle opzichten de mindere was van de eenden van het Instituut.
VOEDINGSFYSIOLOGIE

I n v l o e d v a n h e t v o e d e r o p de o n t w i k k e l i n g v a n d e s p i e r m a a g bij k i p p e n
(Ir. W . J. Nijvcld)
Bij een proef over de opfok van slachtkuikenmoederdieren (blz. 46) werden op
de leeftijd van 20 weken een aantal dieren geslacht, die van 8 tot 18 weken voeder van
T A B E L 41
O n t w i k k e l i n g v a n de s p i e r m a a g o n d e r i n v l o e d van het v o e d e r

Groep

1
2

3
4
5

Aard van het voeder

meel + graan
volledig meel,
beperkt verbruik
volledig meel,
beperkt verbruik
volledig meel,
met 35 % haverdoppen
volledig meel,
hoge energicwaarde

Overige omstandigheden

Gemiddeldgewicht van de spiermaag*
gram
in % vanhet
geslacht gewicht

uitloop, daglicht

65,3 (13)

3,19 a**

uitloop, daglicht
binnen, alléén 2 uur
kunstlicht/dag

55,0 ( 6)

3,i4 a

48,7 ( n )

2,55 b

uitloop, daglicht

67,7 (15)

3,2i a

binnen, daglicht

52,5 (11)

2,41 b

* De spiermaag werd schoon gespoeld en van aanhangend vet ontdaan.
** Groepen met ongelijk letterteken verschillen zeer significant.
( ) aantalonderzochte dieren.
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zeer uiteenlopende samenstelling of geaardheid hadden gekregen. Van de gelegenheid
werd gebruik gemaakt om de ontwikkeling (het gewicht) van de spiermaag bij deze
proef na te gaan. In tabel 41 zijn hierover enige gegevens vermeld.
Vergelijking van groep t met groep 3 gaf dezelfde uitkomst als door Haye (I.V.S.M e dedeling no. 69) reeds eerder op dit Instituut werd verkregen. Bij voedering volgens de
mecl-graan methode (groep 1) had de spiermaag nl. gemiddeld een hoger gewicht dan
bij het verstrekken van een overeenkomstig volledig meel (het laatste in dit geval in beperkte hoeveelheid: groep 3). Het verschil in procenten was statistisch zeer betrouwbaar.
De variantie-analysc leverde dezelfde uitkomst op voor het gemiddeld verschil tussen de
magen van groep 1en 5 (volledig meel met hoge energicwaarde). Daarentegen werden
geen verschillen van statistische betekenis aangetoond tussen de gemiddelden van de
maagpercentages in de groepen 1, 2 en 4. In tegenstelling tot de groepen 3 en5,die binnen bleven, hadden alle andere groepen uitloop in goede grasrennen (groep 2 met beperkt meclverbruik). De cijfers geven de indruk dat deze uitloop de vermindering van
de maagontwikkeling die bij gebruik van volledig meel optreedt, heeft tegengegaan ; in
groep 2 tenminste voor een zeer belangrijk deel en in groep 4, in combinatie met de toevoeging van haverdoppen aan het voer, geheel.
V e r t e r i n g s p r o e v e n m e t k u i k e n s (Drs. K. Terpstra en Ir. W . J. Nijvcld)
In de verslagperiode werden drie verteringsproeven genomen resp. met een
slachtkuikenvocr, met destructicvet en met luzernemcel. Verder werden verschillende
onderzoekingen uitgevoerd over de bij deze proeven te volgen methodiek (zie hiervoor :
Chemisch en Fysisch Onderzoek, blz. 98).
Verteringsproejmet slachtkuikenvocr
Bij dit onderzoek werden de vertcerbaarheid en de omzetbare energie bepaald
van een meervoer voor slachtkuikens, in samenstelling overeenkomend met het z.g. D I voer (voor de periode 0-6 weken), dat aanvankelijk op het Toetsbedrijf te Putten werd
gebruikt (zie Verslag over i960en 1961,t.o.blz.48).Tevens werd nagegaan of toevoeging
van 2,5%van eenals„organisch metaalpreparaat" aanhet Instituut ter beschikking gesteld
produkt, deze vertcerbaarheid beïnvloedde. Verder diende de proef om vast te stellen of
de tot nu toe gevolgde werkwijze, waarbij de hoeveelheid verbruikt voer en de hiervan
verkregen hoeveelheid uitwerpselen direct werden bepaald, vervangen zou kunnen w o r den door een indicator-methode (nadere bijzonderheden hieromtrent op blz. 102).
Afgezien van het gebruik van de indicator, was de proefopzet geheel gelijk aan die van
vorige verteringsproeven. Als proefdieren dienden 150 haantjes van een kruising W . L .
X R.I.R.Voor het voer met het metaalpreparaat werd dezelfde samenstelling gebruikt,
met dien verstande echter dat per 100kg voer 2,5 kg maismeel door dezelfde hoeveelheid
van het preparaat werd vervangen. De chemische samenstelling van beide mengsels is
vermeld in tabel 42. Van het mctaalprcparaat was overigens geen samenstelling bekend.

T A B E L 42
A n a l y s e - u i t k o m s t e n v a n de p r o e f v o c d e r s v o o r een v e r t c r i n g s p r o e f
SlachtkuiketwoerD I

droge stof
ruw eiwit
ruwe celstof
ruw vet
overige koolhydraten
as
onoplosbare as
calcium (Ca)
totaal fosfor (P)
anorganisch fosfor
fytine-fosfor
zetmeel
suiker als glucose
beschikbare koolhydraten
volgens Bolton*
chroomoxyde ( = indicator)
verbrandingswaarde

Slachtku,ikenvoer D Imet
„organisch metaalpreparaat"

0/
,0

%

88,5

88,0

20,3

19,7

3,6
4,3
54,o
6,3
o,5

3,3
4,3
54,4
6,3
0,5

1,30
0,70

1,26
0,69

0,38
0,25
42,0

0,32
0,23
42,1

2,9

2,8

44,6

44,6

0,27

39 19kcal/kg

0,27

3874 kcal/kg

* Onder „beschikbare koolhydraten" verstaat Bolton de som van zetmeel en suiker, uitgedrukt alszetmeel (hoeveelheid zetmeel + 0,9 x hoeveelheid suikers berekend als glucose).

Het werd geleverd niet maismeel als drager. Een nauwkeurige analyse van de werkzame
bestanddelen stuitte hierdoor op bezwaren. Het preparaat had het uiterlijk van een vettig
maismeel met blauw-groene puntjes. In tabel 43 volgt een analyse ervan en ter vergelijking een analyse van een monster gewoon maismeel. Uit de verschillen kunnen enkele
beperkte gevolgtrekkingen over de samenstelling van het „organisch metaalpreparaat"
worden gemaakt. De organische metaalverbindingen waren blijkbaar als een olieachtige
suspensie in het maismeel verwerkt. Van de erin aangetroffen metalen was het kopergehalte het hoogst, daarnaast het ijzergehalte. De betreffende verbindingen waren slechts
gedeeltelijk in tetra oplosbaar en onoplosbaar in ether. In dit verband zij hier opgemerkt
dat aangaande koper- en ijzeroleaat in de literatuur wordt vermeld dat zij goed oplosbaar zijn in ether.
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T A B E L 43
A n a l y s e v a n een „ o r g a n i s c h m e t a a l p r e p a r a a t " t e g e n o v e r die van m a i s m c e l
„Organisch"
metaalprcparaat"

Maismcel

0/
/O

droge stof
ruw eiwit
ruwe celstof
vet (tetra-extract)
overige koolhydraten
as
calcium (Ca)
fosfor (P)

ijzer (Fe), totaal
koper (Cu), totaal
mangaan (Mn), totaal
ijzer (Fe), in tetra-extract
koper (Cu), in tetra-extract
mangaan (Mn), in tetra-extract

88,1
9,2
1.7
9,3
66,4
i,5
0,08
0,24

86,9
9,o

mgjioo g

mgjioo ;

16
37
3,3

6
0,4
i,5

2,0

0,0
0,0
0,0

2,5
0,6

2,1

4,2
70,3
1,3
0,06
0,26

Bij het onderzoek werden de vertcringscoëfficiënten bepaald van ruw eiwit (re), ruwe
celstof (re), vet, organische stof (os), overige koolhydraten (ok), zetmeel en suiker. Voorts
de retenties van stikstof, oplosbare as, calcium, totaal fosfor, anorganisch fosfor, fytincfosfor, natrium en kalium.De omzetbarc energie werd bepaald uit de verbrandingswaarden van voer en mest, waarbij een correctie werd toegepast voor de stikstofretentie
(1 g urinc-N = 8,73 cal). De resultaten zijn weergegeven in tabel 44.
Van de in tabel 44 opgegeven gemiddelde waarden konden, noch voor de afzonderlijke
bestanddelen, noch voor de omzetbare energie verschillen van statistische betekenis tussen de beide proefgroepen worden aangetoond.
W a t de vertcerbaarheid van zetmeel en suiker in deze proef betreft, kan overigens nog
worden opgemerkt dat volgens Bolton beide stoffen door kippen voor 100% zouden
worden verteerd. Afwijkende resultaten zouden berusten op het gebruik van niet-specifiekc analysemethoden. Voor de verteerbaarheid van het zetmeel werd bij deze proef
98,4% gevonden, terwijl bij microscopisch onderzoek nog enig zetmeel in de mest werd
aangetroffen. Mogelijk heeft dit zetmeel het dier onverteerd gepasseerd, hoewel het evenzeer denkbaar isdat de dieren een kleine hoeveelheid voer hebben gemorst dat in de mest
is terecht gekomen. In elk geval duidt de uitkomst er niet op dat de toegepaste zetmeelbepaling (met pancreatine) onvoldoende specifiek is.
De in dit onderzoek voor suiker gevonden verteringscoëfficiënt was 77. Door papier-

T A B E L 44
V c r t e r i n g s p r o e f m e t een s l a c h t k u i k e n v o c r v o o r de p e r i o d e 0 - 6 w e k e n ( D I)
Verteringscoëfficiënten
V o c r g r o e p I: D I-voer
kooi
2
4
5
9
10
Gemiddeld

re

re

vet

os

82,7
8i,6
84,1
82,1
82,8

1,9
2,5
2,2
1,4
0,3

72,6
73,4
69,2
72,9
72,1

78,7
78,1
78,2
78,0
77,9

82,9
82,3
81,9
81,9
81,6

98,3
98,4
98,4
98,5
98,6

79,4
79,4
78,6
75,5
73,7

82,6

1,7

72,0

78,2

82,1

98,4

77,4

V o e r g r o c p II: D I-voer m e t „organisch metaalpreparaat
kooi
re
re
1
3
6
n

Gemiddeld

82,7
81,9
84,5
80 ,8
82,0
82,4

vet

os

ok zetmeel

ik zetmeel

suiker

suiker

—
72,8 79,7 84,4 98,6 79,0
—
70,6 78,6 82,9 98,1 79,3
3,0 73,2 78,9 81,9 98,2 70,7
3 ,3 72,8 78,2 82,3 98,9 76,5
69,0 78,6 83,0 98,4 79,0
—

71,7

78,8

82,9

totaal anorg. fytiue-

Na

98,4

76,5

Retenties

as

Ca

K

0/

O'
'O

%

/o

N
(g/kg
voer)

Voergroep I
V o e r g r o e p II

29,2
30,8

34,9
34,6

39,1
37,4

41,0
34,4

18,4
15,6

17,8
16,4

0,9

14,4
14,5

V o e r g r o e p I + II (gemiddeld)

30,0

34,8

38,3

37,7

17,0

17,1

—

14,4

—

Omzetbare energie in kcal/kg voer
niet gecorrigeerd
voor stikstofretentie

gecorrigeerd
voor stikstojretentie

Voergroep I
V o e r g r o e p II

2875
2865

2749
2740

V o e r g r o e p I + II (gemiddeld)

2870

2745
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chromatografisch onderzoek werd vastgesteld dat de mest lactose bevatte. Het voer bevatte nl. weipoeder. Lactose is veel minder verteerbaar dan glucose en verschillende andere suikers, zodat de lage verteerbaarheid van de suikerfractic hiermee te verklaren is.
De verteerbaarheidvan enkele vetten
Naar aanleidingvaneenverzoek vaneendestructiebedrijf werden de verteerbaarheid en de omzetbare energie bepaald van door dit bedrijf vervaardigd destructievet. De
aanvrager veronderstelde dat de verteerbaarheid van dit vet hoger zou zijn dan gewoonlijk voor destructievet wordt aangenomen omdat er naast rundvet betrekkelijk veel varkensvet en kippevct in voorkwam. De kwantitatieve verhouding van deze bestanddelen
werd overigens niet opgegeven. Van varkensvet vindt men in de literatuur in het algemeen een grotere verteerbaarheid voor pluimvee opgegeven dan van rundvet.
Terpstra publiceerde in 1959 (I.P.S. Mededeling no. 76) de uitslag van een verteringsprocf met destructievet dat volgens opgave van de fabrikant hoofdzakelijk uit rundvet
met wat varkensvet bestond. De vertcringscoëfficicnt van het toen ontvangen monster
bedroeg 85. Over kippevet waren zomin uit eigen onderzoek als uit de literatuur gegevens bekend.
Ten einde het onderzoek van meer algemene betekenis te doen zijn, werd naast het
ingezonden destructievet, zowel zuiver rundvet als ook kippevet erin betrokken. Als
vierde vet werd sojaolie in de proef opgenomen, waarvan bekend isdathet eenhoge verteerbaarheid heeft.
Over deonderzochte vetten kannader het volgende worden meegedeeld. Het destructievet waseenongeraffineerd destructievet bedoeld voor kuikenvoeding ;volgens opgave
bevatte het 0,02% van de antioxydant E.M.Q., als „Santoquin". Het rundvet was van
een voor menselijke consumptie bestemde kwaliteit. Het kippevct bestond uit buikve

T A B E L 45
Fysische en c h e m i s c h e e i g e n s c h a p p e n v a n de o n d e r z o c h t e v e t t e n

Kleur
Smcltpunt
Stolpunt
Refractie bij 50°C
Zuurtegraad
Vocht, vluchtige bestanddelen en
verontreinigingen
Verzepingsnorm
Additicnorm
Verbrandingswaarde (kcal/kg)

Destructievet

Sojaolie

donkerbruin
35,6°

geel

24,4°
1,4563
35,0
3,i %

37,o
66
9370

—
—
1,4644
4,7
0,3 %
37,1

Kippevet
lichtgeel
36,4°
15,2°

1,4583
],5

°,4 ,0
34,5

Rundvet
wit
46,9°
35,5°
1,4533
5,2

0,7%

34,4

132

81

41

9460

9380

9470
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dat door uitsmelten en op een geëigende manier filtreren voor de proef werd klaar gemaakt. Het was afkomstig van hennen die op het Instituut aan het einde van haar eerste
legjaar werden geslacht. De sojaolie was een niet ontslijmde soort. Tabel 45 geeft een
overzicht van een aantal op het Instituut bepaalde fysische en chemische eigenschappen
dezer vetten.
O m een grote dosis vet in de proefvoeders te kunnen opnemen, werd een basisvoer
gekozen dat 2 5 % glucose bevatte. De volledige samenstelling daarvan was als volgt:
sojameel (getoast)
gemalen gepolijste rijst
glucose (Ph. Ned. VI)
luzernemcel
vitamine A/D 3 -prcparaat (2250A/750DJ
vitamine B-preparaat (200 mg B 2 /kg)
pluimveemineralen
fosforzure voederkalk
methioninepreparaat*
chroomoxyde ( = indicator)

50,0 kg
16,6
25,0
3,0
0,2
1,5
2,0
1,3
0,1
0,3
100,- k g * *

* mcthioninehydroxyanaloog.
** Vit. B I 2 werkzaamheid verhoogd; verhoging overeenkomende met 1mg/100 kg voer.
De proefvoeders met vet werden gemaakt door voor vier groepen kuikens de 25 delen
glucose te vervangen door resp. 12 delen destructievet, 10 delen sojaolie, 10 delen kippevet of 15 delen rundvet. O p basis van de verwachte omzetbare energie waren deze getallen zo gecalculeerd dat de verhouding tussen eiwit en omzetbare energie voor alle
voeders gelijk zou worden.
Als proefdieren dienden honderd kuikens van een kruising van C R . X W.Pl.R. De
dieren waren bij het begin van de proef vier weken oud. Zij werden verdeeld over tien
kooien van een opfokbatterij, zodat basisvoer en proefvoeders elk in duplo konden w o r den onderzocht. De uitvoering van de proef was overigens gelijk aan eerder (Terpstra en
Nijveld) gepubliceerde verteringsproevcn met kuikens (I.P.S. Mededeling no. 83 en no.
85) wat betreft huisvesting, chemische analyse en berekening.
Zuivere vetten bevatten geen stikstof, zodat bij het bepalen van de omzetbare energie
in dit geval geen correctie behoefde te worden toegepast voor de stikstofretentie uit het
voer. De eiwithoudende bestanddelen van basisvoer en proefvoeders waren dezelfde. Het
was dus te verwachten dat de stikstofretentic uit deze voeders gelijk zou zijn. Bij de berekening bleek dat dit binnen de foutengrenzen inderdaad het geval was. Als waarde
voor de omzetbare energie van dein het basisvoer verwerkte glucose werd 3640 cal/gram
droge stof aangenomen. De gebruikte glucose bevatte één molecuul kristalwater, d.w.z.
8,9% water. De omzetbare energie bedroeg derhalve 0,911 X 3640 = 3320 cal/g.
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Intabel 46 zijn de vertcringscoëfficiënten en de omzetbare energicwaardcn van de vetmonsters weergegeven, zoals ze uit dit onderzoek naar voren kwamen. De cijfers hebben
betrekking op de chemisch bepaalde hoeveelheden zuiver vet; de verontreinigingen zijn
bij de berekeningen geëlimineerd.
T A B E L 46
V e r t e r i n g s c o ë f f i c i ë n t e n en o m z e t b a r e e n e r g i e van de o n d e r z o c h t e v e t t e n

Verteringscoëfficiënt
Destructievet
Rundvct
Kippevet
Sojaolie

93
82
96
97

Omzetbare energie (cal/g)
pergram
pergram
vet
verteerd vet
7970
7000
8610
8300

8600
8580
8970
8590

Uit tabel46 blijkt dat het kippevet de hoogste voederwaarde had; daarna volgen resp.
de sojaolie, het destructievet en het rundvet. Berekend per gram verteerd vet stond het
kippevet eveneens bovenaan, terwijl de drie andere vetten in ditopzicht ongeveer gelijkwaardig waren. Ter vergelijking kan dienen dat indertijd bij de eerste proef (blz. 83) met
destructievet, dat toen volgens opgave bestond uit rundvet met wat varkensvet, een vertcringscoëfficiënt van 85 werd gevonden.
Behalve van het vet, werden ook van de andere bestanddelen van de gebruikte voeders
de vertcringscoëfficiënten berekend (zie tabel47). Met uitzondering van de overige koolhydraten, bestond hierbij geen verschil van betekenis tussen het basisvoer en de voeders
met vettoevoeging. Bij de overige koolhydraten werd het verschil veroorzaakt doordat
het basisvoer een grote hoeveelheid glucose bevatte, die volledig verteerbaar is. De vertcerbaarheid van de overige koolhydraten is daarom nader berekend zonder de toegevoegde glucose. N u bleek er bij geen der bestanddelen een verschil van betekenis te bestaan tussen de voeders met en zonder vet. Het vet veroorzaakte dus geen verlaging van
de verteerbaarheid. Dit is in overeenstemming met de vroegere proef.
Bij de beoordeling van de cijfers uit tabel 47 moet in aanmerking worden genomen, dat
de samenstelling van de gebruikte voeders uit praktisch oogpunt bekeken zeer ongewoon
was.
In verband met een opmerking van Bolton (W. Bolton: J. Agr. Sei., 46 (1955), 119)
dat zetmeel steeds voor 100% verteerbaar is, werd de mest ook microscopisch onderzocht. Inderdaad werden hierbij nog enige zetmeelkorrels gevonden. Misschien heeft
dit zetmeel het dier onverteerd gepasseerd, dan wel was het afkomstig van gemorst voer.
Bij de verteringsproef met slachtkuikenvoer, waarbij voor het zetmeel een verteerbaarheid van 9 8 % werd gevonden, heeft zich hetzelfde voorgedaan (zie blz. 81).
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T A B E L 47
V e r t e r i n g s c o c f f i c i ë n t e n v a n e n i g e b e s t a n d d e l e n van de r a n t s o e n e n v o o r
het o n d e r z o e k van v e t t e n
Bestanddeel
ruw eiwit
ruwe celstof
overige koolhydraten
(zonder toegevoegde glucose)
toegevoegde glucose
zetmeel
retentie oplosbare as
retentie calcium
retentie fosfor

Verteringscoëfficiënt
85
24
66
100

96
25

45
37

Samenvattend kan worden gezegd, dat uit de resultaten van dit onderzoek, waarbij
van een viertal monsters vet, resp. bestaande uit destructievet, rundvet, kippevet en sojaolie de vertcerbaarheid en de omzetbare energie werden bepaald, o.a. volgt dat het voorkomen van kippevet in destructievet, de voederwaarde van het laatste gunstig kan beïnvloeden.

Voorproeven om de verteerbaarheidvan luzernemeel te kunnen bepalen
In aansluiting aan de vorige proeven met luzernemeel (zie Verslag over i960 en
1961, blz. 61) werd een proefopzet ontworpen waarbij het proefvoedcr geheel, of voor
een zeer groot gedeelte uit luzernemeel zou bestaan. Daarmee zouden de verteringscocfficiënten nauwkeuriger kunnen worden bepaald dan met proefvoeders die voor een
belangrijk deel uit andere voedermiddelcn zijn samengesteld. Bij een voorproef bleken
de kuikens tot korrels geperst luzernemeel gedurende korte tijd in voldoende mate op
te nemen om een verteringsproef te kunnen uitvoeren met luzerne als uitsluitend voedsel.
Dit zou een belangrijke vereenvoudiging van de proefopzet betekenen omdat dan de
vergelijking met een voeder zonder luzerne ( = basisvocr) zou komen te vervallen. N o g
beter werden korrels opgenomen, als deze werden geperst uit een mengsel van 64% luzernemeel, 34% zuivere glucose en 2 % mineralen. Daar glucose volledig wordt verteerd,
zou ook bij gebruik van zulke korrels geen vergelijking met een basisvocr nodig zijn.
Het liet zich dus aanzien dat bij de bovenbedoelde opzet de verteerbaarheid van (geperste) kunstmatig gedroogde luzerne betrekkelijk gemakkelijk zou kunnen worden
bepaald. Het onderzoek naar een eventueel verschil in verteerbaarheid ten gevolge van
het persen, zoals dit in de praktijk wordt toegepast ter verkrijging van brokjes en z.g.
„zwaar" meel (gemalen brokjes), vraagt echter een andere oplossing.
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ERFELIJKHEID EN FOKKERIJ
(Ir. A. R. Kuit)
In 1962 en 1963 werd verder gewerkt aan de onderwerpen van onderzoek waaraan bij de uitbreiding van de fokstapel in i960 werd begonnen. De onderwerpen die in
studie zijn genomen, liggen ten dele op het terrein van de populatie-genetica. Deze tak
van de erfelijkheidsleer richt zich speciaal op die eigenschappen van de dieren welke op
een groot aantal erfelijke factoren berusten. De belangrijkste nuteigenschappen van
pluimvee, zoals eierproduktie en groei, behoren tot dit gebied. Doordat naast de erfelijke factoren ook de uitwendige omstandigheden - de invloeden die van buitenaf op het
dier inwerken - van grote betekenis zijn, is een aanzienlijk aantal gegevens nodig voordat een betrouwbaar beeld kan worden opgebouwd. Bij het onderzoek dat nu aan de
gang is, wordt gerekend met een onderzoekperiode van vijfjaar.
Bij het uitwerken van de gegevens uit de eerste tijd werd nogal stagnatie ondervonden
door tekort aan personeel. Zoals ook elders in dit verslag is medegedeeld, heeft de uitbreiding in de administratieve sector geen gelijke tred kunnen houden met de uitbreiding
van hokruimte en aantal dieren. Het gevolg is dat over sommige onderwerpen alleen
nog maar een paar voorlopige mededelingen gedaan kunnen worden. Met ingang van
1964 zal het tekort worden ondervangen door het in gebruik nemen van een installatie
die berekeningen en overzichten kan maken met behulp van ponskaarten. Deze mechanisatie vraagt veranderingen in het systeem van administratie. De plannen hiervoor werden in de verslagperiode uitgewerkt. Voor een deel kon gebruik worden gemaakt van
inlichtingen die op een Zwitsers en een Duits fokbedrijf werden ingewonnen. Een van
de vraagstukken was het verkrijgen van zoveel mogelijk arbeidsbesparing bij het verwerken van de gegevens van de valnestcontrole. Bij het toekomstige systeem zullen in
de hokken ponskaarten worden gebruikt waarop met magnetisch schrift het wel of niet
leggen van de hennen kan worden aangegeven. De verdereverwerking isdan een kwestie
van machine-arbeid, die door een relatief eenvoudige installatie kan worden verricht.
Naast het hiervóór aangeduide onderzoek, werd voortgang gemaakt met een aantal
vraagstukken die wat minder tijd en werk vragen. Hiertoe behoren het onderzoek naar
de vererving van de kleur van de buikwand bij slachtkuikens ; een proef over de bevruchting bij Pekingeenden (die beide verderop in dit verslag afzonderlijk worden besproken) ; en een in 1963 begonnen proef over de waarde van selectie op uitwendige
kenmerken bij hoog-produktievc hennen.
Voorts verdienen enkele proeven en berekeningen die aan het eigenlijke fokkerijonderzoek moeten voorafgaan, nog de aandacht. Zodra bepaalde eigenschappen van
het dier daarin moeten worden betrokken, komt het erop neer dat een groot aantal bepalingen moet worden gedaan, die als regel tijdrovend en kostbaar zijn. In de verslagjaren werd in dit verband studie gemaakt van de waarde van de correctie van Haugh,
welke wordt toegepast bij het vaststellen van de hoogte van het dikke wit van het uitgeslagen ei. Soms wordt een dergelijk onderwerp als een op zich zelf staande proef be87

handcld door een specialist van een andere onderzoeksectie, zoals o.a. het geval is bij het
ontwikkelen van een instrumentele mcetwijze voor de kleur van de eischaal (zie blz. 104).

HET FOKKERIJ-ONDERZOEK BIJ LEGKIPPEN

Voor het onderzoek bij legkippen was een stapel aanwezig van circa 1800 volwassen hennen, verdeeld over een stam Witte Leghorn, een stam Rhode Island Red en
twee kruisingsgroepen W.L. X R.I.R. en R.I.R. x W.L. De stapel wordt jaarlijks bijna
geheel verjongd; als regel worden jonge hennen in de foktomen geplaatst. De voorafgaande selectie vindt plaats op grond van de gegevens van de opfok en de prestaties in de
eerste drie à vier maanden van de leg. Een van de overwegingen om jonge dieren in de
foktomen te plaatsen, is de wens, van een vast aantal hennen per toom een vast aantal
nakomelingen per moeder aan te fokken met het oog op de latere berekeningen. Dit
doel is met jonge dieren gemakkelijker te bereiken dan met overjarige. Het eerste jaar
(i960) werden stammen en kruisingen gelijktijdig aangefokt. Van twee volle zusters
werd de ene gebruikt voor zuivere teelt, de andere voor het aanfokken van kruisingsprodukten. In de volgende jaren werden, van dezelfde ouderdieren, nakomelingen van
zuivere stam en kruisingen nà elkaar gebroed. Het enejaar eerst de kruisingsprodukten,
het andere jaar eerst de dieren van zuivere stam.
Voor de selectie van de fokdieren zijn een aanzienlijk aantal gegevens voorhanden, die
mede voor onderzoekdoeleinden worden verzameld. Naast cijfers over de brocderij, de
uitval en het aantal eieren, worden verschillende bijzonderheden van de eikwaliteit
vastgelegd, t.w. cigewicht, vormindex, schaalkwaliteit, hoogte van het dikke wit en
aanwezigheid van bloedstippen en vleesstukjes. Als kenmerk van de schaalkwaliteit
werd de doorbuiging onder een gewicht van 500 gram gekozen. De hoogte van het
dikke wit wordt bepaald nadat de eieren een week bij 20 °C en circa 80% relatieve vochtigheid zijn bewaard. Het bewaren geschiedt om twee redenen. In de eerste plaats is de
kwaliteit van het eiwit na bewaren van meer praktische betekenis dan kort na het leggen. Mogelijke erfelijke verschillen in de stabiliteit van het wit worden op deze wijze
zeker voor een deel in aanmerking genomen. Een tweede reden voor het bewaren is een
gunstige werkverdeling. De metingen die voor het uitslaan van het ei moeten worden
verricht kunnen over een aantal dagen worden verdeeld.
De eieren voor het kwaliteitsonderzoek worden verkregen door in tweeperioden o m
de twee weken van elke kip die aan de leg is een ei te nemen en wel: eerst in het najaar,
vóór het samenstellen van de foktomen; en vervolgens in de voorzomer, tussen het
broedseizoen en het bereiken van de leeftijd van 500 dagen.
De selectie richtte zich in de verslagperiode in hoofdzaak op de gezondheidstoestand,
het aantal eieren, het eigewicht en de schaalkwaliteit. Naast gegevens van individu en
familie binnen de stam werden ook gegevens van halfzusters in de kruisingsgroepen in
beschouwing genomen. Het onderzoek heeft betrekking op studie van de erfelijkheidsgraad van nuteigenschappen, met bijzondere aandacht voor de eerdergenoemde kwali88

teitskenmerken van het ei en het verloop van de crfelijkhcidsgraad gedurende het eerste
lcgjaar.
Een ander onderwerp wordt gevormd door de problemen rond het verbeteren van
het kruisingsprodukt van twee stammen legkippen. Het onderzoek is hier met name gericht op de rol die de zogenaamde specifieke combinatiegeschiktheid speelt bij de vererving van verschillende eigenschappen. De praktische vraag is of er binnen de stammen
families zijn, die betere of slechtere kruisingsnakomelingen geven dan op grond van de
prestaties van de ouders, gecombineerd met het voor beide stammen als geheel geldend
gemiddeld kruisingscffect, kan worden voorspeld. Vooruitlopend op de uiteindelijke
analyse kan in verband met dit onderwerp reeds een aantal uitkomsten en indrukken
worden opgesomd. De algemene combinatiegeschiktheid geeft tot nu toe een beeld
zoals in tabel48 is weergegeven. Concrete cijfers kunnen nog niet worden gegeven zonder een uitvoerige omschrijving van de omstandigheden waaronder ze zijn verkregen.
De cijfers van broed i960 zijn wel goed vergelijkbaar maar in 1961 zijn de hennen, zoals
eerder is vermeld, niet gelijktijdig gebroed. De kruisingen werden enkele weken eerder
geboren dan de dieren van zuivere stam. Daarom moet rekening worden gehouden met
de invloed van hetjaargetijde; in februari geboren kuikens komen doorgaans wat eerder
aan de leg dan die van maart-april. O o k overigens kan bij verschil in geboortedatum
vooral tijdens de opfok, moeilijk worden gesproken van houden onder gelijke omstandigheden. Zodra gegevens van enigejaren voorhanden zijn, wordt de situatie gunstiger.
T A B E L 48
P r e s t a t i e s van de k r u i s i n g s p r o d u k t c n in v e r g e l i j k i n g m e t h e t
v a n de b e i d e u i t g a n g s s t a m m e n

gemiddelde

W.L. x R.I.R.

R.I.R. x W.L.

vrijwel gelijk
iets hoger

lager
iets hoger

duidelijk lager
lager
iets hoger

duidelijk lager
lager
lager

vroeger aande leg
belangrijk meer

vrijwel gelijk
iets meer

hoger
vrijwel gelijk
vrijwel gelijk
ietslager
geen duidelijk beeld

hoger
vrijwel gelijk
iets beter
iets hoger
geen duidelijk beeld

BROEDERIj:

bevruchting in de foktomen
uitkomst van bevruchte eieren
U I T V A L doorziekte

bijkuikens van 0-6 weken
bijjongehennen van 6-18 weken
bij volwassen dieren tot 500 dagen
PRODUKTIE:

leeftijd bij het eersteei
aantaleieren tot 500dagen
EIKWALITEIT:

eigewicht
vorm vanhet ei
kwaliteit van de schaal
hoogte vanhet dikke wit
bloed- en vleesstippen
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De bevruchtingsresultatcn in foktomcn met Red hanen en Witte Leghorn hennen waren
matig. Vooral als in de tomen naast Leghorns ook Reds aanwezig waren, werden vrij
veel Leghorn hennen door de haan genegeerd, maar ook in tomen met alleen Leghorns
werd dit effect nog waargenomen. Opvallende verschillen ten gunste van beide groepen
kruisingsprodukten werden aangetroffen bij de uitval in de eerste levensweken en bij het
gewicht van de eieren. De W . X R. blonken uit door goede produktie, terwijl bij de
R. X W . de uitval tijdens de leg opvallend laag bleef (door ziekte 8%). Beide verschijnselen hangen samen met een in het algemeen gesproken wat betere gezondheidstoestand
van de kruisingen. Bij de Reds k w a m bij een uitbraak van snot de produktiedaling naar
verhouding het duidelijkst naar voren. De Witte Leghorns reageerden het sterkst bij
blauwe kamziektc en worminfectie.
Het laat zich aanzien dat er erfelijke verschillen bestaan in het verloop van de kwaliteit van de eischaal gedurende de legperiode. In sommige families loopt de kwaliteit
beduidend sneller terug dan in andere. In enkele gevallen ging het minder snel teruglopen samen met een voorafgaande pauze in de leg. Selectie op schaalkwalitcit, gebaseerd op gegevens uit de tweede helft van het eerste legjaar, brengt daarom wellicht
grotere risico's met zich mee ten aanzien van de produktiviteit, dan gebruik van gegevens uit het begin van de leg. Berekeningen over het selectie-effect ten aanzien van het
verbeteren van de schaalkwalitcit volgens beide methoden zijn echter nog niet voorhanden.
KLEURVERERVING IN VERBAND MET DE KWALITEIT VAN SLACHTKUIKENS

Het onderzoek dat over het onderwerp kleurvererving aan de gang is, richt zich
vrijwel uitsluitend op het vraagstuk van de „blauwe buiken" bij slachtkuikens. Bij deze
dieren is de binnenbekleding van de buikholte niet kleurloos, maar is het vlies als gevolg
van een door het dier zelf geproduceerde kleurstof plaatselijk donker-blauwgrijs. Het
euvel treedt vooral op bij de cloaca en met name bij niet al te vette dieren is het gemakkelijk ook uitwendig waar te nemen. Het verschijnsel moet worden gezien als een
kwaliteitsgcbrck.
Tot nu toe is bekend dat erfelijke factoren voor vecrkleur en pootkleur een grote rol
spelen. De uitkomsten geven een vrij ingewikkeld beeld. Bij eenkleurigc zwarte dieren
wordt meer pigment in het buikvlies afgezet dan bij patrijskleurigc. De factor voor
koekoek onderdrukt de pigmentvorming bij dieren met de factor voor zwart zo goed
als volledig, maar werkt bij aanwezigheid van factoren voor patrijskleur enigszins in
omgekeerde richting. Een factor voor geslachtsgebonden wit, die wat de vecrkleur betreft een sterker verdunnende werking heeft dan de koekoekfactor, verhoogt de hoeveelheid pigment in de buikwand aanmerkelijk. Een uitzondering vormen de hennen
met een factor voor zwart. Deze bezitten op zichzelf nagenoeg altijd een afwijkend gekleurd buikvlics. De poten van de betrokken dieren zijn ook min of meer groen of
blauw, zonder dat een andere factor die hiervoor in de regel verantwoordelijk gesteld
moet worden, aanwezig is.
oo

In de verslagperiode werd voor de genoemde combinaties van veerkleurfactoren de
ernst van de afwijking vastgelegd. Ook het verschil tussen hanen en hennen, bij hennen
meer pigment dan bij hanen, geeft een duidelijk beeld. Dit is nog niet het geval met de
factor voor blauwe poten zoals die onder andere bij de Oud-Nederlandse rassen aanwezig
is. W e l is het duidelijk dat blauwe poten en het optreden van pigment in andere weefsels
in het algemeen samengaan, maar over mogelijke wisselwerkingen met diverse veerkleurpatronen is nog verdere studie nodig. Het sluitstuk van dit onderzoek zal worden
gevormd door een proef over de ernst van de afwijking bij aanwezigheid van de bij
slachtkuikens algemeen voorkomende factor voor dominant wit.
Van de groep kippen waarvan bij dit onderzoek is uitgegaan, werd de vererving van
de vcerkleur in de loop der jaren nauwkeurig vastgelegd. Dit heeft tijdens het Internationaal Genetisch Congres, dat in 1963 in Scheveningen werd gehouden, de belangstelling getrokken van de Zwitserse onderzoeker Stroun. Deze was er in geslaagd om in
een groep Witte Leghorns, die enige generaties achtereen werden ingespoten met bloed
van parclhocndcrs, dieren met afwijkende veerkleur te verkrijgen. O m nu te kunnen
toetsen of de opgetreden kleurverandering wordt bewerkstelligd door de normale veerkleurfactoren (genen), was het gewenst te beschikken over dieren waarvan de erfelijke
factoren voor vcerkleur betrouwbaar waren vastgesteld. Zoals reeds op blz. 19 werd
medegedeeld, kon medewerking worden verleend door het ter beschikking stellen van
dieren met het gewenste kleurpatroon.
PROEF OVER DE BEVRUCHTING BIJ JONGE PEKINGEENDEN IN HET NAJAAR

Op het Instituut worden twee stammen Pekingeenden gehouden. Met het oog
op de produktie-controle worden de eenden, gesplitst naar de afstamming, gehouden in
groepjes van vier à zes eenden met een woerd. Elk groepje heeft een aparte ren ter beschikking met schuilgelegenheid onder een afdak. In het najaar worden bij deze eenden,
die omstreeks maart worden geboren, woerden van een andere stam geplaatst voor het
aanfokken van kuikens, bestemd voor onderzoek op ander terrein o.a. van de voeding.
In deze tijd lieten de bcvruchtingsrcsultatcn vaak te wensen over. In het bijzonder was
dit het geval alsjonge woerden, eveneens omstreeks maart geboren, werden gebruikt
en geen kunstverlichting werd toegepast. In de praktijk doen zich bij grotere tomen
met meer woerden alsregelgeen moeilijkheden voor, maar dan wordt, ook al in verband
met de produktic, meestal 's nachts de lamp aangestoken.
O m meer inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen tot goede bcvruchtingsrcsultatcn, werd een proef genomen waarbij aandacht werd geschonken aan de grootte
van de toom, verlichting gedurende de hele nacht, de leeftijd vandewoerdenen het wel
of niet aanwezig zijn van zwemgelegenheid. De uitkomsten geven aan, dat in het najaar
enzonder bijverlichten, maar eenklein deelvan dejonge woerden van zes à acht maanden
geslachtsrijp werd. Onder deze omstandigheden liet ook de bevruchting door overjarige
woerden veel te wensen over. De aanwezigheid van een zwemgoot met regelmatig ververst water bracht maar weinig verbetering. Bij het toepassen van kunstverlichting ge91

durende de hele nacht, werd ongeveer de helft van de woerden geslachtsrijp. Het deed
dan voor de bevruchting niet ter zake of eenden en woerden beide werden verlicht,
zoals normaal in de praktijk gebeurt, of dat alleen de woerden werden verlicht, door ze
's nachts in een afzonderlijk hok te plaatsen. Zeer goede bevruchtingsresultaten werden
gevonden bij grote tomen met kunstvcrlichting. Onder deze omstandigheden, konden
de geslachtsrijpe woerden naast hun eigen taak ook het werk van de nog niet zover ontwikkelde broeders verrichten. Een duidelijke illustratie van de invloed van het licht op
de geslachtelijke ontwikkeling is te vinden op onderstaande foto, welke een beeld geeft
van de testikels van een verlichte woerd van zeven maanden oud die een goede bevruchting gaf, naast die van een niet verlichte woerd.

Testikel van resp. een
onverlichte en een verlichte
woerd
Testikelgewicht resp.
20g en 104g per paar
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E M B R Y O N A L E O N T W I K K E L I N G EN BROEDERIJ
(Dr. R. S. Kaltofen)
DE KEERHOEK

In Mededeling no. 88 (Vie Hoofdstuk) zijn de resultaten vermeld van een proef,
waarbij de eieren gedurende het broeden 24 maal per etmaal o m hun k o r t e as of (ten
naaste bij) o m hun l a n g e as werden gekeerd, terwijl naast elkaar k e e r h o e k e n van
90 0 en 1200 werden toegepast. Voorts werd een poging gedaan o m de hierbij verkregen
(niet steeds significante) verschillen in uitkomstpercentage theoretisch te verklaren.
O m dejuistheid van de op deze wijze verkregen inzichten te toetsen, werd de p r o e f zij het in een gewijzigde vorm - herhaald. De veranderingen hadden betrekking op de
volgorde der broedsels en de toegepaste keerfrequentie. Het keren werd 3 maal daags
toegepast (in tegenstelling tot de vorige proef, waarbij de eieren 24 maal per etmaal
werden gekeerd) in de hoop dat de eventueel waar te nemen verschillen in broeduitkomstcn hierdoor zouden worden vergroot. Opnieuw werd bij deze proef vrijwel geen
verschil in broeduitkomst waargenomen bij de 90° en 1200 o m hun lange as gekeerde
eieren. Bij de o m hun korte as gekeerde eieren kwamen wederom bij de 1200 gekeerde
eieren meer kuikens uit dan bij de 90 0 gekeerde eieren. Het verschil in uitkomstpercentage bedroeg in dit geval gemiddeld 3,22%(in procenten van de aantallen bevruchte
eieren) en dit verschil was statistisch significant (P < 0,01). Voorts kon worden aangetoond, dat dit verschil hoofdzakelijk werd veroorzaakt door een groter aantal kort voor
of tijdens het uitkomen afgestorven embryo's bij de over een hoek van 90 0 gekeerde
eieren. O p theoretische gronden werd verwacht, dat het laatstgenoemde verschil in
cmbryosterfte zouworden veroorzaakt (althans voor eenbelangrijk deel) door het voorkomen van een groter aantal embryo's met abnormale ligging binnen de cischaal bij de
90 0 gekeerde eieren. Statistisch kon echter niet significant worden aangetoond dat dit
opgaat.
DE LUCHTSNELHEID

Voorbereidingen werden getroffen voor een onderzoek naar de invloed die
tijdens het broeden uitgaat van de luchtsnelheid op de embryonale ontwikkeling. Daartoe werden de tot dusverre voor de brocderij van kippekuikens gebruikte experimentele
machines gereviseerd en van een variator op de slaglijsten voorzien. Hoewel de beschikbare apparatuur aanvankelijk niet geheel aan de gestelde eisen voldeed, werd reeds begonnen met een serie luchtsnclhcidsmetingen op verschillende plaatsen in de trommel
van de lege broedmachine. De metingen werden uitgevoerd met behulp van een richtings-ongevoelige elektrische anemometer. Tijdens de metingen draaide het slagrad met
de op dat moment hoogst bereikbare snelheid van 113 omw./min. De buitenomtreksnelheid van de slaglijsten was bij dit toerental ca. 5 m/sec. De hoogste luchtsnelheid die
werd bepaald bedroeg 1,7 m/sec. Deze werd gemeten tussen de eierklemmen op de
onderste lade, althans alsde trommel naar achteren was gedraaid. Bij naar voren gedraai93

de trommel was de luchtsnelheid op deze zelfde plaats steeds 0,85 à 0,90 m/sec. O o k op
andere mcctplaatscn traden meer of minder belangrijke veranderingen in luchtsnelheid
op, wanneer de keerstand van de trommel werd veranderd. Het keren van de machine
in zijn geheel naar links of naar rechts, veroorzaakte echter geen of vrijwel geen verandering van luchtsnelheid.
Nadat de nodige verbeteringen aan de broedmachines waren aangebracht, werden de
luchtsnclheidsmetingcn voortgezet in een met eieren gevulde machine. Deze bepalingen
werden verricht bij slagradsnelheden van 60, 120 en 180 omw./min. en op verschillende
plaatsen tussen de eieren bij verschillende keerstanden. Zoals te verwachten was, namen
de luchtsnelheden in het algemeen toe, naarmate het slagrad sneller draaide. Steeds echter
werden de laagste luchtsnelheden gemeten in de buurt van de as van de trommel. Zelfs
wanneer het tocrental van het slagrad 180 omw./min. bedroeg,kwa men daar luchtsnelheden voor van gemiddeld slechts ca. 0,4 m/sec. en van ten hoogste 0,67 m/sec. Bij
het zo juist genoemde tocrental bedroeg de omtrcksnelheid van het slagrad ca. 8 m/sec.
Bij ieder van de drie toegepaste slagradsnelheden bleken de hoogste luchtsnelheden
steeds op te treden aan de onderzijde van de onderste lade, althans in het geval dat de
trommel naar achteren was gedraaid. Dan bedroegen de waargenomen luchtsnelheden
bij de verschillende slagrad-toerentallen respectievelijk ca. 1,2, 2,2 en 3,0 m/sec. Merkwaardig was dat, door verandering van de keerstand van de gevulde trommel naar
horizontale ligging van de eierladen, de luchtsnelheden op deze meetplaats tot 0,3 à 0,8
m/sec. werden teruggebracht. O p de andere meetplaatsen traden door verandering van
de stand van de trommel steeds aanzienlijk kleinere veranderingen in de luchtsnelheid
op. Verandering van de stand van de laden door het kantelen van de machine naar links
of naar rechts veroorzaakte echter geen of nauwelijks waarneembare veranderingen van
luchtsnelheid. Ook het openen of sluiten van de ventilatiegaten had geen invloed op
de waargenomen luchtsnelheden in de eiertrommel. De luchtsnelhcidsmetingen zijn nog
niet voltooid; ze zullen worden voortgezet.
HET BESPROEIEN VAN EENDEËIEREN

In de praktijk van het kunstmatig broeden van eendeëicren is het gebruikelijk
om de eieren tijdens het broeden dagelijks met water te besproeien. Dit zou een gunstige
invloed uitoefenen op de te verkrijgen broeduitkomsten.
In dejaren 1962/63 werd op het Instituut een proef met eendeëieren uitgevoerd, waarbij het bovenbedoelde besproeien der eieren als object van onderzoek was gekozen. Bij
de inleg van ieder afzonderlijk broedsel van deze proef werden de eieren volgens toeval
in twee groepen, A en B, verdeeld. Groep A werd tijdens het broeden niet besproeid.
De eierenvan groep B werden van de derdebroeddag aftotdat hetaanpikken begon, dagelijksnat gesproeid met water dat ongeveer op broedtemperatuur was. In totaal werd acht
maalingelegd. Bij detweedeendederdeinleg waren debevruchtingspercentages echter zo
laag, dat deze broedsels uit de proef moesten worden geëlimineerd. Bij de overige zes
broedsels werden te zamen 6224 eieren ingelegd. Uit de B-groepen van deze zes broed94

sels werd gemiddeld een belangrijk groter percentage kuikens verkregen dan uit de
A-groepen. Het verschil in uitkomstpercentage bedroeg ruim 6% en dit verschil was
statistisch significant (P < 0,01). Men mag dus aannemen, dat het besproeien in deze
proef een gunstige invloed op de broeduitkomsten heeft gehad.
Tijdens het broeden werden de eieren twee maal geschouwd. De eerste keer vond dat
ongeveer een week na de inleg plaats. Voorts werden ze geschouwd op de 24e broeddag,
alvorens te worden overgelegd naar de uitkomstkast (sommige broedsels werden bovendien tussentijds nog een keer extra geschouwd). Uit een statistische analyse van de
schouw- en uitkomstgegevens kwam naar voren, dat het verschil in uitkomstpercentage
hoofdzakelijk werd veroorzaakt door een verschil in sterfte nà de 24e broeddag. De
sterfte vóór de 24c broeddag vertoonde bij de groepen A en B slechts geringe en niet
significante verschillen. Alles te zamen genomen was de procentuele sterfte in deze
periode bij de besproeide eieren zelfs iets groter dan bij de niet besproeide. Men kan dus
de vraag stellen of in deze proef het sproeien gedurende de eerste weken van het broeden
wel zin heeft gehad en of het gunstig effect van het sproeien wellicht beperkt is gebleven
tot een betrekkelijk gering aantal dagen, direct voorafgaande aan het aanpikken. In een
volgende proef wordt het hier aangeduide probleem nader onderzocht.
Tenslotte werd nog nagegaan of er verschil was in de gemiddelde kwaliteit der kuikens, die uit de eiergroepen A en B werden verkregen. Hoewel - vergeleken met de
besproeide eieren - bij de niet besproeide eieren een groter aantal kuikens kort na de
uitkomst stierven of wegens lichaamsgebreken moesten worden afgemaakt, kon statistisch niet worden aangetoond dat dit verschil significant was.
HET ONTSMETTEN VAN EENDEËIEREN

Vooral tijdens vochtige weersomstandigheden komt onder de geraapte eendeeicren een groot percentage zeer vuilschalige voor. Volgens de praktijkervaring is tijdens
het broeden de kans op afsterven bij deze vuilschalige eieren belangrijk groter dan bij
schone eieren. Het verschil in sterfte zou verband houden met het binnendringen van
micro-organismen via de eischaal; op de besmeurde plaatsen zouden deze micro-organismen bij de gebruikelijke ontsmettingsmethode voor de formalinedamp moeilijk bereikbaar zijn.
In de hier beschreven proef werd nagegaan of bij het onstmetten van cendeëieren
polyvinyl-pyrolidon-jodium in de vorm van het preparaat „Betadine" (N.V. N o u r y pharma) wellicht met gunstig resultaat kan worden toegepast. Uit de gebufferde waterige oplossing van deze verbinding zou hetj o d i u m langzaam vrijkomen, waardoor het
preparaat een mild, maar lang doorwerkend ontsmettingsmiddel zou zijn.
In het kader van deze proef werd twee maal ingelegd. Voor iedere inleg werden de
eieren in een groep „schone" en een groep „vuilschalige" gesplitst. Vervolgens werden
zowel de schone als de vuilschalige eieren ieder volgens toeval in twee even grote
groepen verdeeld. Eén schone en één vuilschalige groep werden daarop met het preparaat behandeld, door de eieren gedurende twee minuten in de volgens voorschrift
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klaargemaakte oplossing te dompelen. Na de inleg werden zij in de broedmachine ook
nog op de gebruikelijke manier met behulp van formalinedamp ontsmet. In totaal werden 1711eieren ingelegd, waarvan er 1230 bevrucht waren. De uitkomstpercentages (in
procenten van de aantallen bevruchte eieren) zijn onderstaand weergegeven.
1. onbehandeld;
2. onbehandeld;
3. behandeld;
4. behandeld;

schoon
vuil
schoon
vuil

58%
54%
52%
46%

Zowel bij de schone als bij de vuilschalige eieren k w a m uit de onbehandelde eieren
een groter percentage kuikens dan uit de behandelde van dezelfde groep. Deze verschillen waren echter statistisch niet significant (slechts het verschil van 12% tussen de
groepen 1en 4 was significant).
Behandeling van cendeëieren met bovengenoemd preparaat, vóór het broeden, heeft
dus - althans wanneer dit gebeurt onder dezelfde omstandigheden als tijdens deze proef
golden - geen gunstige invloed op de te verkrijgen broeduitkomsten.
EMBRYONALE ONTWIKKELINGSSTADIA VAN DE EEND

Voor het onderzoek op het gebied van de broedcrij is het van belang om over

Drie stadia van de embryonale
ontwikkeling van het eendekuiken
1.4dagenbebroed
2.14dagenbebroed
3.27dagenbebroed
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een goede chronologische tabel van de normale embryonale ontwikkeling van het
kuiken te kunnen beschikken. Een beschrijving van de stand der ontwikkeling op elke
broeddag, nader verduidelijkt door fotografische afbeeldingen van debeschreven stadia,
kan worden gebruikt om vast te stellen op welke broeddag de embryo's in de proeven
zijn afgestorven en welke afwijkingen er eventueel bij die embryo's voorkomen. Zulke
tabellen zijnvoor dekipindeliteratuur tevinden, maarniet voor deeend.Daarom werd
inhet afgelopenjaar eenaanvang gemaakt met desamenstelling van een chronologische
tabel van de embryonale ontwikkelingsstadia van laatstgenoemde diersoort. Een serie
overzichtsfoto's van het inwendige van bebroede eieren kwam gereed; een serie foto's
van de embryo's zelf en de beschrijving van de ontwikkelingsstadia waren eind 1963
nog in bewerking.
DE BEWARING EN VERDERE BEHANDELING VAN BROEDEIEREN

Ten einde tekunnen uitmaken ofhet op dewegligt vanhet Instituut, t.z.t. over
te gaan tot experimenteel onderzoek aangaande de behandeling van broedeieren vóór
het inleggen en om na te gaan welke vraagpunten dan voor bestudering in aanmerking
zouden komen, werd een literatuurstudie begonnen. Hierbij worden gegevens verzameld omtrent het effect van fysische factoren die vóór de broedperiode hun invloed
op de eieren doen gelden, op de latere opbrengst aan kuikens en de kwaliteit van de
broedsels. Het bleek dat er op dit terrein al vrij veel onderzoek is gedaan, dat voor een
deel in oudere literatuur werd aangetroffen. Bij het afsluiten van dit verslag werd gewerkt aan het samenstellen van een samenvattend overzicht van de resultaten dezer
studie.
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C H E M I S C H EN FYSISCH O N D E R Z O E K
(Drs. K. Terpstra)
ALGEMEEN

In de periode 1962-1963 werden de in onderstaande opstelling genoemde aantallen routine-analyses van voeder verricht.
1ÇÔ2
afzonderlijke voedermiddelen (volledig onderzoek)
mengvoeders (volledig onderzoek)
mengvoeders (gedeeltelijk onderzoek)
Totaal

165
20
228
413

IQ63
147
20
318
485

Het aantal op re, vet en as onderzochte geslachte eenden bedroeg in de bovengenoemdejaren resp. 144en 120stuks.Ten behoeve van de verteringsproeven werden resp. 23 en
19 monsters uitwerpselen geanalyseerd.
O o k werden in het verband van een vitamine A-proef in totaal ca. 100 levers onderzocht op vitamine A-gehalte en werd in ca. 40levers van dieren uit proeven met kopersulfaat het kopergehalte bepaald.
In verband met het onderzoek naar de tolerantie van kuikens voor ammoniak in de
lucht werd een groot aantal luchtmonsters op ammoniak onderzocht.
Verder werden opverzoek van de Afdeling Verwerking enige watermonsters chemisch
geanalyseerd.
SPECIALE O N D E R Z O E K I N G E N

P r o e v e n o v e r de schadelijkheid v a n a m m o n i a k g a s v o o r s l a c h t k u i k e n s
Zoals eerder in dit verslag isvermeld (blz. 24) geven de tot nog toe in de praktijk
verzamelde gegevens geen antwoord op de vraag naar de voor slachtkuikens nog toelaatbare ammoniak-concentratie in de lucht van hun hok. Daarom werd begonnen met
laboratoriumproeven. Hiertoe werd een gasdichte kooi geconstrueerd van zodanige
grootte dat daarin zes kuikens kunnen worden gehouden. Door deze kooi wordt lucht
geleid met een bepaalde ammoniak-concentratie. De kooi wordt elektrisch verwarmd
en met een thermostaat op een constante temperatuur gehouden. De luchtvochtigheid
wordt geregeld door een deel van de toegevoerdc lucht door water te laten borrelen. De
hoeveelheden ammoniak die in de kooi worden toegelaten, kunnen worden geregeld
met behulp van een speciaalfijnregelventiel. Hierop vindt verder nog een controle plaats
met een stromingsmeter. Bovendien wordt het ammoniakgehalte in de kooi op geregelde tijden chemisch gecontroleerd. In deze kooi worden de dieren als ééndagskuikens geplaatst. Zij verblijven er tot een leeftijd van acht weken. De dieren worden geregeld gewogen en door de dierenarts gecontroleerd. Na afloop van een proef worden alle dieren
ook inwendig onderzocht. Hierbij wordt speciaal gelet op afwijkingen in de slijmvliezen.
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Als controlcdieren dienen kuikens van hetzelfde broedsel, die opgenomen zijn in één van
de proeven met slachtkuikens en in een gewoon hok zijn gehuisvest.
Bij de eerste proef werd speciaal getracht oogontstekingen te reproduceren, die in de
praktijk veelal als een gevolg van ammoniakvergiftiging worden beschouwd. Daarom
werd begonnen met een extreem hoog ammoniakgehalte nl. I m g per liter lucht. Dit
is vele malen hoger, dan ooit in slachtkuikenhokken werd aangetroffen. De verwachte
oogontstekingen traden echter niet op. W e l waren de proefdieren suf. Zij aten en dronken vrijwel niet, zodat zij ook niet groeiden. Toen de toevoer van ammoniak aan het
einde van de eerste weck enige dagen werd onderbroken, werden de dieren weer levendig en begonnen zij weer te eten en groeiden ook wat. Bij hernieuwde ammoniaktoevoer
trad de versuffing weer in. Na twee weken was het lichaamsgewicht ongeveer gelijk aan
dat bij het begin van de proef; daarom werd gestopt. Bij sectie van de dieren werden
geen specifieke organische afwijkingen geconstateerd. Bij deze proef zou een verstoring
teweeg kunnen zijn gebracht, doordat het drinkwater zeer veel ammoniak had opgenomen en daarom wellicht minder geschikt was voor de dieren. O m dit voortaan te kunnen vermijden werd een druppelinrichting geconstrueerd, zodat geen drinkwater meer
in de kooi bleef staan. Na ook nog enkele andere technische verbeteringen aan de kooi
te hebben aangebracht, werden achtereenvolgens drie proeven uitgevoerd. Elk daarvan
duurde acht weken. Eén was een blanco proef, die diende om na te gaan of de geforceerde ventilatie van de kooi op zich zelf schadelijk werkte, hetgeen niet het geval bleek te
zijn. Bij de beide andere proeven werden twee mengsels van lucht en ammoniak toegepast. De doseringen waren resp. 0,10 m g N H 3 per liter lucht en 0,50 m g N H 3 per liter
lucht. Voor de proefresultaten wordt verwezen naar blz. 25 van dit verslag.
O p grond van de tot dusverre met de apparatuur opgedane ervaring moet worden
geconstateerd dat deze nog verbetering behoeft voor zover het een gemakkelijker dosering van het te onderzoeken gas en het constant houden van de luchtvochtigheid betreft.
Aflatoxine-onderzoek
In 1962 werd, naar aanleiding van voederproevcn met giftig grondnotenmeel,
begonnen met het chemisch aantonen van de giftige stofin dit produkt. Door schimmelgroei kan hierin het z.g. aflatoxine ontstaan, dat vooral schadelijk werkt op kuikens. Later
werden ook kippeëieren in het onderzoek betrokken, alsmede levers van slachtkuikens
en mest. Het leek van belang, o.a. na te gaan of bij aanwezigheid van aflatoxine in legmccl, deze stof over zou kunnen gaan in de eieren. De levers werden onderzocht omdat
uit ervaring bekend is dat dit orgaan een grote verscheidenheid van giftige stoffen kan
vastleggen. Het aantonen van aflatoxine berust op een extractie, gevolgd door één of
meer zuiveringen. Na scheiding met behulp van dunnelaag-chromatografie wordt aflatoxine onder de U.V.-lamp zichtbaar alseen blauw fluorescerende vlek met een Rf-waarde van 0,50. Het gewone aflatoxine, ook wel Bj genoemd, kan door chemische invloeden
overgaan in het eveneens giftige B x . In melk komt b.v. deze B x -vorm voor. Daarom
werd bij de eieren en de levers ook op afwijkende vlekken gelet.
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Voor dit onderzoek werd veel medewerking ondervonden van het Rijks Instituut voor
de Volksgezondheid, in het bijzonder van Ir.J. A. van der Linde, die reeds veel ervaring
had met het aantonen van aflatoxinc. De meeste monsters werden zowel in Beekbergen
als bij Volksgezondheid onderzocht, doorgaans met hetzelfde resultaat. Door aflatoxincextracten van bekende sterkte bij de bepalingen te laten meelopen, konden ook kwantitatieve resultaten worden verkregen.
F o s f o r v c r b i n d i n g e n in v o e d c r m i d d c l e n
Reeds gedurende enigejaren werden van een aantal grondstoffen voor de mengvoederbereiding analysecijfers verzameld van totaal fosfor, anorganisch fosfor en fytincfosfor. Deze zijn in de afgelopen verslagperiode statistisch bewerkt. Bij beschouwing van
de gegevens voor alle grondstoffen gezamenlijk bleek een duidelijk gemiddeld verband
te bestaan tussen deze drie grootheden. Bij de verschillende grondstoffen afzonderlijk
was de correlatie echter veel zwakker. Van sommige bleek het aantal analyses nog te gering voor het verkrijgen van een betrouwbaar beeld. O m hiertoe te kunnen komen,
zullen derhalve nog meer gegevens verzameld moeten worden.
D o o i c r k l c u r en d o o i e r k l e u r s t o f f e n
Onderzocht werd in hoeverre het mogelijk is de verschillende carotcnoïden die
in de dooier voorkomen, te scheiden met behulp van dunnclaag-chromatografic. Een
aantal kleurstoffen die, als ze aan het dier worden gevoerd, in de dooier overgaan, kon
met deze methode op eenvoudige wijze worden aangetoond.
Bij het onderzoek naar dooicrklcur en dooierkleurstoffen is het verder van belang te
beschikken over kennis van de statistische verdeling van de individuele dooierkleurwaarden van afzonderlijke hennen. Hiertoe zou de variantie van de dooierkleur bij een aantal
W.L.-fokdicren worden bepaald. In twee weken tijds werden ca. 500 metingen verricht,
zowel met de chemische methode als door vergelijking met de kleurenschaal van La
Roche. Helaas moest op een gegeven moment "worden geconstateerd dat de chemisch bepaalde gegevens voor de variantiebcrekeningen door een gebrek aan de apparatuur geen
waarde hadden. O o k het bepalen van het verband tussen de beide mcetwijzen kon daardoor niet worden gerealiseerd. De klcurschaalcijfers volgens La Roche zullen nog statistisch worden verwerkt. Inmiddels werd besloten om een herhaling en voortzetting
van dit onderzoek voorlopig uit te stellen. Hierbij golden de volgende overwegingen.
In de eerste plaats was de La Roche-schaal in de laatste tijd enige keren gewijzigd. De
eerste verandering was zeer ingrijpend. De aflezingen met de oude en de nieuwe schaal
verschilden gemiddeld één eenheid. De latere wijzigingen waren minder groot, maar
toch lijkt het gewenst te wachten tot een definitieve schaal is ingevoerd. Voorts is gebleken dat de paralclliteit tussen de beide meetresultaten (zoals die bestond bij de eerder gemeten kleurstoffen) geheel verdwijnt, als ook rode kleurstoffen zoals die van paprika en
„Canthaxanthinc" in het onderzoek worden betrokken. In tabel 38 op blz. 73 is duidelijk
te zien dat de paralclliteit tussen dooierkleurstofgchalte en kleurschaalwaarde volgens
100

La Roche niet aanwezig isals de verschillende kleurstoffen onderling worden vergeleken.
Een kleine hoeveelheid rode kleurstof in de dooier, kan een hogere schaalwaardc geven
dan een grote hoeveelheid gele kleurstof (b.v. uit „Carophyll 10").
De kleur van mengsels van eidooiers
Sterk gekleurde dooiers zouden in de industrie gebruikt kunnen worden om een
partij lichtere dooiers op peil te brengen. Ter nadere bestudering van de vraagstukken
die zich hierbij voordoen, werd op het Instituut allereerst nagegaan hoe het kleurverloop
was bij een dergelijke „verdunning" van sterk gekleurde dooiers. Hiertoe werden donkere dooiers van de op blz. 72 beschreven proef gemengd met dooiers van de hennen op
depleticvoer. De mengsels werden als volgt samengesteld: 12,5% + 87,5%; 2 5 % +
7 5 % ; 5 ° % + 5 ° % ; 7 5 % + 2 5 % - Van deze mengsels en de hierin verwerkte dooiers
werd de kleur bepaald met de kleurenschaal van La Roche en met de reflcctic-colori meter. Het bleek dat de verdunningen gemaakt met dooiers van een hoge schaalwaarde,
steeds een hogere schaalwaardc vertoonden dan de overeenkomstige verdunningen, die
met minder sterk gekleurde dooiers waren gemaakt. Als de schaalwaardc grafisch werd
uitgezet tegen de logarithme van de verdunning, ontstond een rechte lijn. Uit de reflecticmetingen bleek voorts dat de rood gekleurde dooiers de kleur van de verdunningen
weliswaar naar het rood verschoven, maar dat de kleurverzadiging afnam. Het was dus
niet mogelijk hiermee een meer verzadigd geel te maken.
Chemisch onderzoek van geslachte eenden
In beidejaren werd o.a. een groot aantal geslachte eenden chemisch onderzocht.
Hiertoe werd in eerste instantie veel aandacht aan de methodiek besteed. Een voor dit
doel nieuw aangeschafte, grotere vleesmolcn bleek in korte tijd een heel, panklaar dier
volledig te kunnen homogeniseren. In het begin kwamen er echter tussen duplo-bcpalingen soms zeer grote verschillen voor. De oorzaak bleek te liggen in het feit dat de dieren
direct nà het slachten, soms nog warm van het waswater, in de molen kwamen. Hierdoor werd het vet inhomogcen door het monster verdeeld. Dit bezwaar kon worden
opgeheven door de dieren eerst enige tijd, d.w.z. tenminste 24 uur, in een vrieskast te
bewaren. Door dan direct na het ontdooien te malen werden de monsters homogener,
en kon het aantal herhalingen van de bepalingen sterk worden beperkt. De gemalen
monsters worden in metalen tubes bewaard, o m de voor de analyses benodigde hoeveelheden gemakkelijker tekunnen afwegen. Dit voldoet goed, mits het ontdooien van de inhoud met de nodige zorg geschiedt. De vleesmolcn heeft een zeef met openingen van 6
m m . Deze afmeting is zodanig, dat er in het monster nog betrekkelijk grote stukjes bot
voorkomen. Bij de vctbcpaling volgens Campen, waarbij 10 gram wordt afgewogen, is
dit niet hinderlijk. Het leek gewenst om daarnaast ook over snellere bepalingsmethoden
te kunnen beschikken. Tot dit doel werden daarom tevens de acidobutyrimetrische methode van Gerber en enkele varianten daarvan getoetst. Voor deze bepalingen wordt
echter een veel kleinere hoeveelheid monster gebruikt, zodat hetprodukt veelfijner ver101

dceld moet zijn. Dit bleek echter zeer moeilijk in voldoende mate te bereiken. Vervanging van de zeef van 6 m m door één van 4 m m had tot gevolg dat de vette massa in de
molen bleef ronddraaien en niet door de gaatjes naar buiten werd geperst. Ook proeven
met enkele typen mengers die door leveranciers werden gedemonstreerd, waren onbevredigend. De draaiende messen kregen geen vat op het produkt.
In aansluiting aan dit onderzoek werd ook getracht een oordeel over de vetheid van
de eend te vellen aan de hand van foto's van doorsneden. Deze methode zal echter voor
het routine-onderzoek geen betekenis hebben.
O n d e r z o e k in v e r b a n d m e t de m e t h o d i e k v a n v e r t e r i n g s p r o e v e n
O m vast te kunnen stellen of de bij het verteringsonderzoek op het Instituut gebruikelijke werkwijze, waarbij de hoeveelheid verbruikt voer en de hiervan verkregen
hoeveelheid uitwerpselen direct werden bepaald, met voordeel vervangen zou kunnen
worden door een indicator-methode, werd bij de proef met slachtkuikenvoer (blz. 79) ca.
0,3% chroomoxyde in het voer opgenomen. Bij de later volgende analyses werd het
chroomgehalte hoofdzakelijk bepaald volgens Gehrkc e s . De as werd gesmolten met
N a 2 0 2 , terwijl na aanzuren het kaliumbichromaat met een ferrosulfaatoplossing werd
getitreerd. Hiervoor werd een directe titratie gebruikt, in tegenstelling met Gehrke c.s.,
die een overmaat ferrosulfaat toevoegden en met K M n 0 4 terug titreerden. Deze directe
titratie werd zowel elektrometrisch, als met ferroïne als indicator gedaan. De dierproef
werd overigens zo uitgevoerd dat de directe bepalingsmethode voor de verhouding voer/
mest met deindicator-methode kon worden vergeleken. Tabel 4g geeft het resultaat van
deze vergelijking weer.
De uitkomsten van de twee methoden stemden goed overeen. Bij toepassing van de
T A B E L 49
V e r g e l i j k i n g v a n een i n d i c a t o r - m e t h o d e (Cr 2 0 3 ) m e t de d i r e c t e m e t h o d e
Kooi
no.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Grammennattemestper kgvoer
directe
bepaling met
bepaling
Cr203
811,4
893,9
906,5
916,8
992,8
882,9
914,2
883,4
991,6
1011,7

812,8
911,6
916,6
904,3
997,0
882,3
910,8
890,3
994,5
1019,7

Verschil
II-I
»»%
+ 0,17
+ 1,98

,+1,11
- 1,36
+ 0,42
- 0,07
- 0,37
+ 0,78
+ 0,29
+ 0,79

Gemiddeld + 0,37
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tekentoets bleck, dat de waarden volgens de indicator-methode niet van betekenis verschilden met die volgens de directe methode. De verteringscoëfficiënten werden daarom
berekend met behulp van de gemiddelde waarden van beide bepalingen.
O o k in de proef ter bepaling van de verteerbaarheid van enkele vetten (blz. 83) werd
0,3% chroomoxyde aan het voer toegevoegd. De verteringscoëfficiënten konden ook
daarbij zowel uit de direct bepaalde hoeveelheden verbruikt voer en hiervan verkregen
mest, als uit de chroomoxydc-gchaltcn van voer en mest worden berekend. De resultaten
van beide methoden stemden ook nu weer zeer goed overeen. O m d a t de chemische
chroomoxydc-bepaling echter zéér bewerkelijk is, biedt deze methode voor het onderzoek op het Instituut geen voordelen boven de directe methode zonder deze indicator.
Er is ook nagegaan of de in het voer aanwezige cellulose, welke voor de kip onverteerbaar is, op zichzelf als indicator zou kunnen dienen. Het toevoegen van een andere indicator, zoals chroomoxyde, zou dan niet nodig zijn. De bepaling van een indicator-stof,
die moet dienen als grondslag voor de berekening van de verteringscoëfficiënten, moet
zeer nauwkeurig zijn. In dit geval werd de cellulosebepaling volgens Crampton en Mainard (zoals dezeis gemodificeerd door Stolk) toegepast. Het lukte echter niet uit de ccllulose-gehalten waarden voor de verhoudingen mest: voer te berekenen, die overeenkwamen met de langs andere weg gevonden waarden.
De p a p i e r c h r o m a t o g r a f i s c h e s u i k e r s c h e i d i n g bleek een zeer nuttig hulpmiddel te zijn bij het voederonderzoek. De aard van de fractie „overige koolhydraten' van
enige produkten, o.a. van een bindmiddel voor kunstkorrels, werd hiermee bepaald. O p
luzerncmeel werd deze analyse eveneens toegepast en wel bij de verschillende chemisch
gescheiden koolhydraatfracties.
Ten aanzien van de w e r k e l i j k e i w i t - b e p a l i n g i n d e u i t w e r p s e l e n der kuikens
is het gelukt de analyse met trichloorazijnzuur (T.C.A.) zodanig te wijzigen dat de resultaten overeenkwamen met die van de uranylacetaat-methode. De voorgeschreven buffer
bleek te alkalisch te zijn, waardoor bij de oxydatic van het urinezuur werkelijk eiwit verloren gaat. Daar de T.C.A.-methode goedkoper is en vlotter gaat dan de uranylacetaatmethode, werd nu geheel op het gebruik van trichloorazijnzuur overgegaan.
Microchemisch bloedonderzoek
Het laat zich aanzien dat bij de toekomstige ontwikkeling van het fysiologisch
onderzoek op het Instituut een nuttig gebruik zal kunnen worden gemaakt van een ultramicro-apparatuur, o.a. voor onderzoek van de chemische samenstelling van het bloed
van proefdieren. Apparatuur als bedoeld werd in 1963 ontvangen. Het werken er mee
vereist een bijzondere routine. Een der laboranten volgde een cursus over de methodiek
in het algemeen. Daarna werd tot geregeld gebruik overgegaan. De eerste bepalingen
hadden betrekking op het calcium- en fosforgehalte van kippebloed. De literatuur over
de normale chemische samenstelling van dit bloed is nog zeer onvolledig. Het geregeld
doen van desbetreffende bepalingen zal dus, naast het verkrijgen en onderhouden van de
nodige routine, gegevens van algemene betekenis kunnen opleveren.
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K l c u r m c t i n g c n aan c i s c h a l c n
Ten behoeve van het fokkerijonderzoek werden kleurmctingcn verricht aan
eischalcn met behulp van een daarvoor bestemde kleurenschaal. Bij het gebruik daarvan
werden verschillende moeilijkheden ondervonden. Daarom werd er naar gestreefd de
visuele meting te vervangen door een instrumentele. Tot dat doel werd de kleur van de
cischalcn bepaald met de Photovolt-tristimulus-rcflectie-colorimeter. De metingen geschiedden met het amberkleurige (geelbruine), het groene en het blauwe filter. Voor de
zeer donkere eieren waren de reflectiewaarden zeer laag, speciaal bij gebruik van het
blauwe filter. O m inhet gebied van dezekleuren, datvoor defokkerij juist van veel belang
is, goed te kunnen meten is het gebruik van enige secundaire standaarden ingevoerd.
Hiertoe werd een drietal bruine plaatjes toegepast, die afkomstig zijn van een emaillefabriek en die vóór gebruik eerst door T . N . O . zijn geijkt. Door nu ten opzichte van deze
bruine plaatjes te meten, in plaats van in vergelijking met de witte standaard, werden
de aflezingen nauwkeuriger.
Van een aantal rassen en een kruising werden elk 100 eieren gemeten t.w. van W.L.,
W.L. X R.I.R., R.I.R., Barncvelder en Welsumer. De reflectiewaarden werden grafisch
uitgezet, waarbij bleek dat er een nauw verband bestond tussen de met de drie verschillende filters gevonden waarden, en als gevolg hiervan tussende tristimulus-waarden X ,
IJ en Z. Dit verband is niet lineair maar kan worden uitgedrukt inde volgende formules :
X = — 4,73 + i,33lj —0,0038 l p
Z =
17,61 — o,9iIJ + 0,027 IJ2
O o k bleek een ongeveer rechtlijnige grafiek te ontstaan, als X t.o.v. IJ en Z t.o.v. IJ werden uitgezet op dubbel logaritmisch papier.
Het verband tussen de instrumentele kleurmetingen en de tot 1962 gebruikte klcurschaalwaarden was zeer slecht. Het verband met de visuele beoordeling verbeterde aanzienlijk, toen door één van de assistenten een honderdtal eieren zuiver naar eigen inzicht
werden gerangschikt naar opklimmende donkerheid. Een uitzondering hierop vormden
de geheel witte en de zeer donkerbruine eieren. Bij de witte eieren ziet het oog weinig
verschillen, terwijl de colorimeter daarvoor juist erg gevoelig is. Daarentegen is in het
donkere gebied het oog extra gevoelig voor kleurverschillen. Er bleek wel een duidelijk
verband te zijn tussen de reflectiewaarde en het rangnummer dat door de assistent werd
toegekend voor de z.g. miskleurige eieren tot en met de bruine eieren toe. W e r d de logaritme van de reflectiewaarde uitgezet tegen het rangnummer, dan ontstond een rechte
lijn.
De tot nu toe verkregen resultaten tonen aan dat het mogelijk is de kleuren van eischalen langs instrumentele weg op een eenvoudige manier vast te leggen.
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ONDERZOEK KONIJNEN
DE PRODUKTIE VAN SLACHTKONIJNTJES (Ir. J. F. Helder)
In hetVerslag over dejaren i960 en 1961 was een mededeling opgenomen aangaande het voornemen een onderzoek in te stellen naar de technische en economische
aspecten van de produktie van braadkonijntjes. Met de hiervoor nodige uitbreiding van
de op het Instituut aanwezige konijncnstapel - in het bijzonder met het ras Witte Nieuw
Zeelander - werd zodanige voortgang gemaakt, dat in dejaren 1962 en 1963 reeds enige
oriënterende proefnemingen konden worden uitgevoerd.
In de Verenigde Staten en in Engeland heeft zich in de laatstejaren een nieuwe vorm,
op min of meer industriële basis, van de produktie van konijnevlees ontwikkeld, t.w.
van s l a c h t k o n i j n e n van acht weken met een levend gewicht van ca. 1800 gram. Voor
het slagen van deze vorm van produktie moet volgens literatuurmcdedelingen aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Zo moet het minimum aantal worpen per
voedster vier perjaar zijn, waarbij van elke worp gemiddeld zevenjongen grootgebracht
moeten worden. Verder moet het levend gewicht van dejonge dieren op de leeftijd van
acht weken 1800 tot 2000 gram bedragen. Daarnaast zal het voederrendement (het aantal kg voeder per kg slachtkonijntje) ongeveer 3 (en eventueel lager) moeten zijn. In
genoemde landen worden tot dit doel bijna uitsluitend konijnen gebruikt van het ras
Witte Nieuw Zeelander en van het ras Californean. Deze beide werden tot dusverre in
ons land weinig of in het geheel niet gefokt. Het leek daarom van belang na te gaan of
met materiaal van in ons land wel in voldoende mate aanwezige rassen en/of kruisingen,
eveneens een bevredigende produktie aan achtweekse slachtkonijntjes zou kunnen worden verkregen. In het voorjaar van 1962 werd daartoe op het Instituut begonnen met
een onderzoek naar de gebruikswaarde van raszuivcre Groot Chinchilla's en kruisingen
daarvan, mede in vergelijking met raszuivere Witte Nieuw Zeelanders. De kruisingen
hadden betrekking op Groot Chinchilla voedsters met rammen van resp. de rassen
Witte Nieuw Zeelander, Gele van Bourgondië en Franse Hangoor. O p de dag dat de
jongen acht weken oud waren, werden de voedsters opnieuw gedekt door dezelfde ram

Witte Nieuw Zeelander ram

_____
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waarmede zij ook de keer daarvoor waren gepaard. Op deze wijze werden van de bij
deze oriëntatie betrokken voedsters achtereenvolgens enkele nestenjongen van identieke
herkomst verkregen. Bepaald werd het individuele gewicht van dejonge dieren op de
leeftijd van vier en van acht weken, alsmede het voederverbruik van de drachtige voedsters en van de voedsters met jongen.
Het rantsoen van de dieren bestond als regel uit hooi en een tot korrels geperst mcelvoer. Daarnaast werd volop drinkwater vrij ter beschikking gesteld. De korrel, die werd
verstrekt, was qua samenstelling ongeveer gelijk aan een konijnekorrel uit de handel.
Het gehalte aan ruw eiwit bedroeg 16,6%; het gehalte aan ruwe celstof 7,9%, terwijl de
zetmcelwaarde 62,4 was. Aan de eerste nesten werd in plaats van hooi gedroogd gras
gegeven. Toen de jongen vier weken oud waren, traden echter spijsvertcringsstoornissen op, met vrij grote sterfte in de volgende weken. Hierin werd aanleiding gevonden
voor de volgende nesten het gedroogde gras te vervangen door hooi. Het is aan te
nemen dat de gewichten van de eerste nesten jongen op acht weken door de stoornis
nadelig zijn beïnvloed. Bij de volgende nesten in 1962 en begin 1963 traden geen darmstoornissen op en deden zich geen andere moeilijkheden met betrekking tot de voeding
voor.
In totaal werden in 1962 van acht voedsters driemaal jonge konijnen verkregen. In
tabel 50 zijn de gemiddelde gewichten op de leeftijd van acht weken weergegeven.
Achter de gewichten is tussen haakjes het aantaljongen vermeld waarop het gemiddeld
gewicht betrekking heeft.
T A B E L 50

Ras of kruising

9

S
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
G.B.
G.B.
F.H.
F.H.
F.H.
Gr.Ch.
Gr.Ch.
Gr.Ch.

Gemiddeld gewicht in grammen op 8 weken
ie nest
2e nest
je nest

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

N.Z.
N.Z.
Gr.Ch.
Gr.Ch.
Gr.Ch.
Gr.Ch.
Gr.Ch.
Gr.Ch.
Gr.Ch.
Gr.Ch.
Gr.Ch.
Gr.Ch.
Gr.Ch.

1495 (3)
1190 (4)
1175
1733
1250
1626
1785
1566
1500
1774
1630

(1)
(5)
(1)
(7)
(6)
(5)
(5)
(6)
(5)

H 4 3 (3)
1653 (7)

2015 (3)

1514 (5)
geen j o n g e n
1403 (3)
2066 (6)
2073 (5)
2206 (5)
1774 (5)
voedster gestorven
1670 (4)
1934 (6)
geen jongen
2064 (4)
1683 (6)
2102 (5)
geen jongen
1827 (5)
1692 (6)
geen jongen
1367 (7)
1793 (6)
1829 (s)
1743 (6)
2026 (4)
1953 (6)

Uit de cijfers van tabel30 kan het volgende worden opgemaakt:
1. Er was een zeer grote variatie in aantal en in groei van dejongen van hetzelfde oudcr106

paar. Het is niet mogelijk op grond van deze cijfers iets te concluderen omtrent verschillen in bruikbaarheid van dieren der genoemde rassen en de kruisingen daartussen,
voor de produktie van braadkonijntjes.
2. W o r d t het eerste nest buiten beschouwing gelaten, dan blijken bij de meeste van de
hier vergeleken ouderparen nesten van vijf of meer jongen voor te komen met een gemiddeld gewicht op acht weken van meer dan 1800 g.
3. Slechts bij uitzondering heeft een voedster zevenjongen tot de leeftijd van acht weken
grootgebracht, maar hierbij werd dan nimmer een gemiddeld gewicht van 1800 g bereikt.
4. De Witte Nieuw Zeelanders hebben wat het aantal jongen betreft niet aan de verwachting voldaan en slechts één nest (met drie jongen) bereikte een gemiddeld achtweeks-gewicht van meer dan 1800 g.
5. Van de 14voedsters, waarmede werd begonnen, brachten slechts acht voedsters voor
de derde keer jongen.
Het verbruik van korrel en hooi door de voedsters met jongen werd zo nauwkeurig mogelijk geregistreerd. Nadat de voedsters voor de tweede maal waren gedekt,
werd ook begonnen met het voederverbruik van de drachtige voedsters te bepalen. Bij
twee Chinchilla voedsters, die elk zesjongen grootbrachten tot een gemiddeld achtweeks
gewicht van ca. 1950 g, werd een voederverbruik over de drachtigheidsperiodc en de
acht weken opfok te zamen van 38 kg konijnekorrel en 7,3 kg hooi gemeten. O m g e rekend komt dit op 3,25 kg korrel en 0,62 kg hooi per kg levend braadkonijntje of 6,3
kg korrel en 1,2 kg hooi per grootgebracht jong. In de Verenigde Staten werd enkele
jaren geleden als norm beschouwd: 4 kg korrel en 1,7 kg hooi per braadkonijntje van
1800 g. Het bovenvermelde voederverbruik was het meest gunstige van de proef. Van
de overige voedsters met jongen was het hoger.
Tenslotte kan nog worden vermeld dat de betreffende twee Chinchilla voedsters, alleen tijdens de dracht, per dier ca. 5,5 kg korrel en ca. 1kg hooi consumeerden.
In de eerste maanden van 1963 werd opnieuw een vergelijking gemaakt tussen
raszuivere Nieuw Zeelanders en een aantal kruisingsnakomclingcn van een Nieuw
Zeelander ram. Hierbij waren betrokken: vier Nieuw Zeelander voedsters, vier Groot
Chinchilla voedsters, drievoedsters van het rasGele van Bourgondië envier Groot Zilver
voedsters. Bovendien werden nog gegevens verzameld van drie Groot Chinchilla voedstersdiedoor een ram van dit ras werden gedekt. Tabel 31 vermeldt enkele resultaten van
deze vergelijking. De cijfers achter de gewichten geven het aantaljongen aan waarop de
gewichten betrekking hebben.
Dat de Gele van Bourgondië voedsters in tabel 51 ontbreken, komt doordat slechts een
van deze voedsters drachtig is geworden, en van dit dier geen levende jongen werden
verkregen.
Voor zover de voedsters jongen tot acht weken hebben grootgebracht, zijn de rcsul107

T A B E L 51
Ras ojkruising

Aantal voedsters
metjongen

Aantal levend
geboren jongen

Gemiddeldgewicht
jongening op
4 wehen 8weken

N.Z. x N . Z .

2

12

605 (12)

1462 (12)

N.Z. x Gr.Ch.

2

12

775 (12)

1843 (12)

N.Z. x Gr.Z.

4

22

j\o (22)

1884(22)

Gr.Ch. x Gr.Ch.

1

7

511 (7)

1506 (7)

taten van de kruising met Chinchilla en met Grootzilver niet onbevredigend te noemen,
gezien het gemiddeld gewicht derjongen op acht weken. In tabel52 worden nog enkele
cijfers vermeld omtrent het individuele voerverbruik van de voedsters tijdens de dracht
en samen met dejongen, en van het voederrendement. Onder voederrendement wordt
verstaan het aantal kg voeder per kg levend gewicht van de achtweekse jongen. Dit is
berekend door de somvandelevend gewichten vanalle achtweeksejongen per voedster
te delen op de hoeveelheid voeder, die door de voedster tijdens de dracht en daarna
samen met haar jongen is geconsumeerd.

T A B E L 52

Ras ofkruising

Aantal
jongen
op 8 wk.

<3
?
N.Z. x N . Z .
N.Z. x N.Z.
N.Z. x Gr.Ch.
N.Z. x Gr.Ch.
N.Z. x Gr.Z.
N.Z. x Gr.Z.
N.Z. x Gr.Z.
N.Z. x Gr.Z.
Gr.Ch. x Gr.Ch.

Gem.gew.
op8 wk.
ing

7

1381

5

1543

7

1634

5
6

2053
1925

5
6

1765

5
7

1893
1953
1507

Voederverbruik inkg
drachtige voedster
totaal
hooi
korrel
hooi
korrel

7,305
6,410
7,105
7,500

Voederrendement
korrel+ hooi

0,850

35,1

6,2

4,28

1,535
1,490

30,9
36,2

6,3

4,82

8,7

3,90

0,920

37,6

4,4

4,09

38,6
28,7

8,4

4,07
3,85

8,001

1,310

6,335
5,740
7,080

0,645
1,005

7,710

1,105

T,470

35,4
35,4
33,0

5,2
7,2

3,75

7,0

4,34
3,88

7,9

In deze proef was het laagste voederverbruik per braadkonijntje van 1800 gram levend
gewicht: 6 kg korrel en 1,3 kg hooi. Dit komt overeen met 3,35 kg korrel + 0,72 kg
hooi per kg geproduceerd braadkonijntje.

Daar de beschikbare hokruimte slechts voldoende was voor 18 voedsters met
jongen, konden in 1962 en het eerste gedeelte van 1963 slechts een zeer beperkt aantal
voedsters van gelijk ras of kruising worden gehouden. O m dit wat op te voeren, werd
besloten in het verdere verloop van 1963 in het algemeen uitsluitend zuivere Nieuw
Zeelanders te vergelijken met kruisingen van Groot Chinchilla voedsters en een Nieuw
Zeelander ram, waardoor het mogelijk zou zijn van beide soorten negen voedsters in de
vergelijking te betrekken. Daar van de tot dan toe beproefde kruisingen de combinatie
Groot Chinchilla met Nieuw Zeelander nog vrij redelijke resultaten had opgeleverd,
werd daarop voor de verdere proeven in 1963 de keuze bepaald. In de eerste van drie
vergelijkingen werden echter ook nog vier Witte Wener voedsters opgenomen, die
door een Witte Nieuw Zeelander ram werden gedekt.
De dieren kregen nu uitsluitend korrels te eten; er werd geen hooi verstrekt zoals in
de voorafgaande proeven het geval was. De drachtige voedsters ontvingen een korrel
met ruim 18% ruw eiwit, 13,3% ruwe celstof en een zetmeelwaarde van 54. Aan de
voedsters met jongen werd vanaf de geboortedag van de jongen korrelvoer gegeven
met ca. 24% ruw eiwit, 13,5% ruwe celstof en een zetmeelwaarde van 53.Beide voeders,
die o.a. 38% luzernemcel en 5 % melasse bevatten, beantwoordden nagenoeg geheel aan
de samenstellingen, die voor dit doel werden aanbevolen door het U.S. Rabbit Experiment Station, Fontana, Californie. Zoals steeds, werd naast de korrel volop drinkwater
vrij ter beschikking gesteld. Evenals bij vorige gelegenheden werden de jongen op de
leeftijd van vier weken en acht weken individucel gewogen, terwijl het voederverbruik
van de drachtige voedsters en van de voedsters met jongen zo nauwkeurig mogelijk
werd bepaald. De eerste vergelijkende proef verliep niet volgens het plan doordat de
Nieuw Zeelander voedsters niet op tijd drachtig werden. Met gebruikmaking van een
andere ram werden van deze voedsters pasjongen verkregen toen die van de Chinchilla

T A B E L 53
Aar ital voex isters
Ras of kruising

Proef
nr.

gedekt

drach-• met
tig jongen
tot
8 wk.

Gein. geu 'klit ing

Aantal jongen
gestorven
bij gehoorte

levend
bij geboorte

op
4 wk.

op
8 wk

op
4 wk.

op
8 wk.

32
48
6

31
47
6

27
33
6

730

1709
1464
1398

9
N.Z. x N.Z.

1
2

3

N.Z. x Gr.Ch.

1

~>
3

9
9
9

7
9
8

7
9
9

7
3
8

6

2

9

11

1

50

593
571

6

11

36

36

27

675

->

—
9

23
36

21

6

23
37

536
662

31

1713
1441
1836
109

voedsters al vier weken oud waren. In de twee volgende proeven werden dejongen van
beide soorten voedsters wel gelijktijdig geboren. Resultaten van de drie proeven zijn
samengevat in de tabellen 53 en 54.
Tabel 53 geeft een overzicht van het aantal geproduceerde braadkonijntjes en van de
gemiddelde gewichten op de leeftijden van vier weken en van acht weken.
Het grote aantal bij de geboorte gestorven jongen van Nieuw Zeelander voedsters in
proef 3is zeer waarschijnlijk een gevolg van slechte ncstvorming en verklcuming door
de lage buitentemperatuur tijdens de geboorte. Overigens is ook in de eerste twee proeven bij de Nieuw Zeelanders het aantal grootgebrachte achtweekse jongen veel te klein.
Eensdeels komt dit door het te geringe aantal levend geboren jongen, anderdeels door
een over het geheel te grote sterfte van dejongen na de leeftijd van vier weken als gevolg van darmontsteking. Slechts in één van de drie proeven bereikten de achtweekse
jongen van de Nieuw Zeelander voedsters een redelijk gemiddeld gewicht, t.w. ruim
1700 gram. In de beide andere proeven bleef het gemiddeld achtweekse gewicht van de
jongen hier ver onder. Bij de kruising met Groot Chinchilla was de produktie aan achtweeksejongen per gedekte voedster eveneens onbevredigend. Uit tabel53 blijkt dat dit
o.m. een gevolg was van sterfte van de jongen bij de geboorte en bij de opfok, voornamelijk na de leeftijd van vier weken. Bovendien werden in proef 2 van de negen gedekte Groot Chinchilla voedsters er maar drie drachtig. De gemiddelde gewichten van

TABEL54

Ras oj kruising

3
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
110

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

$
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
N.Z.
Gr.Ch.*
Gr.Ch.
Gr.Ch.
Gr.Ch.
Gr.Ch.
Gr.Ch.
Gr.Ch*
Gr.Ch.
Gr.Ch.

Proef
nr.

Gew. geil'.
Aantal jongen
op S wh
levend
grooting
geboren gebracht

1

8

1

7
7
5
5
6
8
6
6

1

2
0

3
1
1
1

7
7
7
5
5
6
7
6

2

9

5
8

2

10

10

3
3
3
3

7
7
8

5
7
7
8

9

Voederverbrnik in kg
drachtige
totaal
voedster

1642
1629

3,930
5,040

44,7
38,6

1493
1633
1640

7,175
7,690

43,9
39,9
38,7
36,8

1398
1816
1801
1409
1092
1529
1896
1869
1636
1688

6,340
5,715
7,730
7,120

6,155
7,36o
7,425
8,170
7,915
5,535
8,555

42,9
38,2
31,6
39,9
49,5
43,5
46,8
42,9
50,4

Voederrendement

3,89
3,39
4,21
4,89
4,72
4,39
3,38
3,63
4,49
4,57
3,29
4,6o
3,58
3,75
3,74

dejongen op acht weken waren in twee van de drie proeven met kruising, bevredigend
tot goed. Zowel bij de raszuivere Nieuw Zeelanders als bij de kruisingen moet worden
aangenomen dat de groei van de overlevende jongen door darmstoornis ongunstig kan
zijn beïnvloed.
In tabel 54 zijn een aantal gegevens vermeld omtrent liet aantal levend geboren en
grootgebrachte jongen per individuele voedster en het achtweekse gewicht daarvan,
naast het voederverbruik en het voederrendement. Deze gegevens hebben betrekking
op 15 voedsters die tenminste vijfjongen tot acht weken hebben grootgebracht.
Uit tabel$4 volgt dat slechts twee Groot Chinchilla voedsters (*) zeven jongen hebben
grootgebracht met een gemiddeld gewicht van meer dan 1800 gram op de leeftijd van
acht weken en een voederrendement beneden de 3,6. Zoals in het begin is medegedeeld
kan een commercieel verantwoorde produktie alleen worden verwacht indien de jongen
op acht weken 1800 gram wegen en het voederrendement niet veel hoger komt dan
3 kg voer per kg braadkonijntje. Uit de gemiddelde gewichtscijfers van de verschillende
nesten blijkt dat de in tabel 54 weergegeven gemiddelde gewichten per ras of kruising
en per proef uit sterk uiteenlopende nestgewichten zijn berekend. Zoals gezegd waren
in de eerste proef ook vier voedsters van het ras Witte Wener opgenomen, die door een
Nieuw Zeelander ram werden gedekt. Slechts twee van deze voedsters kregenjongen, de
twee andere werden niet drachtig. De ene voedster bracht vijfjongen groot, die op vier
weken gemiddeld 797 gram wogen en op acht weken 1870 gram met een vocderrendement op deze leeftijd van 4. De andere voedster bracht slechts één levendj o n g ter wereld.
Zowel in 1962 als in 1963 werden de proefdieren gehouden in houten hokken
met een houten bodem van een type dat ook wordt gebruikt voor de huisvesting van
sportkonijnen. Het is niet onmogelijk dat deze wijze van huisvesten heeft bijgedragen
tot het optreden van de eerdervermelde darmstoornissen bij dejonge dieren. Daarom zal
voor het onderzoek de huisvesting van de proefdieren in overeenstemming worden gebracht met de wijze van huisvesten van braadkonijntjes in de praktijk. De dieren zullen
hiertoe in gazen kooien, die in een passende ruimte zijn opgesteld, worden gehouden.
Het onderzoek zal, zodra de nieuwe huisvesting gereed is, worden voortgezet met het
op meer uitgebreide wijze nagaan van de bruikbaarheid van Nieuw Zeelander materiaal
en eventueel van dieren van andere rassen en kruisingen, voor een rendabele produktie.
Voor zover nodig zal worden geprobeerd door foktechnische maatregelen de kwaliteit
te verbeteren. Verder zal in 1964 zo mogelijk worden begonnen met een meer systematisch onderzoek naar de rationele voeding der dieren.
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AFDELING V E R W E R K I N G
( D I R E C T E U R : IR. H. Y. B O E R S M A )

BESTUUR
De samenstelling van het Bestuur van de Afdeling onderging in de verslagperiode geen wijzigingen. In het Bestuur hadden zitting de heren:
H. H. Garrelds, Bilthoven, voorzitter
H. H. Knoop, Barneveld
G. Koning, Almen
J. G. M. Moormann, Goor
Ch. Nordbcrg, Amsterdam
D . van Ree, Doorn, secretaris
F. H. Robers, Enschede
J. H. Wegdam, Arnhem, ondervoorzitter.
De in de loop van i960 benoemde adviserende bestuursleden bleven eveneens zitting
houden in het Bestuur. Het betrof de heren:
Dr. C. Engel, Utrecht; J. Th. Pcterse, Someren; Dr. F. H. J. Picard, Nunspeet.
Het Bestuur vergaderde in de verslagperiode in totaal negen maal. In aansluiting op de
in de twee voorgaande jaren ontwikkelde plannen voor de bouw van een eigen laboratorium, werd in 1962 zekerheid verkregen omtrent de goedkeuring daarvoor. N o g in
de loop van 1963 kon aan deze nieuwbouwplannen reeds zodanig vorm worden gegeven, dat het definitieve plan met de begroting gereed kon worden gemaakt. Het ligt
in het voornemen het ontwerp begin 1964 voor te leggen aan de instanties die financieel
bij de bouw zijn betrokken. Zulks biedt tevens gelegenheid tot nader beraad omtrent
niet onaanzienlijke kostenstijgingen zoals die zich de laatste tijd o.a. in de bouwsector
hebben voorgedaan. Na dit overleg zal het tijdstip waarop met de b o u w zal worden
begonnen, hopelijk niet lang meer op zich laten wachten. De duur van de bouw voor
het gehele, uit vier bouwlagen bestaande project, wordt geschat op ca. driejaar.
Het onderzoek bij de Afdeling kon aanzienlijk worden verbreed door het aantrekken
van vier nieuwe onderzoekers.
O p advies van de door haar ingestelde Commissie Eierverpakking heeft het Bestuur
van de Afdeling voorts een aanbeveling uitgebracht aan het bestuur van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren terzake van het uitschrijven van een prijsvraag voor een
kleinvcrpakking van eieren. Het Produktschap heeft deze gedachte overgenomen en
daarbij de Afdeling gevraagd de aan de prijsvraag verbonden uitvocringswerkzaamheden op zich te nemen. D e gehele procedure te dien aanzien kon nog voor het einde
van 1963 worden afgewerkt.
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ALGEMEEN
In het Verslag over de jaren i960 en 1961 werd in een afzonderlijke paragraaf de v o o r g e s c h i e d e n i s van de Afdeling uitvoerig beschreven. Reeds gedurende
een aantaljaren was van de zijde van het bedrijfsleven en van de organisaties op het gebied van de pluimveehouderij aangedrongen op uitbreiding van het onderzoek niet
nieuwe mogelijkheden op het terrein van de verwerking van pluimveeprodukten. In
de jaren 1958 en 1959 vond hierover uitvoerig overleg plaats tussen verschillende verenigingen en organisaties op pluimveegebied, het Ministerie van Landbouw en Visserij,
het Bestuur van de Stichting Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Speldcrholt" en de
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T . N . O . Als resultaat van deze
gezamenlijke inspanning werd besloten tot hel; stichten van de Afdeling Verwerking als
nieuw onderdeel van het Instituut voor de Pluimveeteelt. Nadat de Minister van Landbouw en Visserij zijn goedkeuring had gehecht aan de statuten en de bestuursleden had
benoemd, kon de nieuwe Afdeling op 1januari i960 met haar werkzaamheden beginnen.
Zoals in de statuten staat vermeld is het doel van de Afdeling: „de bevordering van
de landbouw door het verrichten van onderzoek ten behoeve van de kwaliteit, de bewerking, de verwerking, de bewaring en het vervoer van produktcn van het pluimvee,
de konijnen en de pelsdicrcn". Het onderzoek zal er dus op gericht dienen te zijn, de
vraag naar pluimveeprodukten te verhogen. Binnen de grenzen van de doelstelling kan
deze vergroting van de afzet worden bereikt door hogere kwaliteit, door nieuwe toepassingsmogelijkheden, door aantrekkelijke en doelmatige verpakking en door de vorm
waarin de produktcn beschikbaar zijn. Het onderzoek zal in sterke mate het stempel
moeten dragen van toegepast speurwerk ten behoeve van dat deel van het bedrijfsleven,
dat zich bezig houdt met de inzameling, het vervoer, de verpakking, de bewerking, de
verwerking en de bewaring van de genoemde produktcn. De resultaten van het onderzoek zullen worden verspreid en tevens zal ten behoeve van de toepassing in de praktijk,
technische voorlichting worden gegeven. Dit uitdragen van verkregen kennis en ervaring is voor het slagen van de Afdeling Verwerking van het grootste belang te achten.
Binnen het kader van deookindeze verslagperiode nog beperkte accommodatie, ontwikkelde het werk van de Afdeling zich in een bevredigend tempo. Ultimo 1962 bestond h e t p e r s o n e e l uit negen personen (einde 1961 nog vijf). Deze uitbreiding was
vooral voor het onderzoek van grote betekenis, en had tot gevolg dat in 1962 de staf
van de Afdeling met drie onderzoekers kon worden uitgebreid. Ultimo 1963 waren 12
personeelsleden aan de Afdeling verbonden. In de loop van dat jaar konden een scheikundige, een assistent en een laborant worden aangetrokken. Voorts werd nog één losse
kracht in dienst genomen, terwijl er aan het einde van datjaar nog één vacature was voor
eengediplomeerd analist.De onderzoekers die thans aan de Afdeling verbonden zijn, bestrijken de volgende terreinen: consumptic-cicren (Prof. Dr. Ir. P. Schoorl); geslacht
gevogelte (Drs. A. R. Gerrits) ; eiproduktcn (H. J. L. Janssen) ; bacteriologie (Drs. K.
Büchli); chemie (Drs. A. C. Germs).
113

De ruimte die de Afdeling de eerstkomende jaren ter beschikking staat, zal voorlopig
een rem zetten op verdere uitbreiding van het onderzoek over andere sectoren en op de
daarvoor noodzakelijke vergroting van de wetenschappelijke staf door gelijktijdige aantrekking van meer onderzoekers. Naast uitvoering van het bestaande onderzoekprogramma zullen daarom de werkzaamheden de eerste tijd geconcentreerd blijven op de
toetsing en de opbouw van een goede r e s e a r c h - a p p a r a t u u r . Daartoe werd o.a. aan
het einde van de verslagperiode, onder leiding van de Rijksgebouwendienst, een begin
gemaakt met de verbetering van de outillage van enkele onderzoekruimten in de barak
waarin de Afdeling thans is gevestigd. In de loop van 1963 kreeg de Afdeling de beschikking over een dicpvriestunnel en kon tevens een daarbij passende 12-punts recorder
worden aangeschaft voor het meten van de temperatuur met behulp van thermokoppels.
In datzelfde jaar werd een slachtruimte ingericht, waarin op bescheiden schaal het
slachten van gevogelte kan worden bestudeerd. Ten behoeve van het histologisch onderzoek werden o.a. een microtoom en een microscoop gekocht.

ONDERZOEK
E I E R E N (Prof. Dr. Ir. P. Schoorl)
In 1962 kon een nieuw, halfautomatisch type doorbuigapparaat in gebruik
worden genomen. Voordat dit apparaat ingeschakeld werd bij het routine-onderzoek
van de e i s c h a a l k w a l i t e i t , werd het echter eerst enige tijd beproefd. Daarbij werden
de meetresultaten vergeleken met die van het oude type handapparaat, ten einde de
diverse correlaties (opnieuw) te kunnen vaststellen. Het aantal eieren dat per uur met dit
nieuwe apparaat kan worden gemeten valt echter tegen.
Reeds in voorgaande jaren werd onderzoek verricht inzake het probleem van te veel
b r e u k bij e i e r e n tijdens de verschillende fasen van het vervoer. Deze studies zijn ook
in de verslagperiode verder voortgezet, waarbij enerzijds is gezocht naar een mogelijkheid o m de eventueel aanwezige invloed van de schaalvliezen op de schaalsterkte te
kunnen opsporen. Vooralsnog gelukte het echter niet een dergelijk effect aan te tonen.
Met betrekking tot de schaalsterkte werd nog een ander, meer fundamenteel onderzoek
uitgevoerd over de eischaalstructuur. Hierbij werd gebruik gemaakt van windeieren,
waarbij de schaal dus nog slechts in aanleg aanwezig is. Daardoor kon in eerste instantie
enig inzicht worden verkregen in het ontstaan van de verkalkingskerncn. Anderzijds
werd naar een oplossing voor het probleem gezocht doordat werd getracht een geheel
nieuwe verpakking te ontwerpen.
O o k in andere opzichten vormde in de verslagperiode het v e r p a k k i n g s o n d e r z o e k
een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden in deze sectie van het onderzoek. In
voorgaande jaren was getracht eventuele verschillen in de verpakkingswaarde van enige
bestaande eierverpakkingen op te sporen door middel van valproeven. Naarmate deze
proeven vorderden bleek dat ze niet zonder meer vergelijkbaar waren met het normale
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transport. Daarom werd in 1962 een begin gemaakt met het nemen van v e r v o e r p r o e v e n met eieren. In overeenstemming met de verwachtingen, bevestigden deze proeven
dat velerlei factoren medewerken aan en van invloed zijn op het tot stand komen van
het uiteindelijk resultaat. Het was daarom noodzakelijk deze factoren te leren kennen
en ze waar mogelijk te normaliseren. Pas dan zouden naar alle waarschijnlijkheid reproduceerbare resultaten kunnen worden verkregen, en zou vervolgens kunnen worden
getracht overeenstemming te vinden met eenvoudiger toetsingsmethoden voor de
breukweerstand van eieren zoals b.v. valproevcn in het laboratorium. In het tweede
deel van de verslagperiode werd daarom overgegaan tot het opzetten en uitvoeren van
een grote vervoerproef waarbij vier verschillende typen verpakkingen onder gestandaardiseerde praktijkomstandigheden met elkaar werden vergeleken. Tevens werden
met dezelfde vier typen verpakkingen (met eieren van dezelfde herkomst), valproevcn
genomen ten einde na te gaan of dergelijke vervoerproeven vervangen zouden kunnen
worden door valproeven in het laboratorium. Dit laatste nu bleek niet het geval te zijn.
Een verslag van deze proeven is inmiddels gereedgekomen.
De door het Bestuur van de Afdeling ingestelde Commissie Eierverpakking heeft
voorts veel aandacht besteed aan de k l e i nv e r p a k k i n g v a n e i e r e n . Er werd o.a. een
lijst opgesteld van eisen waaraan kleinvcrpakking zou moeten voldoen. Ten einde ook
eierkleinverpakkingsdoosjes onderling te kunnen vergelijken in hun gebruikswaarde en
vooral ten aanzien van de bescherming tegen breuk werd, op initiatief van de C o m missie, een laboratoriummethode ontwikkeld en beproefd voor het vaststellen van de
relatieve breukweerstand van eieren in diverse kleinverpakkingen. Het opstellen van dit
beproevingsprogramma voor kleinverpakking werd in opdracht uitgevoerd door het
Instituut T . N . O . voor Verpakkingen te Delft. De voor dit onderzoek benodigde standaardeieren, waarvan gewicht en schaalsterkte slechts binnen nauwe grenzen mochten
variëren, werden door de Afdeling Verwerking geleverd. Daarbij kon o.a. een nuttig
gebruik worden gemaakt van het doorbuigapparaat.
Een ander advies van de Commissie Eierverpakking werd eveneens door het Bestuur
van de Afdeling overgenomen en leidde ertoe, dat het Produktschap voor Pluimvee en
Eieren een prijsvraag voor het ontwerpen van een eierkleinverpakking uitschreef. De
voor de beoordeling van de inzendingen ingestelde jury adviseerde het Produktschap
vier van de in totaal 207inzendingen te belonen met een waarderingspremie. Een hoofdprijs werd niet verleend. Het secretariaat van dejury berustte bij de Afdeling Verwerking. Het doorlezen der bij de inzendingen behorende beschrijvingen, het sorteren ervan
en de verdere correspondentie met bepaalde inzenders omtrent de beoordeling door de
jury, vergde veel tijd van de betrokken onderzoeker.
De Afdeling was met a d v i e z e n betrokken bij de voorlichting over kwaliteitsbeoordeling van consumptie-eieren en bij de automatisering van het inpakken van eieren.
Voorts werd aan een bedrijf dat zich ten doel stelt een plastic egg-tray te maken, op verzoek een groot aantal informaties verstrekt over vormen en afmetingen van eieren. Deze
plastic trays zijn inmiddels het stadium van proefnemingen-op-beperkte-schaal gepas115

seerd en zij zullen vervolgens in de praktijk uitvoeriger moeten worden beproefd.
In het kader van de in 1962 gehouden herdenking van het 40-jarig bestaan van het
Instituut werd een ook voor de Afdeling Verwerking zeer belangrijk w e t e n s c h a p p e lijk s y m p o s i u m gehouden omtrent de kwaliteit van het consumptie-ci. Hieraan
namen een zevental buitenlandse specialisten deel alsmede enige Nederlandse onderzoekers en de wetenschappelijke medewerkers van het Instituut. Een samenvattende
publikatie hierover isinmiddels in een aantal Nederlandse periodieken en in het World's
Poultry ScienceJournal verschenen.
Bruine eieren hebben in de praktijk vaak de naam, dat ze een s t e r k e r e e i s c h a a l
zouden bezitten dan witte eieren. O p het Toetsbedrijf te Putten blijkt het soortelijk gewicht van de bruingetinte eieren van R.I.R.-hennen doorgaans lager te zijn dan het
soortelijk gewicht van de witte eieren van W.L.-hennen. Ter nadere informatie, heeft
de Afdeling daarom de eieren van resp. een stam R.I.R. en een stam W.L. op eischaalkwalitcit onderzocht. Hierbij gaven een aantal kenmerken voor de schaalsterkte, t.w.
het soortelijk gewicht van het ei, de schaaldikte en de doorbuiging, bij de witte eieren
gunstiger waarden te zien dan bij de bruingetinte eieren. Daarentegen was de breuksterkte, gemeten als gewichtsbelasting op een ronde pen, voor beide groepen ongeveer
gelijk. Inmiddels heeft een Egyptische gast-student een begin gemaakt met een uitgebreider onderzoek hieromtrent. Daarbij zal tevens de inwendige eikwaliteit uitvoerig
worden bestudeerd.

»

Smaakproeven

Het conserveren van de v e r s h e i d v a n h e t c o n s u m p t i e - e i door middel van het
aanbrengen van een laagje rond het ei, dat de afgifte van waterdamp en koolzuurgas vermindert of geheel verhindert, vormde in 1963 eveneens een punt van onderzoek. Onder
andere zijn proeven genomen waarbij de eischaal met een laag paraffine volledig werd
afgesloten. Deze onderzoekingen zullen in het volgend jaar worden voortgezet.
Tegen het einde van 1962 werden voorbereidingen getroffen voor het o r g a n o l e p t i s c h o n d e r z o e k naar de kwaliteit van eieren. Daartoe werd begonnen met de toetsing
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van een groot aantal proefpersonen, allen personeelsleden van het Instituut. Het lag in
de bedoeling daaruit een vaste groep smaakbeoordelaars samen te stellen. Deze groep
zou dan ingeschakeld kunnen worden bij de beoordeling van eventuele smaakverschillen, zoals die mogelijk kunnen optreden bij eieren die op verschillende manieren zijn
behandeld en/of bewaard.
In eerste instantie werden 57 personeelsleden aan een smaakproef onderworpen,
waarbij door middel van „proeven" eieren van verschillende ouderdom dienden te
worden onderkend. Uit de resultaten bleek dat bijna alle proefpersonen onder de o m standigheden waaronder deze proef werd genomen, in onvoldoende mate het bovengenoemde onderscheid konden maken. Dit onderzoek zal nog worden voortgezet.
In 1963 werd bijzondere aandacht besteed aan het w a s s e n v a n e i e r e n . In toenemende mate komen uit de praktijk berichten binnen dat eieren op de pluimveebedrijven worden gewassen. Meer en meer wordt daarbij gebruik gemaakt van speciaal
daartoe in de handel gebrachte apparaten. In een uitvoerige proef, waarbij eieren in een
cierwasmachine werden gewassen met diverse wasmiddelen en met diverse variaties
in de behandeling, werden de gevolgen daarvan voor de groei van micro-organismen
in het ei en de teruggang van de inwendige kwaliteit onderzocht. Deze proef wordt
voortgezet.
Overigens werd de deugdelijkheid van de door Schoort (Voeding,Jg. 22. 1961,1.P.S.Mededeling 91)ontwikkelde methode voor het onderkennen van gewassen eieren enkele
malenindepraktijk getoetst. Gebleken is, dat eieren, die worden gewassen in ruime hoeveelheden schoon water, goed kunnen worden onderkend van ongewassen eieren.
De eerder in dit verslag vermelde ontwikkeling van de Afdeling ging gepaard met een
uitbreiding van het onderzoek over een aantal andere gebieden die verband houden met
de produkten van het pluimvee. De daarbij in het algemeen gevolgde werkwijze bestond
primair uit een uitvoerige oriëntatie op deze onderzoekgebieden, ten einde tot een
rationele indeling van de betreffende materie te kunnen komen. In de verslagperiode
gold zulks in het bijzonder voor de onderzoeksecties die in het hierna volgende deel van
dit verslag worden besproken.
S L A C H T G E V O G E L T E (Drs. A. R. Gerrits)

Met de bestudering van de verschillende aspecten verbonden aan de v e r w e r k i n g v a n s l a c h t g e v o g e l t e kon in 1962 een begin worden gemaakt. In eerste instantie had dit onderzoek betrekking op de problemen rond de verwerking van slachtkuikens. Ter bestudering van het normale slachtprocédé werden verschillende pluimveeslachterijen bezocht.
Voorts werd in studie genomen het probleem van het ontstaan van een bruine kleur
bij d i e p v r i e s g e v o g c l t e . Als één der belangrijkste invloeden kon de methode van invriezen worden aangemerkt. Het euvel bleek namelijk steeds op te treden als te langzaam werd ingevroren. Het onderzoek werd in 1963 voortgezet tijdens vergelijkende
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proeven in de in datjaar geïnstalleerde d i c p v r i e s t u n n e l . Nadat de tunnel in de eerste
plaats als zodanig was getoetst op zijn eigenschappen en prestaties, werd een serie invriesprocven genomen. Daarbij werd op een aantal verschillende plaatsen in de lichamen
van de in te vriezen kuikens het verloop van de temperatuur gevolgd met behulp van
thermokoppels en een automatische schrijver (12-punts recorder). Vervolgens vonden de
bovenbedoelde vergelijkende proeven plaats met het invriezen van kuikens resp. in stilstaande lucht (tot - 20°C), in de vriestunnel (tot-40°C) en in een bad van vloeibare methylalcohol (tot - 45°C). Er waren duidelijke verschillen in kleur van het ingevroren produkt waarneembaar. In overeenstemming met hetgeen daaromtrent eerder was geconstateerd, werd in deze proeven het donkerste uiterlijk steeds aangetroffen bij de kuikens die
het langzaamst waren ingevroren. De braadkuikens die in vloeibare mcthylalcohol van
-45 °C waren ingevroren, waren egaal roomkleurig. Dit produkt had echter een onnatuurlijk uiterlijk en het gaf de indruk van was of plastic te zijn gemaakt. Zo veel als
mogelijk was, zijn de kleurverschillen fotografisch vastgelegd. Overigens is het duidelijk

Diepvriestunnel
met thermokoppels
en 12 punts
automatische schrijver
geworden, dat de wijze van invriezen wel een belangrijke, maar niet de enige oorzaak is
van het bruin verkleuren van braadkuikens, zoals dit in de praktijk nogal eens voorkomt.
Dat was er mede aanleiding toe, om bij het verdere onderzoek een belangrijke plaats
in te ruimen voor nadere bestudering van dit punt.
In het eerste deel van de verslagperiode werd voorts een begin gemaakt met het o p stellen van een standaardmethode v o o r d e bepaling van de v e r h o u d i n g t u s s e n b e e n
en v l e e s bij geslachte kuikens. Dit onderzoek vindt nog voortgang.
Aan een fabrikant van plastickratten werden a d v i e z e n gegeven ten aanzien van
vorm, grootte, ventilatie-eisen en stapelbaarheid voor door hem te maken plastic kratten voor slachtkuikcns. Begin 1964 zullen deze kratten in produktie komen.
Indeloop van 1962kon tevens worden begonnen m e t h e t h i s t o l o g i s c h o n d e r z o e k
van spierweefsels van kuikens en kippen. Allereerst werd de methodiek voor het maken
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van geschikte coupes nader uitgewerkt. Voor het onderzoek naar het eventuele verschil
in hoeveelheid bmdwccfscl in de spieren van slachtkuikens, die resp. normale en geen
beweging hebben gehad in de vier laatste levensweken, moet nog een geschikte meetmethode vanhet bindweefsel in de coupes worden ontwikkeld. Verder werd een begin
gemaakt met het onderzoek naar de eventuele verschillen in huiddikte bij kuikens van
diverse slachtrassen.
In 1963 kreeg deze sectie vanonderzoek tevens de beschikking over eenmet machines
voor handbediening geoutilleerde s l a c h t r u i m t e . Voorshands moest het personeel de
nodige routine verkrijgen bij het slachten van kuikens, eenden en kippen. Daarna kon
een begin worden gemaakt met het bestuderen vandeinvloed van enkele aspecten van
het slachtprocédé op de kwaliteit vanhet eindprodukt.
E I P R O D U K T E N (H.J. L. Janssen)

In deloop van 1962 koneenaanvang worden gemaakt met de bestudering van
het schuimvormend vermogen, de stabiliteit vanhet schuim, deviscositeit enhet emulgerend vermogen vaneiprodukten. Naast andere eigenschappen zijn de genoemde kenmerken een maatstaf voor d e k w a l i t e i t v a n de e i p r o d u k t e n . In eerste instantie
vormde het meten van deze kenmerken onderwerp vanonderzoek. Voor de drie eerstgenoemde karakteriseringen zijn bevredigende meetmethoden ontwikkeld. Voor het
emulgerend vermogen en ook voor de stabiliteit van de emulsies wordt nog gezocht
naar geschikte meetmethodieken.
De gebruikte methoden voor het meten van het schuimvormend vermogen, de
stabiliteit van het schuim en de viscositeit werden getoetst op eiprodukten afkomstig
van eieren vanhennen vantwee verschillende rassen en dekruisingsproduktcn daarvan.
Vastgesteld konworden dat deze methodieken voldoende gevoelig waren o m verschillen in de onderzochte groepen tekunnen constateren. Tevens werden de veranderingen
in deze eigenschappen nagegaaan onder de invloed van vriezen en van verwarmen. De
viscositeit van eiwit en van heeleistruif werd tengevolge van invriezen resp. verlaagd
en verhoogd. Het schuimvormend vermogen van eiprodukten werd door invriezen
verhoogd.
De in Engeland ontwikkelde methode voor controle op de p a s t e u r i s a t i e vaneiprodukten, die berust op de vernietiging van het enzym a-amylase, werd nagewerkt.
Verder zal worden onderzocht in hoeverre deze methode bruikbaar is bij de in ons
land toegepaste pastcurisatietijd en -temperatuurcombinaties.
M I C R O B I O L O G I E (Drs. K. Büchli)

Allereerst werd de m e t h o d i e k v a n h e t m i c r o b i o l o g i s c h o n d e r z o e k
in het algemeen bestudeerd en daarnaast die van het Salmonella-onderzoek in het bijzonder.
In samenwerking met het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T . N . O . te
Utrecht werd vervolgens een begin gemaakt met het microbiologisch onderzoek naar
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het ontstaan en de aard van de m i c r o f l o r a v a n c i p r o d u k t c n . De methoden, die
geadopteerd zijn o m een eventuele besmetting met Salmonellae en Entcrobactcriaccae
te controleren konden o.a. in de praktijk worden getoetst bij eiprodukten. De nu gebruikte methoden bleken beter te zijn en sneller tot een resultaat te leiden dan vroeger
toegepaste methodieken.
Bij onderzoekingen aan eiprodukten k w a m duidelijk naar voren, dat zeer verse eieren
een grote bacteriostatische werking bezitten. De hoedanigheden en eigenschappen van
de aanwezige stof(fen), die de groei van de bacteriën remmen, vormen het onderwerp
van nadere onderzoekingen.
Voor zover het e i e r e n betrof, hing het onderzoek in deze sectie nauw samen met een
aantal van de eerder omschreven onderzoekingen in andere secties van de Afdeling. In
het kader van het onderzoek naar de doelmatigheid van verschillende verpakkingen
en verpakkingsmethoden werd speciale aandacht besteed aan het eventueel ontstaan van
schimmel in de verpakking of op de eischaal.
Bij de proef, waarin de invloed van het wassen op de kwaliteit van eieren werd bestudeerd, werd o.a. de groei van micro-organismen in het ei onderzocht aan eieren die
gedurende uiteenlopende bewaartijden waren opgeslagen. Ten behoeve van dit en andere
onderzoekingen, werd een methodiek uitgewerkt voor de bepaling van de op de eischaal
voorkomende hoeveelheid micro-organismen.
Van het eerder genoemde onderzoek betreffende de invloed van een beschermend
laagje rond het eioppcrvlak op de eikwalitcit, werden eveneens de microbiologische
aspecten bestudeerd.
Voorts werd een begin gemaakt met een systematisch onderzoek van de microflora
op de eischaal van verse eieren, waarbij getracht zal worden de eventuele relatievast te
stellen tussen de microflora in het strooisel van het kippenhok en in de legnesten, met
die op de eischaal.
Er werd een methodiek uitgewerkt o m de veranderingen in de bacteriologische toestand van s l a c h t p l u i m v e e te kunnen volgen tijdens het panklaar maken, voorkoelen,
inpakken, vriezen en het daarop volgende ontdooien. Het ligt in de bedoeling om met
deze onderzoekmethode de invloed na te gaan van detoepassing van verschillende werkwijzen tijdens het slachtproces op de microbiologische toestand van het eindprodukt.
C H E M I E (Drs. A. C. Germs)

Na een vooronderzoek in 1962 kon in de loop van 1963 ten behoeve van d e
a n a l y s e v a n e i p r o d u k t e n een snelle methode worden uitgewerkt voor het bepalen
van het vetgehalte in vloeibare eiprodukten. Deze is een modificatie van de voor melk
en melkprodukten gebruikte methode-Gerber. Het ziet er naar uit, dat zij tevens toegepast zal kunnen worden op gedroogde eiprodukten. Aangezien het bepalen van het vetgehalte volgens de methode-Gerber berust op empirische bevindingen, dient alsnog een
correlatie plaats te vinden met een gewichtsanalytische methode.
Het wordt van belang geacht om op snelle en eenvoudige wijze te kunnen geraken
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tot een beoordeling van de kwaliteit van eiprodukten en van daarin door micro-organismen of hun eiwitsplitsendc enzymen teweeggebrachte veranderingen. Onderzocht
werd in hoeverre de formoltitratic hiervoor een goede maatstaf kan zijn. In samenwerking met het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T . N . O . te Utrecht werd een
groot aantal analytische methoden opgesteld voor het aantonen van door bederf gevormde ontledingsprodukten van cibestanddelen. In een volgend stadium van dit onderzoek zullen met behulp van deze methoden eiprodukten worden onderzocht die besmet
zijn met bepaalde bacteriestammen.
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PUBLIKATIE EN VOORLICHTING
De resultaten van het op het Instituut verrichte onderzoek worden langs verschillende wegen bekend gemaakt. In de eerste plaats gebeurt dat door middel van
schriftelijke publikatics. Daartoe geeft het Instituut een serie „Mededelingen" en een
serie „Berichten" uit. In 1962 en 1963 verschenen in eerstgenoemde serie 15 nummers
en in de serie Berichten één. Voor een gespecificeerde opgave wordt verwezen naar de
Lijst van Publikaties op blz. 130. De „Mededelingen" betreffen publikatics van eigen
onderzoek en van omvangrijke literatuurstudies. In de „Berichten" worden artikelen
van meer algemene aard opgenomen, die over het geheel sterker op de voorlichting zijn
gericht. De onder nummer in de genoemde series opgenomen publikaties van de verschillende medewerkers van het Instituut verschijnen over het algemeen eerst al naar gelang de aard en omvang van de stof, in wetenschappelijke tijdschriften, in uitgaven van
het Ministerie van Landbouw en Visserij (o.a. Veeteelt- en Zuivelberichten), in de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen, in de pluimveeteeltvakpers of in algemene landbouwbladen.
Verslagen van de jaarlijkse verrichtingen op het Instituut verschenen vroeger alleen
in zeer beknopte vorm. Van 1959afworden daarnaast ook meer uitvoerige samenvattende verslagen gemaakt en in gedrukte vorm verspreid.
Maandelijks verschijnt verder een nummer van het sinds 1946 door het Instituut uitgegeven refcratenblad „Uit de Pluimveepers", dat korte referaten en literatuurverwijzingen bevat die de belangrijkste artikelen in binnen- en buitenlandse vakbladen en
tijdschriften betreffen.
De bovengenoemde publikaties hebben enerzijds ten doel de onderzoekresultaten van
het Instituut ter algemene kennis te brengen, maar anderzijds ook o m de verbreiding
van kennis omtrent de vooruitgang in de pluimveewetenschap te bevorderen. Het uiteenlopend karakter hangt hiermee samen.
In bepaalde gevallen worden verder op verzoek inlichtingen en adviezen gegeven over bijzondere technische problemen die zich bij de pluimveehouderij en bij de
verwerking van eieren en slachtgevogelte voordoen of wordt opgave gedaan van de
literatuur die over de betreffende vraagstukken is verschenen. Een en ander gebeurt bij
schriftelijk, mondeling of telefonisch contact met individuele personen die zich in voorkomende gevallen o m inlichtingen tot het Instituut wenden. O o k bestaan er in organisatorisch verband geregelde - zowel als incidentele contacten met een groot aantal instanties en instellingen waarvan het werkterrein op pluimveegebied ligt of het in meer of
mindere mate raakt.
Hierna zijn een aantal activiteiten die op de algemene publikaties, zowelalsop de overige voorlichting betrekking hebben, nader aangeduid.
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S A M E N W E R K I N G MET DE R I J K S V O O R L I C H T I N G S D I E N S T
V O O R DE P L U I M V E E T E E L T EN M E T DE
R E G I O N A L E PROEFBEDRIJVEN V O O R DE P L U I M V E E T E E L T
De samenwerking, zoals die sedert een aantal jaren tussen de Regionale Proefbedrijven en het Instituut bestaat, is in het voorgaande verslag, dat handelt over de
periode i960 en 1961, uitvoerig beschreven (blz. 86 e.V.). In de volgende jaren is op dezelfde weg voortgegaan. Tal van punten, die verband hielden niet de proefnemingen
op de Proefbedrijven en met de verdere uitbouw van deze bedrijven, werden in het
regelmatig plaatsvindend overleg en op halfjaarlijkse vergaderingen met de Rijkspluimveeteeltconsulenten besproken, waarbij in het bijzonder de eisen der proeftechniek en
het bevorderen van uniforme werkmethoden op de verschillende bedrijven de aandacht
hadden.
Het ontwerpen en vaststellen van de „keuzelijsten" van proefobjecten verliep als
voorheen. Verder vonden ook in deze periode weer diverse proefnemingen in goede
coördinatie plaats. Dit betrof o.a. : objecten op het gebied van de huisvesting (isolatie;
ventilatie; wel of geen uitloop; het gebruik van lattenroosters; bezettingsdichtheid;
verlichting), alsmede proeven omtrent voederverstrekking en rantsoensamenstelling
(graan en meelvoer afzonderlijk; volledig meel, al dan niet aangevuld met verschillende
hoeveelheden graan; verstrekking van extra calcium en andere mineralen, enz.). Afspraken van oudere datum over de uitvoering der proeven werden zo nodig aangevuld
of herzien. Zo k w a m o.a. een aanvulling tot stand met betrekking tot het periodiek
wegen van de eieren bij de proeven met legkippen. Ir. W . F. van Tijen verrichtte de
nodige eikwaliteitsbepalingen, zoals hij dit ook doet voor het Toctsbedrijf van de
Stichting voor het Fokkerijwezen te Putten.
Het in de vorige verslagperiode ontwikkelde plan tot uitbreiding van de gelegenheid voor proefnemingen met slachtkuikens vormde eveneens onderwerp van veel overleg. De nadere uitwerking van dit plan vorderde goed, zodat kon worden overgegaan
tot vaststelling van de meest wenselijke constructie van het op elk in aanmerking komend
proefbedrijf te bouwen slachtkuikenhok. Daarbij moest rekening worden gehouden
met een van de belangrijkste voorwaarden, nl. dat de hokken op de afzonderlijke bedrijven zodanig zullen worden gebouwd, dat deze proeftechnisch als één geheel kunnen
worden behandeld. O m aan deze voorwaarde te kunnen voldoen, bleek het noodzakelijk te zijn om bij de verdere detaillering van de bouwplannen voortdurend overleg
te blijven plegen. Een groot aantal factoren oefende nl. een ongunstige invloed uit voor
het verkrijgen van de vereiste uniformiteit in bouwwijze, uitvoering en inrichting van
de hokken. Zo was het o.a. helaas niet mogelijk de vijf hokken onder één architectuur te
laten bouwen. Voorts is het niet gelukt de b o u w van allehokken nagenoeg gelijktijdig
te doen plaatsvinden. Weliswaar kunnen ervaringen betreffende de bouw van de eerste
hokken aanleiding geven tot verbeteringen in de nog te bouwen hokken, maar dit
brengt al gauw met zich mee dat het moeilijker wordt proeftechnisch tot een goed ge123

heel te komen. Het laat zichverder aanzien, dat de oorspronkelijk voorgenomen proeven
voorlopig slechts ten dele zullen kunnen worden uitgevoerd. Twee hokken zullen begin
1964 gereed komen, maar van de drie overige valt nog niets met zekerheid te zeggen.
Naast het hiervoor omschreven gezamenlijk overleg, bestond tussen elk Proefbedrijf afzonderlijk en het Instituut eveneens regelmatig contact over de proeven op het
betreffende bedrijf. Voor een deel betrof dat proeftechnische bijzonderheden, die hoofdzakelijk door Ir. A. R. Kuit worden behandeld, voor een ander deel had het betrekking
op het administratie- en rekenwerk dat de Technische Administratie van het Instituut
ten behoeve van de Proefbedrijven verricht. Evenals vroeger betrof dit voorbereidende
bewerkingen van het ingezonden cijfermateriaal, het opstellen van samenvattende
periodieke (meestal vicrwekelijkse) overzichten en het vervaardigen van grafieken. De
overzichten omvatten produktiegegevens (zoals legpercentage, groei, voederverbruik,
eigewicht, uitval, e.d.), alsmede enige bedrijfstechnische bijzonderheden. De gegevens
zijn afkomstig van de proeven met legdieren te Barneveld, Delden, Emmen, Horst,
Maarheczc en Marum en die met slachtkuikens en -eenden te Purmerend. Bestuursleden
van de Proefbedrijven en consulenten kunnen door het werk van de Technische Administratie geregeld op de hoogte blijven van de gang van zaken bij de proeven en deze goed
overzien. De voorlichting van Rijkswege kan zodoende voor een deel worden gebaseerd
op recente proefnemingen waarbij de consulenten zelf zeer nauw zijn betrokken.
De directeur van de Afdeling Produktie bezocht, behalve de vergaderingen
over de zaken van de Proefbedrijven, ook geregeld de andere vergaderingen van de
Rijksvoorlichtingsdienst voor de Pluimveeteelt. Verder brachten de consulenten van
deze dienst enige malen een gezamenlijk bezoek aan het Instituut, waarbij het lopende
onderzoek werd besproken en ervaringen werden uitgewisseld.
V E R T E G E N W O O R D I G I N G IN W E R K G R O E P E N ,
COMMISSIES EN BESTUREN
Directeuren en medewerkers van het Instituut maakten deel uit van de volgende
werkgroepen:
Leukose-onderzoek T . N . O .
Lysine-onderzoek
Verbetering van rogge als veevoeder
(van de Stichting het Nederlands Graancentrum)
Veterinaire werkgroep
(van de Commissie Antibiotica uit de Voedingsraad)
Veterinaire werkgroep
(van de Commissie inzake antibiotica uit de Gezondheidsraad)
Studiegroep Pluimveehouderij
(van het Ministerie van Landbouw en Visserij)
Werkgroep voor bloedgroepenonderzoek bij kippen
(van de Stichting Bloedgroepenonderzoek).
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Voorts hadden zij zitting in ccn aantal commissies:
Eicrverpakking
(van het Bestuur van de Afdeling Verwerking van het Instituut voor de Pluimveeteelt)
Eiprodukten
(van het Nederlands Eiercontrole Bureau)
Diepvries
(van het Bedrijfschap voor de Handel in Pluimvee, Wild en Tamme Konijnen)
Studiecommissie voor de verbetering van de kwaliteit van het gedroogd groenvoeder
van handelsdrogers
Regelingscommissie voor de Nederlandse Landbouwweek
Beoordeling Slachtkwaliteit
(voor het Toetsbedrijf van de Stichting voor het Fokkerijwezen, te Putten)
Onderzoekmethoden voor Veevoeder
(commissie 99 van het Nederlands Normalisatie Instituut)
. Veevoeder Advies Commissie
Technische adviescommissie van de Stichting A.C.V.-controle
, College van Beroep van de Stichting A.C.V.-controle
Technische commissie van het Produktschap voor Veevoeder.
Bovendien namen zijalslid of adviserend lid deel aan devergaderingen der besturenvan:
Stichting C L . O.-controle
Stichting voor het Fokkerijwezen
Fonds voor Pluimveebelangen
Stichting Gezondheidsdienst voor Pluimvee
Stichting Proefbedrijf voor Pluimvee in Gelderland
Afdeling Nederland van de World's Poultry Science Association.
Voor de Veevoeder Advies Commissie, het Fonds voor Pluimveebelangen en de
afdeling Nederland van de W.P.S.A. werden de aan het secretariaat verbonden werkzaamheden weer op het Instituut verzorgd.

V E E V O E D E R A D V I E S C O M M I S S I E (Secr. Ir.]. F. Helder)
In 1962 en 1963 heeft de Commissie zes maal vergaderd. In 1962 heeft de C o m missie zich o.a. beraden over verdere uitbreiding van het aantal tot de mengvoeders toegelaten antibiotica, mede in verband met het verloop van de E.E.G.-besprekingen over
het gebruik van antibiotica in mengvoeders. Verder heeft de Commissie in datjaar goedgekeurd, dat voor bepaalde coccidiostatica niet meer het voorschrift zou gelden dat aan
slachtkuikens gedurende vier dagen voor de dag van slachten, geen voeder waarin deze
coccidiostatica zijn verwerkt mag worden verstrekt.
In 1963 heeft de Commissie in het bijzonder aandacht besteed aan het probleem van
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het gebruik van bepaalde medicamenten in veevoeder voor curatieve doeleinden. De
Commissie heeft ten behoeve van haar besprekingen over dit onderwerp onder meer de
mening gevraagd van cen aantal deskundigen op het gebied van de diergeneeskunde,
van de volksgezondheid en van de mengvocderbereiding. Dit had mede betrekking op
een desbetreffende ontwerpregeling van het Produktschap voor Veevoeder. In december
1963 heeft de Commissie de Minister van Landbouw en Visserij medegedeeld, dat zij
zich kan verenigen met een regeling van het Produktschap voor Veevoeder, waarin aan
mengvoederfabrikanten onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan op attest van
de dierenarts voeder met medicamenten af te leveren voor curatieve doeleinden. Aan
het eind van 1963 was door de Minister nog geen beslissing genomen met betrekking tot
deze regeling.

A F D E L I N G N E D E R L A N D W . P . S . A . (Secr. Ir.J. F. Helder)
In augustus 1962 werd te Syndney, Australië, het twaalfde Wereld Pluimveeteeltcongres gehouden. Van Nederlandse zijde werden op dit congres vier wetenschappelijke rapporten ingezonden, die alle werden geaccepteerd. Twee van deze rapporten
waren samengesteld door medewerkers van het Instituut. Schrijvers en titels werden
reeds in het Verslag over i960 en 1961 (blz. 91) vermeld. Nederland werd op dit congres
vertegenwoordigd door een delegatie waarin het Instituut vertegenwoordigd was door
Ir. P. Ubbels, die als secretaris fungeerde.
In 1962 organiseerde de Afdeling Nederland zeven lezingen en voordrachten en in
1963 een zestal.
Het Bestuur van de Europese Federatie van W.P.S.A.-Afdelingen stelde in 1963 zes
werkgroepen in ter bestudering van actuele problemen in de pluimveehouderij. Van
elke werkgroep maken één of meer Nederlanders deel uit. O o k enkele medewerkers
van het Instituut zijn in deze groepen opgenomen.

VERSPREIDE C O N T A C T E N
Behalve het min of meer geregelde contact dat uit het voorgaande voortvloeide, waren er weer tal van incidentele gevallen waarin individuele personen, organisaties en andere instellingen zich met het Instituut in verbinding stelden of van daaruit
werden benaderd. Soms werden op verzoek door medewerkers van het Instituut
lezingen gehouden, terwijl er b.v. ook enkele demonstraties en lessen werden gegeven
aan de Pluimvecteeltvakscholen te Barneveld en te Almelo betreffende het bepalen van
kwaliteitskenmerken van eieren en de beoordeling van slachtkuikens. Daarnaast ging
het vaak om adviezen of inlichtingen over bijzondere technische problemen. Vragen
van minder specifiek karakter werden ter behandeling doorgegeven aan de Rijksvoorlichtingsdienst voor de Pluimveeteelt.
Het aantal bezoekers, individueel of in cxcursiegrocpcn, bedroeg in de verslagperiode
12Ó

in totaal 2081 (w.o. 775 buitenlanders). Als bijzonderheid kan in dit verband worden
genoemd de ontvangst van cen grote groep van deelnemers aan het Xle Internationaal
Genetisch Congres dat in 1963 te Schevcningen werd gehouden. Een vijftal buitenlanders en enige studenten van de Landbouwhogeschool verbleven in de verslagperiode
voor studiedoeleinden gedurende langere tijd op het Instituut (vgl. blz. 11).
Zoals gebruikelijk had het Instituut een inzending op een paar hiervoor in aanmerking
komende tentoonstellingen. Verder werd reeds eerder gememoreerd, dat de Nederlandse
Televisie Stichting in april 1962 ter gelegenheid van het 40-jarigjubileum een korte film
over het Instituut vervaardigde, die begin mei daaraanvolgend in het kader van het
programma „Internationaal Agrarisch Nieuws" werd uitgezonden. O o k nam een reporter van Radio Nederland Wereldomroep in 1963 een vraaggesprek over de Nederlandse
pluimveehouderij en het onderzoekwerk van het Instituut te Beekbergen op de geluidsband op, ten behoeve van een uitzending naar Zuid-Afrika.

BIBLIOTHEEK, LITERATUURONDERZOEK,
D O C U M E N T A T I E EN PUBLIKATIE
(Ir. M. Leverland, Drs. J. J. Ruys en Ir. J. J. De Jong)
Het beheer van de bibliotheek en de verder met bovenstaand hoofd aangeduide
werkzaamheden worden, zoals ook al eerder in dit verslag werd vermeld, verzorgd door
een afdeling die organisatorisch tot de „Gemeenschappelijke Dienst" behoort en in dat
verband wordt aangeduid met de naam: „ A l g e m e n e v o o r l i c h t i n g " .
De bibliotheek is, wat de literatuur op pluimvee, konijnen- en pclsdierengebied betreft, wel de volledigste van Nederland. Dit heeft ertoe geleid dat, naast het uitlenen en
ter inzage verstrekken van boeken en andere publikaties aan de eigen onderzoekers, steeds
vaker ook aanvragen van buitenaf, waarbij een beroep op de bibliotheek wordt gedaan,
moeten worden behandeld. Dit laatste betreft niet alleen publikaties die elders in Nederland vergeefs te leen worden gevraagd, maar ook veel verzoeken o m inlichtingen en
adviezen over literatuur. Voor de beantwoording hiervan is meer of minder uitgebreid
literatuuronderzoek nodig. Vele gegevens, die meestal niet in handboeken zijn vermeld,
worden daarbij ontleend aan de ten behoeve van het eigen onderzoek gevoerde documentatie van debelangrijkste artikelen uit een groot aantal binnen- en buitenlandse vakbladen en tijdschriften. Van deze artikelen worden korte referaten gemaakt, die zodanig
zijn gekozen en geredigeerd dat zij als basis kunnen dienen voor verder literatuuronderzoek door de eigen onderzoekers, zowel als voor informatie naar buiten toe. Maandelijks worden deze referaten tezamen gebracht en gepubliceerd in „Uit de Pluimveepers".
In 1962 en 1963 werden in totaal op deze wijze 4410 resp. 4190 referaten en literatuurverwijzingen gedocumenteerd (in 1961 was dit 4006). Het aantal abonnees op genoemde
uitgave beweegt zich voortdurend in stijgende lijn. Jaarlijks worden ook ongeveer 100
referaten verstrekt aan „Landbouwdocumentatic". Voor een deel hiervan kan gebruik
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worden gemaakt van het eigen documentatiemateriaal. De overige hebben betrekking
op artikelen die niet tot het Instituutsbczit behoren en vormen een nuttige aanvulling
op hetgeen overigens reeds beschikbaar is.
De werkzaamheden voor de publikaties van het Instituut hadden weer betrekking
op de redactionele verzorging en het overleg daarover met de auteurs, zowel als op het
contact met redacties en met uitgevers, waarbij ook aan de typografische uitvoering de
nodige aandacht werd besteed. Verder komt de regeling van de verzending en van de
uitwisseling met andere instituten eveneens voor rekening van deze afdeling.
Bij de voorbereidingen van de herdenking van het 40-jarig bestaan van het Instituut
werd in 1962 de laatste hand gelegd aan de samenstelling van een gedenkboek. Tekst,
illustratie, omslag en typografische verzorging werden geheel in eigen beheer ontworpen. Zowel qua inhoud als afwerking werden aan deze uitgave bijzondere eisen gesteld.
Het eerste gedeelte bevat een voorwoord van Z.E. de Minister van Landbouw en Visserij
en enige beschouwingen omtrent het onderzoek en de toepassing van de resultaten ervan
in de pluimveehouderij en de verwerkende industrie van de hand van de DirecteurGeneraal van de Landbouw en de voorzitters van de drie besturen. In het tweede deel
is een overzicht gegeven van de historie van „Het Spelderholt" en van de organisatorische ontwikkeling. Daarna volgt een opsomming van de belangrijkste, na 1945 verkregen onderzoekresultaten. Van de gelegenheid is voorts gebruik gemaakt om een
volledige opgave te verstrekken van alle publikaties die sinds 1928 van het Instituut zijn
uitgegaan.
D e afdeling nam verder het grootste deel van de voorbereidende werkzaamheden en
de verslaggeving van het op 4, 5 en 6juli 1962 gehouden wetenschappelijk symposium
over de kwaliteit van het consumptie-ei voor haar rekening. Van de resultaten van het
symposium werd een uitvoerige samenvatting gemaakt, die in verschillende bladen en
tijdschriften werd gepubliceerd.
De werkzaamheden voor de uitgifte van uitvoerige samenvattende verslagen over de
verrichtingen van het Instituut in dejaren i960 t/m 1963 namen ook veel tijd in beslag.
Door verschillende omstandigheden heeft de verschijning daarvan veel vertraging ondergaan.
Tot de taak van deze afdeling behoort ook de zorg voor de juiste vertaling van de
correspondentie met het buitenland, van samenvattingen bij de publikaties in de serie
„Mededelingen" en van artikelen en voordrachten in vreemde talen van de medewerkers van het Instituut.
Ook wordt het beheer gevoerd over het foto-archief en leiding gegeven aan het
fotografisch werk. Dit laatste geschiedt in de eerste plaats voor bepaalde onderzoekingsdoeleinden en verder voor het verkrijgen van de nodige illustratie voor de eigen publikaties en lezingen. Daarnaast echter wordt in toenemende mate ook door derden gebruik
gemaakt van dit Instituutsmateriaal. Er komen jaarlijks aanvragen binnen van de zijde
van consulenten, uitgevers, redacties, voederfabrikanten, instituten, enz. In 1962 en 1963
werd o.a. veel materiaal vervaardigd voor het Landbouwonderwijs, de Rijksvoorlich128

tingsdienst voor de Pluimveeteelt en het Produktschap voor Pluimvee en Eieren. Ten
behoeve van het eigen onderzoek werd weer een groot aantal röntgenogrammen van
hakgewrichten van kuikens vervaardigd. Verder werd o.a. veel fotografisch werk verricht voor het samenstellen van een chronologische tabel van de embryonale ontwikkeling van de eend en ten behoeve van het erfclijkhcidsonderzoek inzake de vererving
van dons- en vcerkleuren, resp. de kleuren van de buikwand.
De tentoonstellingsstands, waarin op aanschouwelijke wijze voorlichting werd gegeven over de onderzoekresultaten, werden door de afdeling in eigen beheer ontworpen
en vervaardigd. Deze zorgde in het algemeen ook voor de rondleiding en voorlichting
van bezoekers die het Instituut kwamen bezichtigen.

•• •'•'ü*T i
<*31€ € « *

De inzending
op de 55e Ornithophilia

129

LIJST V A N P U B L I K A T I E S (19626111963)
MEDEDELINGEN

94. W . F. van Tijen, Het verband tussen enkele faktorcn van de eischaalkwaliteit en
het percentage rammelaars en anderebreuk bij normaal vervoer.
95. J. F. Helder, Voederprocven met Pekingecnden te Beekbergen (II).
96. A. R. Kuit, Een beschouwing over produktiegegevens van leggende hennen.
97. W . J. Nijveld, Het eiwitgehalte van kuikenvoeder.
99. R. S. Kaltofcn, Over de invloed op de brocduitkomsten van het tijdstip, waarop
tijdens het kunstmatig broeden de relatieve vochtigheid wordt
opgevoerd.
101. A. R. Kuit, The carcass quality of differently fed chickens, judged by a visual
method.
102. P. Schoorl en H. Y. Bocrsma, Research on the quality of the egg shell. A new
method of determination.
103. K. Terpstra en J. Benus, Komt er in de praktijk ammoniakvergiftiging bij
kuikens voor?
104. K. Terpstra, Over de dooierklcur en enkele middelen om deze te beïnvloeden.
105. J. F. Helder, Moderne produktie van slachtkonijnen (I).
106. J. F. Helder, Invloed van het voeder op het vetgehalte van de bout van Peking
slachteendcn.
107. J. Benus, Het licht tijdens de opfok van kuikens en de gevolgen ervan in de leg.
T08. W . J. Nijveld, Het toevoegen van kopersulfaat en penicilline aan voeder voor
slachtkuikens.
109. P. Schoorl, Beschouwingen over de schaaldikte van kippeëicren in verband met
de breuksterkte.
110. W . F. van Tijen, Een methode om het gemiddelde soortelijk gewicht van een
aantal eieren gemeenschappelijk vast te stellen.
BERICHTEN

20. 40 jaren Instituut voor de Pluimveeteelt, Beekbergen. Gedenkboek.
PERIODIEKE UITGAVEN

Verslag over de jaren i960 en 1961.
Uit de Pluimveepers. Jaargang 1962.
Uit de Pluimveepers. Jaargang 1963.
Kort verslag van het onderzoek in 1962 is opgenomen in Verslag landbouwkundig
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