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Woensdag 23 januari

Standzaal
9.30

Officiële opening der studiedagen door de vertegen
woordiger van de voorzitter der drie Centrale Land
bouworganisaties.

9.45

Ter inleiding van de studiedagen zal Ir A. W. v.d.
Plassche, Directeur-Generaal van de Landbouw, een
korte voordracht houden.
De voordrachten, die betrekking hebben op de pluim
veeteelt, zullen worden gehouden in de dinerzaal.

10.15

Het mesten van jonge kalveren.
Ir F. de Boer

10.45

Gemengd bedrijf
zandstreken?
Ir A. H. Crijns

11.15

Zijn er te veel melkkoeien in ons land?
Ir A. Schrooder

11.45

De invloed van de kalibemesting op het magnesium
gehalte van bloedserum bij grazende melkkoeien in
verband met het optreden van kopziekte.
A. Kemp

12.15

Over de ongunstige invloed van de opname van veel
kalirijk gras op de mineralenhuishouding van de
melkkoe volgens onderzoekingen verricht op „De
Schothorst".
Prof. Dr B. Sjollema

of

gespecialiseerd

PAUZE

4

bedrijf in de

Voorzitter: Ir J. W. Wellen
14.00

Waarom en hoe maken vele boerinnen in Zuid-Hol
land en Utrecht kaas op de boerderij? (film)
Mevr. P. A. Slingerland-Lekkerkerker

14.30

De overeenstemming tussen de bepaalde procentuële
verdeling van de melkproductie over de vier kwar
tieren van de uier bij melkkoeien en de schatting
van deze waarden op het oog.
Ir M. Bekedam

15.00

De kwaliteit van machinaal gewonnen melk.
Ir H. Huisman

15.30-15.45

PAUZE

15.45

Gezondheid en selectie.
J. P. de Vries, dierenarts

16.15

Moeten wij doorgaan met het enten tegen mond
en klauwzeer?
Dr L. Hoedemaker, dierenarts

16.45

Ziekten in verband met de voeding van varkens.
W. A. Eisma, dierenarts

17.15

Opbrengstprijs en kostprijs van de melk als bepa
lende factoren van de rentabiliteit van het winter
meiken.
Ir H. Dijkstra
De invloed van de kalfmaand op de rentabiliteit
van de melkveehouderij.
Ir A. Eriks
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Woensdag 23 januari

Dinerzaal
Voorzitter: M. J. Dings
10.15

Beschouwingen over de organisatie van de pluim
veeteeltvoorlichting.
Ir Th. C. J. M. Rijssenbeek

10.45

Hoe beinvloeden wij de dooierkleur bij de eieren?
Ir P. Ubbels

11.15

Het voor en tegen van de „vitaminestoot" bij pluivee.
W. J. Roepke, dierenarts

11.45

Toevoeging van vit. A-preparaten aan kuikenvoeder.
Ir W. J. Nijveld

12.15

Dolle kuikenziekte.
H. Maas, dierenarts
PAUZE
Voorzitter: C. Hey

14.00

Kunstmatig broeden
kiem. (film)
Prof. Dr C. Komijn

14.30

Een eiwitbalans bij jonge W.L.-hennen van 11 tot 19
weken. De overgang van Opfokvoeder II op Over
gangsvoeder.
Ir J. Cornelissen

15.00

De kip en water.
Dr E. J. Voûte

15.30-15.45
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en

PAUZE

de

ontwikkeling

van

de

15.45

Over de mogelijkheid om gedurende het broedproces
het geslacht van de uit te broeden kuikens te beinvloeden.
Ir M. van Albada

16.15

Doel en werkwijze van het Toetsbedrijf voor Pluim
veeteelt.
Ir D. Heyboer

16.45

De inventaris van het kippenhok.
Ir H. M. K. Frings

17;.15

De invloed van de daglengte op de levensverrich
tingen van onze huisdieren.
F. W. J. Swart, dierenarts
PAUZE
Voorzitter: Jhr Mr L. A. Quarles van Ufford

20.00

Mag aan de kleur van de eidooier ook fysiologische
betekenis toegekend worden?
E. E, van Koetsveld

20.30

De waarde van tweelingrunderen voor onderzoek,
met name ten behoeve van de K.I.
B. de Groot, dierenarts

21.00

Betekenis en herkomst van het valeriaanzuur in de
voormagen van herkauwers.
Drs A. H. M. Grimbergen

21.30

Ervaringen met stilboestrol in rantsoenen voor mestvee.
Ir J. Dammers
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Donderdag 24 januari

Standzaal
Voorzitter: H. L. Dedden
9.30

Algemene vergadering van de stichting C.L.O.-contrôle.
Toegang tot deze vergadering hebben alleen zij, die
hiertoe een uitnodiging hebben ontvangen.

11.15

Voorlichting door de Coöp. Aan- en Verkoop vereni
gingen aan haar leden.
Ir K. Donker

11.45

Enkele mededelingen betreffende K.I.
A. M. A. van Langeraad, dierenarts

12.15

De noodzaak van grondstoffencontrôle.
Ir J. W. H. Hekking
PAUZE
Voorzitter: F. W. J. Swart

14.00

De opfokziekten van jonge kalveren.
Dr D. Talsma, dierenarts

14.30

Ervaringen bij de bestrijding van leverbot.
J. H. G. van Wijhe, dierenarts

15.00

Het voorkomen van longworm bij rundvee.
Dr Ir J. Doeksen

15.30-15.45

PAUZE

15.45

Welk is de beste methode om „veulenziekten" te
bestrijden?
Dr G. Grootenhuis, dierenarts

16.15

Problemen rondom de vleesproductie.
J. W. Baretta, dierenarts

16.45

Melkend mesten in de praktijk.
J. G. Veldt

Donderdag 24 januari

Dinerzaal
Voorzitter: Ir J. Cornelissen
11.15

Bewaring en toediening van gier.
Ir G. J. Kolenbrander

11.45

Praktijkervaringen
mengvoeders.
J. H. Hendriks

12.15

Mengmachines in gebruik bij de veevoederindustrie.
Ir G. van Alphen

bij

bereiding

en

gebruik

van

PAUZE
Voorzitter: Ir K. Donker
14.00

Meer perspectieven voor de voederlupine.
Ir J. Achterstraat

14.30

Grasvegetatiekartering.
Ir Th. A de Boer

15.00

Mechanisatie en rationalisatie van de ruwvoederwinning op het gemengde bedrijf.
Ir E. E. van Hijfte

15.30-15.45

PAUZE

15.45

De keuze van dierlijke en plantaardige eiwitbron
nen in de mengvoeders.
Ir H. W. Mulder

16.15

Ook een prijsvergelijking.
Ir S. Iwema

16.45

De kwaliteit van het ruwvoeder in 1956 in verge
lijking met die van vorige jaren.
Dr J. Rameau
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OPBRENGSTPRIJS EN KOSTPRIJS VAN DE MELK ALS
BEPALENDE FACTOREN VAN DE RENTABILITEIT
VAN HET WINTERMELKEN
Ir H. DIJKSTRA
Landbouw-Economisch Instituut Den Haag
Bij meer wintermeiken wordt meer melk geproduceerd tegen
een iets hogere gemiddelde opbrengstprijs en een eveneens iets
hogere gemiddelde kostprijs.
De kans is groot dat de kostprijs iets meer stijgt dan de op
brengstprijs.
Bestaat er nu een grote ruimte tussen kostprijs en opbrengstprijs dan zal meer wintermeiken vaak wel voordelig zijn, omdat
de veel grotere totale hoeveelheid melk tegen een iets lagere
winst in vele gevallen een totaal voordelig saldo overlaat.
Er moet dus een behoorlijke marge zijn tussen de opbrengstprijs
en de kostprijs om met voordeel te kannen wintermeiken. In
vele gebieden en op vele bedrijven is dit thans niet het geval,
zodat de rentabiliteit van het wintermeiken de laatste tijd af
neemt.
Indien er arbeid overvloedig ter beschikking is, is het winter
meiken ook bij een kleine marge tussen kosten en opbrengsten
vaak nog wel voordelig, omdat men door het wintermeiken deze
arbeid productief kan aanwenden.
Zijn de verhoudingen tussen opbrengsten en kosten dus niet
gunstig voor het wintermeiken, hier staat tegenover, dat er
vooral in het Westen een steeds groter tekort aan melk in de
winter ontstaat. Dit tekort wordt in de toekomst alleen maar
groter en zal zich op den duur tot over het gehele land uit
strekken.
De vraag zal onder ogen worden gezien, of dit geen gevolgen
moet hebben voor de prijsvaststelling van de consumptiemelk.
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HET WINTERMELKVRAAGSTUK
DE INVLOED VAN DE KALFMAAND OP DE RENTABILITEIT
VAN DE MELKVEEHOUDERIJ
Ir A. ERIKS
Landbouw-Economisch Instituut Den Haag
In Nederland is de productie van melk in de loop van het jaar
aan grote schommelingen onderhevig. De totale melkaanvoer in
Nederland fluctueert zelfs sterker dan in de meeste landen om
ons heen. Deze grote schommeling in de melkproductie heeft
voor de verwerking en de afzet van de zuivelproducten grote
nadelen.
Bij een meer gelijkmatige productie gedurende het gehele jaarzou er geen overbelasting in de zomer en onderbezetting in de
winter voor het fabrieksapparaat plaats vinden. In bepaalde om
standigheden kan dit tot verlaging van de verwerkingskosten
leiden. Daar de behoefte aan consumptiemelk gedurende vrijwel
het gehele jaar constant is, moet in de wintermaanden in enkele
gebieden, b.v. het Westen van ons land, een grote hoeveelheid
melk van elders worden aangevoerd. Het voorzien in deze te
korten brengt uiteraard hoge transportkosten met zich mede.
Als gevolg van het seizoenverschil in de prijzen van de eind
producten, die de zuivelfabrieken afleveren, zal bij een meer
constante melkaanvoer de gemiddelde opbrengst van de zuivel
producten stijgen. Het blijkt nu, dat relatief grote schomme
lingen van de melkprijs in de loop van een jaar slechts vrij
geringe opbrengstverschillen per lactatieperiode bij varierende
kalfmaand tot gevolg hebben. Zo is de gemiddelde melkprijs
per lactatieperiode voor de kalfmaand november slechts 4,8°/o
hoger dan voor de kalfmaand maart. Bij een gemiddelde zuivelwaarde van de melk van ƒ 23.— per 100 kg is dit ruim 1 cent
per kg melk. De grootste prijsverschillen per lactatieperiode als
gevolg v/d seizoenbeweging v/d melkprijs treden op in de kalfmaanden maart (minimum) en september (maximum). Afgezien
van een wijziging van het seizoenpatroon van de melkprijs, zal
de meeropbrengst van een zelfde hoeveelheid melk bij constante
melkaanvoer ongeveer 3°/o bedragen.
Voor de zuivelfabrieken is het dus van groot belang te weten,
wat het effect is van een wijziging in het seizoenpatroon van de
melkprijs op de rentabiliteit van de productie. Immers alleen
dan kan men een doelbewuste prijspolitiek volgen, die het
grootste rendement belooft voor melkfabriek en veehouder.
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In hoeverre een wijziging van de seizoenproductie voor de vee
houder als voordelig moet worden beschouwd, is enerzijds af
hankelijk van de veranderingen, die de kosten daarbij ondergaan
en anderzijds van de hoeveelheid en geldswaarde van de gepro
duceerde melk en omzet en aanwas.
Het is reeds lang bekend dat de productie van de melkkoeien
sterk wordt beinvloed door de fnaand van afkalven. Het blijkt,
dat herfstkalvers een aanmerkelijk hogere productie bereiken
dan koeien, die in het voorjaar afkalven. Naast een hogere
melkprijs kan de boer dus een grotere melkgift per koe ver
wachten, indien hij de afkalfdata van de melkkoeien naar de
herfst verschuift. Hier staat tegenover, dat de voederkosten
ook belangrijk zullen stijgen. (De top van de melkgift geduren
de een lactatieperiode wordt door het verplaatsen van de afkalfdatum van de weideperiode naar de stalperiode verplaatst.
Voor de hoge dagproducties in de stalperiode is veel krachtvoer
nodig, terwijl in de weideperiode hoge producties vrijwel zon
der krachtvoer bereikt kunnen worden.)
Een theoretische benadering van de invloed van de kalfmaand
op de rentabiliteit bij gelijke omstandigheden van de melkpro
ductie, geeft slechts kleine verschillen te zien. Een analyse van
de resultaten van een groep L.E.I. bedrijven sluit zich geheel bij
deze resultaten aan. De financiële resultaten van het winter
meiken zijn daarom veelal afhankelijk van de bijzondere om
standigheden van het individuele bedrijf, o.a. de arbeidsbezetting, de kwaliteit van de bedrijfsleiding en de kwaliteit van
het zelfgewonnen voer, waarbij het evenwicht tussen voeder
winning en voederbehoefte een belangrijke rol speelt. In de
practijk is het veelal gemakkelijker de voederwinning aan te
passen aan de voederbehoefte, zodat de wenselijkheid van het
wintermeiken in hoofdzaak bepaald wordt door de omstandig
heden, die invloed hebben op de kwaliteit van het beschikbare
ruwvoederrantsoen en de doelmatigheid van de voederver
werking.
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DE INVLOED VAN DE KALIBEMESTING OP HET
MAGNESIUM GEHALTE VAN BLOEDSERUM BIJ GRAZENDE
MELKKOEIEN IN VERBAND MET HET OPTREDEN VAN
KOPZIEKTE
A. KEMP
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
In 1954 werd door de Landbouworganisatie T.N.O. de „Werk
groep Onderzoek Kopziekte" ingesteld onder voorzitterschap van
Ir H. Verschuyl, Inspecteur van het Veeteeltwezen. In het kader
hiervan is het de taak van het C.I.L.O. om na te gaan, welke de
invloed is van de bedrijfsvoering op het optreden van kopziekte.
Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met Prof. Dr J. A.
Beyers, directeur van de Kliniek voor Inwendige Ziekten en
Buitenpraktijk der Veeartsenijkundige Faculteit te Utrecht.
Van zoveel mogelijk dieren, welke op de ± 750 bedrijven van
deze Buitenpraktijk tegen kopziekte werden behandeld, werden
bloedmonsters genomen, ten einde na onderzoek hiervan de
diagnose met meer zekerheid te kunnen stellen. Bij kopziekte
zijn de magnesiumgehalten van het bloedserum nl. laag. Volgens
Prof. Beyers mag de diagnose kopziekte alleen gesteld worden,
als naast de klinische symptomen ook het bloedonderzoek de
diagnose wettigt. Berekeningen, welke gebaseerd zijn op uit
sluitend klinische verdenkingen, zijn dan ook zeer aanvechtbaar.
Eveneens werden direct na het optreden der kopziekte van de
weiden, waarop de dieren graasden, grond- en grasmonsters
verzameld, terwijl bovendien gegevens werden gevraagd be
treffende bemesting - beweiding - al of niet bijvoeren enz. Ook
van percelen, waar geen kopziekte optrad, werden deze gegevens
verzameld. Op deze manier is het mogelijk om na te gaan of er
verschillen zijn in grassamenstellingen van percelen met en zon
der kopziekte.
Tabel 1 geeft hiervan het resultaat wat betreft de gehalten aan
enkele mineralen en ruw eiwit in procenten van de droge stof.
Tabel 1
aantal
per
celen
geen kopziekte . . .
wel kopziekte . . .
geen kopziekte l) . .

170
100

57

re

K20

Na20

CaO

MgO

K
Ca + Mg

23.8
24.2
24.6

3.65
4.42
4.23

0.34
0.22
0.22

0.89
0.73
0.76

0.31
0.28
0.26

1.64
2.35
2,27

') De dieren op deze percelen werden bijgevoerd met pulp of
aardappelvezels, of extra magnesiumhoudende koekjes.
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Uit deze tabel blijkt, dat het ruw-eiwitgehalte zeer kleine ver
schillen vertoont, doch dat in het gras van kopziektepercelen het
kaliumgehalte hoog is t.o.v. natrium, calcium en magnesium;
Prof. Sjollema heeft hier vroeger reeds op gewezen. Dat het bij
voeren in de weide met pulp of aardappelvezels of magnesium
koekjes het optreden van kopziekte tegengaat, blijkt uit de ge
middelde samenstelling van 57 grasmonsters, welke samen
stelling nagenoeg gelijk is aan die van de 100 „kopziektemonsters".
K
Uit correlatieberekeningen is gebleken, dat de verhouding
. Ca+Mg
betrouwbaar samenhangt met het optreden van kopziekte. De
invloed van natrium is niet duidelijk, terwijl ten aanzien van de
gehalten aan fosfor, chloor en zwavel geen betrouwbaar ver
band met het percentage kopziekte werd gevonden.
Dat het percentage kopziekte sterk toeneemt naarmate de verK
houding
groter wordt, blijkt uit tabel 2, waarin is verCa+Mg
meld bij welke verhouding in het gras 6566 melkkoeien weidden
en waar de 163 gevallen van kopziekte optraden, waarvan ge
gevens werden verzameld.
Tabel 2
tot
1.01

K
Ca +Mg
aantal melkkoeien: .
o/o kopziekte: . . .
Onderzoek
Brandsma 1952:

In

deze

tabel

1.01.1.40 1.41-1.80 1.81-2.20 2.21-2.60 2.61-3.00 3.01-3.40

80
0

693
0

273

1055

werd

1831
0,06
1371

2054
1,7

1054
5,1

716
6,8

138
17,4

498

42

0

0

eveneens vermeld bij welke verhouding

in het gras de melkkoeien weidden op 14 goed rendeCa+Mg
rende bedrijven zonder kopziekte volgens het onderzoek van
Brandsma in 1952. Hieruit volgt, dat kopziekte vooral optreedt
bij een samenstelling van het gras, die belangrijk afwijkt van
het gemiddelde voor weidegras en dat het kopziektepercentage
K
sterk vermindert, wanneer de verhouding
in het gras
Ca+Mg
nauwer wordt.
Dat deze verhouding vooral beïnvloed wordt door de kalitoe
stand van de grond, blijkt uit tabel 3; waarin de samenstelling
van het gras in verband is gebracht met de kaligetallen van de
grond.
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Tabel 3
Xaligetallen van de
grond 0—5 cm

S -S _
* = "g
a ° *

3O -S «
5
8
fl
B
02

2

*•
js

P
^
"

K2O
-\a20
CaO
MgO
tr
K
Ca + Mg
aantal

V

<26

26—35

36-51

> 51

zand

klei

zand

klei

zand

klei

zand

klei

3.47
0.19
0.78
0.24

3.85
0.37
0.85
0.30

3.97
0.23
0.77
0.25

4.11
0.28
0.80
0.27

4.30
0.20
0.70
0.24

4.49
0.21
0.75
0.26

4.67
0.17
0.64
0.24

4.82
0.17
0.72
0.27

1.86

1.81

2.11

2.08

2.47

2-40

2.85

2.62

14

47

46

31

45

15

8
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Hoe hoger het kaligetal van de grond wordt, hoe ruimer de
verhouding van kalium t.o.v. natrium, calcium en magnesium
in het gras is. Opgemerkt kan worden, dat voor een optimale
grasgroei de kaligetallen van de grond, zeker niet hoger dan 35
behoeven te zijn. De kalibemesting, welke hierboven nog wordt
gegeven, komt de grasopbrengst niet ten goede, doch maakt de
samenstelling van het gras ongunstiger en werkt het optreden
van kopziekte in de hand.
Ten einde bovenstaande resultaten te toetsen, is er in 1956 op
de proefboerderij van het C.I.L.O. in Wageningen een proef
genomen met 16 melkkoeien, onderverdeeld in twee groepen
van 8. Eén groep weidde op percelen in het voorjaar bemest
met 40 kg K2O per ha, terwijl de geheel vergelijkbare percelen,
waarop de andere 8 dieren weidden, in het voorjaar bemest
werden met 300 kg K2O + 100 kg in augustus. De stikstofbe
mesting werd voor beide groepen gelijk gehouden en bedroeg
ruim 200 kg N per ha, verdeeld over de gehele weideperiode.
Iedere week (in het voorjaar 2 maal per week) werden bloed
monsters genomen, ten einde het verloop van de magnesiumge
halten te kunnen nagaan.
Nadat de groepen melkkoeien op 8 mei met een gemiddeld
gelijk magnesiumniveau in het bloed, nl. 2.5 mg per 100 cc
serum, in de proefweiden werden gebracht, daalden de magne
siumgehalten bij de dieren op de te zwaar met kali bemeste
percelen aanzienlijk meer dan op de normaal met kali voorziene
percelen.
Deze verschillen traden bij iedere bemonstering op de proef
weiden aan de dag en werden gedurende de zomer en herfst
steeds groter. De laatste 5 weken vóór de stalgang bedroeg het
magnesiumgehalte van het bloedserum van de 40 KaO-groep
gemiddeld 2.03 mg per 100 cc, dat van de 300 KaO-groep was in
deze periode gedaald tot gemiddeld 1,11 mg. Twee maal tijdens
de weideperiode moesten alle 16 dieren wegens gebrek aan gras
18

op de proefpercelen op een geheel ander normaal met kali be
mest perceel worden ingeschaard. Verrassend was de reactie
van het magnesiumgehalte van het bloedserum van de 300 K»0groep hierop. Dit steeg nl. totdat er hoegenaamd geen verschil
meer bestond met de 40 KaO-groep. Nadat de dieren op 26 ok
tober werden opgestald en hetzelfde rantsoen ontvingen, waren
de verschillen in de serummagnesiumgehalten eveneens weldra
nagenoeg verdwenen.
De resultaten stemmen dus overeen met de eerder beschreven
gegevens, nl. dat een te zware kalibemesting een daling van het
bloedserum en het optreden van kopziekte in de hand werkt.
Maatregelen ter verbetering:
1. Kalibemesting van het grasland volgens de hiervoor gestel
de normen voor beweid land.
2. Bijvoeren in de weide met pulp - aardappelvezels of extra
magnesiumhoudende koekjes. Mogelijk heeft het verstrekken
van zout ook goede resultaten.
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WELK IS DE BESTE METHODE OM „VEULENZIEKTEN"
TE BESTRIJDEN?
Dr G. GROOTENHUIS
Adj. Direkteur bij de Provinciale Gezondheidsdienst voor
Dieren in Zeeland
Wanneer we een ziekte willen bestrijden dienen we ons eerst
te realiseren, welke gevallen we onder een bepaalde ziektenaam
samenvatten.
In dit geval versta ik onder veulenziekten alle verliezen van
veulens welke kort na de geboorte optreden (bv. gedurende de
eerste levensmaand) en ook de verliezen tengevolge van dood
geboorte. Doodgeboorte kan samengaan met voortijdige ge
boorte, maar kan ook plaats vinden na een normale draagtijd.
Uit een uitvoerig onderzoek, dat gedaan is op doodgeboren en
gestorven veulens en ook uit een studie van een groot aantal
geboorte- en sterftegegevens betreffende de paardenfokkerij in
ons land, mag worden gekonkludeerd dat verwerpen, doodge
boorte op tijd en sterfte kort na de geboorte, tezamen één pro
bleem vormen. Dit geheel nu wil ik hier onder de naam „veu
lenziekten" samenvatten.
Wanneer we een ziekte willen bestrijden dienen we ons in de
tweede plaats een goed begrip te hebben gevormd over de oor
zaken. Dikwijls wordt de fout gemaakt dat men slechts één
bepaalde oorzaak aangeeft, terwijl toch een aantal oorzaken
gezamenlijk verantwoordelijk is voor het optreden van een
bepaalde ziekte.
De „veulenziekten" vormen hiervan wel een treffend voorbeeld.
In de loop der laatste 50 jaar vooral, is volgens velen de kennis
van de oorzaken van veulenziekten sterk toegenomen. Tot voor
kort en veelal nog, werd en wordt vrijwel algemeen aange
nomen, dat de verliezen onder de veulens veroorzaakt worden
door bacteriële infecties.
Uit eigen onderzoek is echter duidelijk gebleken dat de bac
teriën hoogstens een ondergeschikte rol spelen in het komplex
van oorzaken dat verantwoordelijk is voor de veulensterfte.
Ondanks de vermeerderde kennis of beter gezegd schijnbaar
vermeerderde kennis, omtrent de oorzaken van veulenziekten,
en ondanks de maatregelen die hierop steunen, zijn de verlie
zen bij de paardenfokkerij eerder groter dan kleiner geworden.
Het blijkt hieruit dus duidelijk dat de goede weg niet is bewan
deld en dat er daardoor ook geen sukses bij de bestrijding kón
worden geboekt.
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Het is me gebleken dat de oorzaken van de verliezen aan veu
lens vooral op het terrein van de erfelijkheidsleer liggen. Het
is niet komen vast te staan hoe de overerving, zuiver weten
schappelijk gezien, plaats vindt, maar het is duidelijk geworden
dat erfelijke aanleg hierbij een belangrijke rol speelt.
Uit onderzoekingen van anderen in het buitenland, moeten we
wel mèt de betrokken onderzoekers de konklusie trekken dat
de voeding ook van invloed is op de sterfte.
Thans bestaat het gevaar dat er misverstanden ontstaan waar
bij de één de overdreven gedachte zou aanhangen dat erfelijke
faktoren uitsluitend verantwoordelijk zijn voor bedoelde sterfte
en de ander een eveneens overdreven en onjuiste mening naar
voren zal brengen dat voedingsfouten als oorzaak gezien moet
worden.
Het is een gelukkige omstandigheid dat het de laatste jaren
meer en meer blijkt dat de behoefte aan bepaalde voedermid
delen, althans ten dele, erfelijk bepaald is.
Indien dus een verschijnsel als sterfte van veulens vóór of na de
geboorte blijkens het ene onderzoek erfelijk is en blijkens een
ander onderzoek sterk afhankelijk is van de voeding van de
merriën, dan kan het dus zo gezien worden dat door het be
staande verband tussen erfelijkheid en voeding, beide meningen
juist zijn.
Welke methode van bestrijding verdient de voorkeur?
Afgezien van de bijkomstige rol die de infecties spelen staan
ons dus vooral twee verschillende wegen open.
Voeding
Het is denkbaar dat we de veulensterfte, welke b.v. in Zeeland
ongeveer 25°/o bedraagt, belangrijk terug kunnen dringen door
de voeding van de paarden aanmerkelijk te veranderen. Boven
dien zouden we nog een aantal speciale aanvullingen kunnen
geven als vitaminen, mineralen en sporenelementen.
Gezien het feit dat een belangrijk aantal paarden onder de ge
middelde Zeeuwse omstandigheden een gezond nageslacht
voortbrengt en er bij een andere groep paarden onder soortge
lijke omstandigheden veulensterfte bij herhaling optreedt,
schuilen er foktechnisch gezien, belangrijke gevaren in een
bestrijding van genoemde ziekten met een zodanig gewijzigde
voeding. Immers we houden dan een belangrijk aantal veulens
in leven welke onder gemiddelde voedingsomstandigheden ver
loren zouden zijn gegaan. Dit betekent dat er in de gehele
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paardenstapel meer en meer dieren en ook fokdieren komen,
welke hogere eisen aan de voeding stellen.
We moeten toch vooral prijs stellen op paarden die genoegen
nemen met het meest voor de hand liggende voer op het bedrijf
en de landbouw is toch zeker niet gebaat met het fokken van
dieren met luxe behoeften.
Erfelijkheid
Indien we over een goede geboorteregistratie beschikken, kun
nen we ons daarmee een oordeel vormen over de vitaliteit van
het nageslacht van bepaalde merriën en van bepaalde hengsten.
Vooral bij de keuring van oudere dekhengsten zou hiermee
rekening gehouden kunnen worden.
Jonge hengsten welke één of meer voorouders hebben met een
duidelijk te grote sterfte onder het nageslacht, zouden van de
fokkerij uitgesloten kunnen worden.
Het is vooral van belang om via de keuring van hengsten vat
op het probleem te krijgen. De hengsten immers zijn voor de
fokkerij even belangrijk als alle merriën tezamen. Het ligt min
der voor de hand om te beginnen met bepaalde merriën van de
fokkerij uit te sluiten.
Als we langs deze weg van selectie en eventueel langs andere
foktechnische wegen de veulenziekten zouden beperken, dan
zal dit de meest fundamentele verbetering geven.
Bovendien is het zeker niet uit te sluiten dat een selectie op
vitaliteit van het nageslacht ook nog samen gaat met een ver
betering van de gehele konstitutie van het ras.
Het spreekt vanzelf dat naast de foktechnische aandacht een
goede voorlichting ten behoeve van een rationele voeding van
betekenis blijft. Indien men de afbrokkeling van de plaats der
paardenfokkerij echter zo goed mogelijk wil tegen gaan, zal
men nu als nog de moed en de samenwerking moeten kunnen
opbrengen om de kostprijs van de veulens lager en de kwaliteit
hoger te maken.
Bovendien werken de verliezen in hoge mate deprimerend voor
de fokkers; aan de andere kant is de voldoening over een ge
zond opgroeiend veulen een sterke stimulans.
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MENGMACHINES IN GEBRUIK BIJ DE
VEEVOEDERINDUSTRIE
Ir G. van ALPHEN
Centraal Bureau, Rotterdam
Een dertigtal jaren geleden ging het mengen nog zeer primitief
n.l. met de schop. Sedertdien is er veel veranderd. De eerste
vertikale mengmachines voldeden niet aan de C.L.O. eisen, de
dimensionering was niet juist. In de loop van de jaren is deze
vertikale machine belangrijk verbeterd en thans overal ver
breid. Bij deskundige opstelling en bediening is deze machine
zeer bruikbaar. Men gaat tot een inhoud van 5 ton, een omloop
elevator is noodzakelijk, de mengtijd varieert van 20 - 30 minu
ten. In drukke tijd wordt de mengtijd vaak bekort, waardoor
fouten in de menging voorkomen. Er bestaan allerlei uitvoe
ringsvormen, machines met grotere en kleinere schroefdiameter,
al of niet geheel of gedeeltelijk voorzien van een koker, schroe
ven welke taps toelopen, machines met onder- en zijinstort,
enz. De aandrijvingen zijn belangrijk verbeterd.
In de laatste jaren zijn de snelmengers gekomen, zoals de
Nauta- en Duplexmenger. Zoals de benaming aangeeft heeft
men de mengduur kunnen bekorten tot 7 à 8 minuten. De erva
ringen met deze mengers zijn zeer gunstig. Een bezwaar van de
Nautamenger is de kleine inhoud, n.l. 28 hl, vooral bij gemengd
malen speelt dit een rol, vandaar dan ook dat er thans een
grotere z.g. dubbele ketel (Combi mixer) met 50 hl inhoud aan
de markt is. De duplex mengers gaan tot 4 ton inhoud.
Verder vindt men in de veevoederindustrie de z.g. „lintmengers",
in Amerika „batch mixers" genoemd. Er bestaan tal van uit
voeringsvormen. Een voordeel van deze machines is de gemak
kelijke plaatsing. Verder dient nog genoemd te worden de z.g.
„Spaans" menger, welke continu kan werken. In de grote be
drijven ziet men nog algemeen de mengkisten.
Het streven in de laatste jaren is om kleine eenheden snel te
mengen in plaats van grote eenheden in langere tijd. De nauw
keurigheid van de menging is in het eerste geval belangrijk
groter. De grotere bedrijven gaan over tot automatische mengers,
waarbij de hoeveelheden via automatisch bestuurde weegschalen
worden toegevoerd naar de mengmachines, een goede voor
menging is hiermede al verkregen.
De samenwerking C.L.O.-Controle met de praktijk is zeer doel
matig. Bij geconstateerde afwijkingen, gaan de technici na,
waar de fout gelegen kan zijn, hetzij in opstelling of constructie
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van de mengmachine of bediening. Het mengen van meel en
melasse, wat sedert jaren in z.g. melassemixers geschiedt is
nog steeds een probleem. Bij te hoog melassegehalte (boven de
5°/o) neemt het krachtverbruik dermate toe, dat de bereidingskosten onrendabel worden. Er bestaan nog andere melassemeelmengers als roerketels, vernevelingsinstallaties, hollegangen,
enz. Op het gebied van de mengmachines is men nog lang niet
uitgestudeerd, verbetering van de machines zal aanleiding zijn
tot verscherping van de eisen yan een goede menging.
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PRAKTIJKERVARINGEN BIJ BEREIDING EN GEBRUIK
VAN MENGVOEDERS
J. H. HENDRIKS
Zaakvoeder Landbouwbond „St. Isidorus", Weert
De kostprijs van de veredelingsprodukten uit de veehouderijsektor, is voor een aanzienlijk deel opgebouwd uit de faktor
voederkosten. Bij varkensvlees en eieren, wordt deze voor meer
dan 50% tot zelfs 85°/o, uit de betaalpost aan voeder gevormd.
Voor deze groepen komt dat dan in hoofdzaak neer op kracht
voeder.
Het valt daarom te begrijpen, dat de veehouder met gemengd
bedrijf, zijn zelf geteelde granen zoveel mogelijk in eigen be
drijf tracht te benutten. De Nederlandse boer behoudt jaarlijks
ruim 600.000 ton granen van zijn akker, om die rechtstreeks in
zijn bedrijf als veevoeder te bestemmen. Wij takseren, dat hier
van 350.000 ton door de varkensstapel wordt geconsumeerd. Op
zich zelf behoeft dit geenszins verontrustend te zijn als wij
weten, dat deze granen, met andere Produkten tot een volledig
rantsoen zijn aan te vullen. Maar nu is het in hoofdzaak de
varkenssektor, waarbij het gebruik van eigen granen knelpunten
heeft. Van de twee wegen, die naar een oordeelkundig gebruik
van deze granen leiden, moeten wij als mengvoederbereiders,
voor ons de weg van de grootste weerstand kiezen; dat is voor
de boer de voordeligste weg. Dan bespaart de boer op die 350.000
ton graan een bedrag van minstens 3V2 miljoen gulden, die
anders in het handelskanaal terecht zouden zijn gekomen.
Vooral in streken met gemengde bedrijven is het een veehoudersbelang, de telers te animeren, hun eigen granen tot deugde
lijke mengvoeders te laten omzetten. Per 10% oordeelkundig tot
mengvoeder te verwerken eigen graan, kan de boer een bespa
ring behalen van globaal 10 cent per 100 kg mengvoeder, zodat
in tal van gevallen zelfs enkele kwartjes per 100 kg zijn te
winnen. Opdat deze besparing ook reël zal zijn is het nodig, de
boer in dit opzicht met oordeelkundige adviezen ter zijde te
staan. Dat er óók in dit opzicht heel wat te bereiken is, zullen
wij nader uitleggen.
Normalisatie bij de mengvoederbereiding werkt ook kostprijsdrukkend. In de loop der jaren is ons gebleken, dat er onproduktieve arbeid geleverd moet worden, door het in tal van ge
vallen onnodig afwegen van de vereiste verwerkingshoeveelheden.
Een niet te verontachtzamen werkbesparing is te verkrijgen door:
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a. de procentuele samenstelling, voor wat de niet wezenlijke
Produkten betreft — o.a. voor de groep granen — onderling zo
danig te verwisselen, dat verwerkingshoeveelheden worden ge
vormd, die op de verpakkingseenheden zijn afgestemd;
b. de verpakking van diverse grondstoffen zoveel mogelijk af
te stemmen op de gewenste verwerkingshoeveelheden. Terloops
denken wij hier aan de mineralenmengsels. Nu in veel bedrijven
gewerkt wordt met mengketels van 2 ton inhoud, zou thans de
volgende verpakking van mineralen kunnen worden aanbe
volen: kippen en kuikens 40 kg, varkens 60 kg, rundvee 50 kg.
Uit een door ons genomen stortproef bleek, dat bij 2 mengsels
ochtendvoeder, een verschil in storttijd werd verkregen van 16
minuten ten gunste van een samenstelling, waarbij met de hierbedoelde normalisatie rekening werd gehouden. Reduceren wij
deze tijd, in verband met minder gevarieerde samenstellingen,
tot 8 minuten, dan betekent dit voor ons bedrijf nog een be
sparing van 10 arbeidsuren per week.
Voorlichting aan de boer heeft het grootste effekt, als deze op
de boerenmentaliteit is afgestemd. Met circulaires is veel te
bereiken, mits deze duidelijk, populair en prettig leesbaar zijn
geschreven. Een simpele schets maakt het lezen aantrekkelijker,
terwijl de boerin er dan ook eer toe zal komen, van de mede
delingen kennis te nemen.
Door eenvoudige aanwijzingen is de boer dikwijls tot iets te
brengen, waartoe hij anders niet kan komen, omdat er zoveel
gewichtige sekuriteit uit het advies blijkt.
Een boer werkt niet graag met een veelheid van toepassingen;
hij houdt evenmin van grammen, een lepel zus en een lepel zo.
Wetenschappelijk mag men uiteraard niet afwijken van deze
maatstaven. Maar het is o.i. van waarde voor het opvolgen van
de adviezen, als de praktijk-voorlichter deze maten weet om te
zetten in voor de boer gemakkelijk hanteerbare eenheden. En
daarbij gaan onze gedachten naar de boerenhand, die de boer
bij zijn arbeid met zoveel verstand weet te gebruiken.
Als voorbeeld in dit opzicht kunnen wij noemen, speciale toevoe
gingen aan het rantsoen, als er bij de biggen/varkens iets hapert
b.v. bloedarmoede. Een spoorelementen/mineralen/vitaminenmengsel, kan dan in tal van gevallen uitstekende diensten be
wijzen. Aan de hand van wetenschappelijke adviezen van
Dr Grashuis hebben wij deze stoffen in het volgende mengsel
samengebracht:
\ in dit mengsel een oplossing
60 kg vit. B preparaat
j verstoven van:
10 kg vit. A-D3 preparaat \ 625 gram ijzersulfaat
30 kg mineralen varkens l 75 gram mangaansulfaat
' 50 gram kopersulfaat
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Wellicht is toevoeging van 25 gram zinksulfaat en 5 gram cobaltsulfaat nog te overwegen. Het verstuiven van de oplossing kan
heel eenvoudig gebeuren met een flesverstuiver, waarna men
ging plaats vindt.
In voorkomende gevallen adviseren wij van dit mengsel te
geven1 handvol per dag per zeug/groot varken, per 2 loopvarkens, per
4 grote biggen, per 8 kleine biggen.
Het is ons gebleken, dat opvolging van een gegeven advies op
geen bezwaren stuit, als men het de boer begrijpelijk voorstelt
en gemakkelijk uitvoerbaar maakt.
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OVER DE MOGELIJKHEID OM GEDURENDE HET
BROEDPROCES HET GESLACHT VAN DE UIT TE BROEDEN
KUIKENS TE BEÏNVLOEDEN
ir M. van ALBADA
Instituut voor Pluimveeteelt „Spelderholt", Beekbergen
De ontwikkeling van de wetenschap op het gebied van de hor
monen, waarbij ook studie werd gemaakt van de invloed der
hormonen op de ontwikkeling der geslachten, leidde reeds ca.
20 jaar geleden tot proeven waarbij door inspuiting van
vrouwelijk hormoon in broedeieren werd getracht het percen
tage uit te broeden hennetjes te verhogen.
Tot dusverre hebben deze proeven geen resultaten opgeleverd
die voor de praktijk bruikbaar zijn. De behandeling had in het
algemeen een schadelijke invloed op de levensvatbaarheid der
zich ontwikkelende kiemen en voorzover levensvatbare kuikens
werden verkregen, hadden de haantjes daaronder, die veranderd
waren, zich ontwikkeld tot tweeslachtige dieren die onvrucht
baar waren.
Door toepassen van een dompelmethode waarbij behalve hormo
nen ook stoffen zoals vitaminen worden toegevoegd, is men er
de laatste jaren in geslaagd vrijwel alle haantjes die in aanleg
aanwezig zijn te veranderen in kuikens die bij sexen als henne
tjes worden onderkend en dit zonder de broeduitkomsten on
gunstig te beïnvloeden.
Dat deze in hennetjes veranderde haantjes in wezen verschil
len van de met de oudere methode verkregen tweeslachtige on
vruchtbare dieren is echter nog niet aangetoond en moet op
theoretische gronden ook ernstig worden betwijfeld.
Op het Instituut voor Pluimveeteelt wordt de ontwikkeling van
deze dieren nagegaan. Zolang de resultaten van dit onderzoek
niet bekend zijn, moet toepassing van de dompelingsmethode ter
verandering van het geslacht in de praktijk worden ontraden.
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BESCHOUWINGEN OVER DE ORGANISATIE VAN DE
PLUIMVEETEELTVOORLICHTING
Ir Th. C. J. M. RIJSSENBEEK
Directeur van het Veeteeltwezen, 's-Gravenhage
In het algemeen kan worden opgemerkt, dat de tendenz van de
voorlichting zich beweegt van algemene naar individuele voor
lichting. Het effect van de laatste vorm van voorlichting is gro
ter, doch zij vraagt meer mensen. Alhoewel de pluimveevoor
lichtingsdienst in de eerste na-oorlogse jaren vrij ruim geoutil
leerd leek, kan zij toch de toenemende behoefte aan voorlichting
in de pluimveehouderij niet verwerken. Er zijn dan ook naast
de rijksvoorlichtingsdienst talrijke andere personen voor de
pluimveehouderij werkzaam, die in dienst van de mengvoederhandel, eierveilingen of kuikenbroeders op enigerlei wijze voor
lichting geven.
Men kan niet a priori zeggen, dat deze voorlichting ondeugde
lijk is, doch wel, dat zij weinig of niet georganiseerd is en ook,
dat zij niet geheel belangeloos ten bate van de pluimveehouder
geschiedt.
Indien op dit gebied enige coördinatie tot stand gebracht kan
worden, zou dit ongetwijfeld verhelderend werken en zou dit de
pluimveehouderij ten goede komen.
Naar mijn mening dient een dergelijke coördinatie als uitgangs
punt te nemen de pluimveehouders. De voorlichting geschiedt
toch om hen te dienen. De inspanning van deze voorlichtende
krachten zouden meer gericht kunnen worden, wanneer zij zou
den samenkomen en leiding zouden ontvangen van een doelge
richte organisatie van pluimveehouders.
Er bestaat een dergelijke landelijke organisatie in de vorm van
de Nederlandse Pluimveeteelt Federatie. Deze behartigt de belan
gen van de pluimveehouders in algemene zin. Zij is een lande
lijke Federatie van organisaties van pluimveehouders en eierafzetcoöperaties.
Zij bezit echter geen onderbouw van pluimveehoudersorganisa
ties in de provinciën. Hieraan bestaat echter wel behoefte om de
voorlichting in deze organisaties te bundelen.
Deze regionale organen dienen afgestemd te zijn op de belang
rijkheid en intensiteit van de pluimveehouderij in bepaalde ge
bieden. Het woord organisatie of orgaan dient zeer ruim te wor
den opgevat en kan variëren van vereniging, bond of kring
naar commissie.
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Tevens wordt in het midden gelaten of deze regionale groepe
ringen een onderbouw vormen van de N.P.F. of dat de tot standkoming ervan slechts onder haar goedkeurend oog wordt ge
stimuleerd en bevorderd. Het voornaamste doel is met deze
regionale indelingen te bereiken, dat zij een uitgangspunt vor
men en leiding geven aan de voorlichting. Van Rijkswege wordt
desgevraagd een assistent te hunner beschikking gesteld. Teza
men met de leiding van het orgaan wordt het voorlichtingspro
gramma voor het gebied opgesteld. De activiteiten van de an
dere voorlichtende krachten kunnen zich er naar richten, of, zo
zij dit niet wensen, hun taak verder voortzetten, doch dan bui
ten verantwoordelijkheid van het regionale orgaan.
Het aantal van deze streekorganen zou kunnen variëren van
twee à drie tot maximaal tien per provincie.
De praktijk heeft geleerd, dat deze doelgerichte organisaties,
zoals melkcontrôle-verenigingen, bedrijfsverenigingen, K.I.-verenigingen en thans de veevoedings-kernen, zeer doeltreffend
werken.
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ZIEKTEN IN VERBAND MET DE VOEDING VAN VARKENS
W. A. EISMA
Rijksseruminrichting, Rotterdam
Het ligt heel gemakkelijk in onze mond om te spreken over
ziekten of sterfgevallen bij varkens, die door het voedsel wor
den veroorzaakt. Meestal echter zijn deze gevallen moeilijk met
absolute zekerheid te bewijzen. Indien er sprake is van toxische
stoffen zal de toxicoloog in vele gevallen in staat zijn deze stof
fen aan te tonen en aldus het verband tussen voedering en
sterfte te bewijzen.
Uit velerlei onderzoekingen omtrent het ontbreken van bepaal
de voedingselementen en het hierdoor optreden van ziekten (z.g.
deficiëntie- of gebreksziekten) is het grote belang van een goed
gebalanceerde voeding duidelijk gebleken.
Onder praktijkomstandigheden is meestal door de klinicus niet
met absolute zekerheid uit te maken, welke elementen in de
voeding ontbreken of in te geringe hoeveelheid hierin voorko
men. Het is dan ook van het allergrootste belang er voor te zor
gen dat aan onze varkens een dieët wordt gegeven dat zodanig
is samengesteld dat voor alle noodzakelijke nutriënten aan de
minimale behoefte wordt voldaan.
Het is gebleken dat tegen deze voorwaarde in vele gevallen
ernstig wordt gezondigd n.l. óf door een slecht, zelf samenge
steld voedsel te geven óf een goed samengesteld meelmengsel
zodanig te verdunnen dat verschillende minimale behoeften
niet door het nieuwe mengsel worden bereikt.
Uit de grote voorraad feitenmateriaal op dit gebied hoopt
spreker enige grepen te doen en tevens enige wenken te geven,
die er op zijn gericht de weerstand tegen ziekten bij jonge var
kens te verhogen.
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MELKEND MESTEN IN DE PRAKTIJK
J. G. VELDT
Rijkslandbouwconsulentschap voor Noord-Holland Zuid,
Purmerend
Op tal van veehouderij-bedrijven in Noord-Holland staat men
vaak voor de keuze het overtollige vee in de herfst te verkopen
of de guste koeien op te stallen en melkend te mesten. Vooral
als de veeprijzen in de herfstmaanden dalen, besluiten veel
boeren tot melkend mesten.
Over het financiële voordeel wat men hiermede beoogt is echter
weinig bekend.
Daarom is getracht gedurende de stalperiode 1955-'56 wat meer
te weten te komen over de rentabiliteit van het melkend mesten
in de praktijk.
Hiervoor werden 100 guste koeien, die met dit doel zouden wor
den opgestald, omstreeks eind oktober 1955 in geldswaarde ge
taxeerd. De dieren waren verdeeld over 20 bedrijven.
Per 14 dagen werd per koe het verstrekte rantsoen en de melk
gewogen, bij verkoop werd de opbrengstprijs genoteerd. Het ver
schil tussen opbrengstprijs en beginwaarde, vermeerdert met de
waarde van de geproduceerde melk, vormde de totale opbrengst.
Bij de voederkosten werden zowel hooi als kuilgras afhankelijk
van de kwaliteit ingedeeld in 3 prijsklassen. Voor de overige
voedermiddelen werd de marktwaarde of de werkelijk betaalde
prijs in rekening gebracht. Het verschil tussen totale opbrengst
en voederkosten vormde het overschot.
Op deze wijze kon van 94 koeien het overschot berekend worden.
Daar de verkoop van koeien gedurende de gehele stalperiode
plaats had, zijn de dieren naar tijdstip van aflevering verdeeld
in 3 groepen t.w.
le groep van 30 okt.—1 febr.
29 koeien gemidd. mestd. 68 dg
2e groep van 1 febr.—16 mrt.
26 koeien gemidd. mestd. 112 dg
3e groep 16 mrt.—begin mei
39 koeien gemidd. mestd. 157 dg
Ie groep

Gemidd. opbrengst per koe
beginwaarde op 30 okt.
waarde toename
melkopbrengst
totale opbrengst
voederkosten
overschot

in gld

800
598
202
129
331
240
91

2e groep

849
589
260
259
519
384
135

3e groep

792

543
249
390
639
490
149

Het gemiddelde overschot van de 3 groepen samen bedroeg per
koe ƒ 126,—.
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Ogenschijnlijk zien de overschotten er aantrekkelijk uit. Wij
moeten echter bedenken dat de vleesprijzen in de vorige stalperiode sterker zijn gestegen dan in voorgaande jaren het geval
was. Daarom is getracht na te gaan wat de resultaten zouden
zijn geweest, als de vleesprijzen een meer normaal verloop zou
den hebben gehad. Hiervoor is de gemiddelde vleesprijs van
3 voorgaande jaren per 1 november op 100 gesteld.
Ie groep

2e groep

3e groep

Normale stijging vleesprijzen op data
van aflevering 102
105
105
stijging vleesprijzen 1956
„
„
111
113
118
overschot per koe in gld
91
135
149
af voor extra stijging vleesprijzen
65
60
87
overschot zonder extra stijging
26
75
62
Voor het berekenen van het gemiddelde overschot over alle
koeien moet ƒ 70,— afgetrokken worden. Zij bedraagt dan ƒ 56,—.
Als wij bedenken dat geen arbeidsloon, rente, veearts-, markt
en transportkosten zijn berekend en dit nog van deze ƒ 56,—
moet worden afgetrokken, zal eerder van verlies dan van winst
kunnen worden gesproken.
De resultaten per koe liepen sterk uiteen. Zij varieerden zonder
aftrek van — ƒ 76,— tot + ƒ 419,—.
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DE OVEREENSTEMMING TUSSEN DE BEPAALDE
PROCENTUELE VERDELING VAN DE MELKPRODUKTIE
OVER DE VIER KWARTIEREN VAN DE UIER BIJ
MELKKOEIEN EN DE SCHATTING VAN DEZE WAARDEN
OP HET OOG
Ir M. BEKEDAM
Laboratorium voor Veeteelt der Landbouwhogeschool, Wageningen
Het „kant zijn" van de uier bij melkkoeien is een belangrijke
eigenschap, waarop vooral bij machinaal melken het accent
komt te liggen. Het is bekend, dat de verhouding tussen de
melkproduktie van de vóór- en de achterkwartieren ongeveer
40 : 60 is, dus lang niet ideaal.
In ons land wordt het „kant zijn" van de uier steeds op het oog
geschat. Door ons werd nagegaan of een dergelijke schatting in
redelijke overeenstemming is met de werkelijkheid. Daartoe
werd de procentuele verdeling van de melkproduktie over de
vier kwartieren door 2 personen onafhankelijk van elkaar ge
schat en tevens door afzonderlijk melken van de kwartieren be
paald. 27 koeien werden onderzocht, waarbij de dagproduktie
één keer voor elk kwartier afzonderlijk is gewogen. De dieren
hadden grotendeels in het voorjaar afgekalfd en de bepalingen
werden in juli en augustus uitgevoerd.
Hierbij werd o.a. het volgende gevonden:
1. De verhouding in produktie tussen de vóór- en achterkwar
tieren wordt gunstiger geschat dan deze in werkelijkheid is,
ondanks het feit dat de schatters op de hoogte waren met
een gemiddelde verhouding in de praktijk tussen vóór- en
achterkwartieren van 40 : 60.
2. De neiging bestaat de uier in het geheel vierkanter te schat
ten dan ze in werkelijkheid is.
3. Het vierkant zijn van de uier kan slechts matig nauwkeurig
worden geschat.
4. Er bestond een vrij goede onderlinge overeenkomst tussen
de schattingen van de beide schatters.
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TOEVOEGING VAN VIT. A PREPARATEN AAN
KUIKENVOEDER
Ir W. J. NIJVELD
Rijksinstituut voor Pluimveeteelt, Beekbergen
Het is gebruikelijk om bij de fabricage van mengvoeder voor
pluimvee het meestal reeds aanwezige gehalte aan vitamine
en/of provitamine A op te voeren door het toevoegen van vita
mine A preparaten. Deze preparaten zijn in verschillende vor
men in de handel o.a. in zodanige vormen, dat door de fabri
kant een langdurige houdbaarheid ook na menging met het voe
der gewaarborgd wordt.
Uit onderzoekingen van het R.I.v.P. te Beekbergen is gebleken,
dat bij kuikens de vitamine A werking van de verschillende
preparaten aanmerkelijk kan verschillen niettegenstaande de
verstrekte hoeveelheid vit. A, uitgedrukt in internationale een
heden per gram voer, gelijk is en de bewaartijd van het voe
der korter wordt genomen dan in de praktijk mogelijk is.
De onderzoekingen wijzen er op, dat wat hun werkzaamheid
betreft, de vitamine A preparaten min of meer in groepen kun
nen worden ingedeeld.
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DE KWALITEIT VAN MACHINAAL GEWONNEN MELK
Ir H. J. HUISMAN
Rijkszuivelconsulent voor Cbnsumptiemelk, 's-Gravenhage
De slechte ervaringen, die men nâ de eerste wereldoorlog met
de toentertijd geimporteerde melkmachines heeft opgedaan, heeft
nâ de tweede wereldoorlog een rem gevormd voor een snelle
verbreiding van het machinaal melken in Nederland.
Het gaat daarbij vooral om twee belangrijke faktoren, ten eerste
om de vraag, hoe het met de kwaliteit van de melk gaat nâ over
schakelen van handmelken op machinaal melken, ten tweede of
er een zeker gevaar is te duchten voor uitbreiding van uieront
stekingen, zoals vroeger herhaaldelijk werd waargenomen.
Nu er ongeveer 10 jaren zijn verstreken sinds de eerste melk
machine nâ de laatste oorlog in gebruik is genomen, is op beide
vragen wel een antwoord te geven, dank zij het vele materiaal,
dat met betrekking tot de kwaliteit van de melk in het weste
lijk consumptiemelkgebied aanwezig is. De kwaliteit van de
melk in bedoeld gebied, is, zoals algemeen bekend mag worden
verondersteld, gemiddeld zeer goed te noemen. Dit is uiteraard
van veel belang bij het gebruik daarvan als vergelijkingsma
teriaal.
Voor het verrichte onderzoek werd nagegaan, hoeveel en op
welke boerderijen in 1950 in westnederland melkmachines in
gebruik werden genomen. Van al deze boerderijen werd vastge
steld, hoe de kwaliteit van de afgeleverde melk was vóór 1950,
toen derhalve nog met de hand werd gemolken, terwijl deze
kwaliteit werd vergeleken met de gemiddelde kwalitiet van alle
in het westelijk consumptiemelkgebied woonachtige veehouders,
dat zijn er ongeveer 18000.
Verder werd nâ 1950 van elk jaar afzonderlijk de gemiddelde
kwaliteit van de machinaal gewonnen melk vergeleken met de
gemiddelde kwaliteit van de handgewonnen melk. Daarbij bleek,
dat aanvankelijk de kwaliteit van de machinaal gewonnen melk
een lichte achteruitgang vertoonde. Door de machinemelkers
werd n.l. aanvankelijk 4.5°/o minder eerste klasse melk afgele
verd. Naderhand werd dit percentage geringer, zodat dit in 1955
nog slechts 3.2°/o bedroeg. Rekent men uit hoeveel de machine
melker dit kost, uitgaande van het huidige prijsverschil van
1 cent tussen eerste en derde klasse melk, dan komt dit bij
een aflevering van 3800 kg melk per koe per jaar neer op
65 cent per koe per jaar, een bedrag, dat gevoeglijk kan worden
verwaarloosd en dat stellig het aanschaffen van een melkma
chine niet in de weg behoeft te staan.
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Tenslotte werd nog nagegaan waar deze geconstateerde lichte
achteruitgang in kwaliteit moest worden gezocht. Te dien einde
werden de machinemelkers ingedeeld in drie groepen, n.l. in
een groep, die als handmelker een prima staat van dienst had,
een tweede groep die overeenkwam met het gemiddelde en een
groep, die als slechte handmelkers bekend stond. Trekt men
deze vergelijking ook door nä het aanschaffen van een melkma
chine dan blijkt, dat de prima handmelkers ongeveer 10°/o min
der eerste klasse melk afleverden, de middengroep gelijk bleef,
terwijl de slechte handmelkers bij overschakeling op machinaal
melken steeds betere melk gingen afleveren. Het percentage
eerste klasse melk steeg n.l. van 1952 tot 1955 van 50.6°/o tot
62.3°/o.
In het algemeen kan dus worden gezegd, dat bij overschakeling
van handmelken op machinaal melken de kans op achteruit
gang in kwaliteit van de melk zeer gering is.
Voor wat het gevaar voor verbreiding van uierontstekingen be
treft kan worden vastgesteld aan de gemiddelde percentages
over de jaren 1945 tot 1955, dat daarvan geen sprake is en dat
zekere stijgingen, die voorkwamen aan andere omstandigheden
moeten worden geweten.
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ERVARINGEN MET STILBOESTROL IN RANTSOENEN
VOOR MESTVEE
Ir J. DAMMERS
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn
Diaethylstilboestrol of kortweg stilbroestol is een synthetisch
bereide stof, die ongeveer dezelfde werking heeft als het oestrogeen of bronsthormoon. Het is reeds verschillende jaren bekend
dat het onderhuids implanteren van een tablet stilboestrol bij
mestvee een snellere en voordeliger groei teweeg brengt. Deze
werkwijze heeft echter in de praktijk geen ingang gevonden,
aangezien er veelal ongewenste nevenverschijnselen optreden,
terwijl het implanteren ook voor de gezondheid van de mens
bezwaren oplevert.
Sinds 1955 wordt in de V.S. het stilboestrol nu aan de rantsoenen
voor mestrunderen, voornamelijk ossen, toegevoegd. Volgens de
literatuur verkrijgt men daardoor bij deze ossen een groeiverbetering van gemiddeld 20°/o en een besparing op het voederverbruik van ongeveer ll°/o. Ongewenste nevenverschijnselen zijn
van deze wijze van toediening niet waargenomen. De slacht
kwaliteit zou door het hormoon niet beïnvloed worden.
De verstrekking van stilboestrol heeft tot nu toe alleen aan
rundvee plaats. De hoeveelheid die gegeven wordt bedraagt
10 mg per dier per dag.
Of stilboestrol ook voor ons land van belang kan zijn, hangt in
de eerste plaats af van de vraag of dit preparaat ook effectief
is bij ouder vrouwelijk mestvee (afgemolken koeien). Om deze
vraag te beantwoorden zijn op het Rijkslandbouwproefstation te
Hoorn 3 proefnemingen uitgevoerd n.l. één met dieren die op
stal melkend gemest werden en twee met koeien die vetgeweid
zijn. De in Hoorn verkregen resultaten zijn niet in overeen
stemming met de Amerikaanse ervaringen.
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DE WAARDE VAN TWEELINGRUNDEREN VOOR
ONDERZOEK, MET NAME TEN BEHOEVE VAN DE K.I.
B. de GROOT
Instituut voor Veeteeltkündig onderzoek, T.N.O., Utrecht
Onze veestapel bestaat uit drie verschillende veeslagen. De ver
schillen tussen deze veeslagen berusten voor een deel op erfe
lijke factoren. Maar ook binnen elk veeslag bestaan grote erfe
lijke verschillen. Dit is de oorzaak, dat het resultaat van proeven
op het gebied van de voeding, en dergelijke, doorkruist wordt
door de invloed van de erfelijke aanleg.
Dit effect kan onderdrukt worden door met grote groepen wil
lekeurige dieren te werken. Deze werkwijze is natuurlijk zeer
kostbaar. De factor erfelijkheid kan evenwel losgemaakt worden
van het proefresultaat door het gebruik van ééneiïge tweelingen.
Deze zijn uit één bevruchte eicel ontstaan en zijn dus erfelijk
gelijk. Nu vertonen de leden van een ééneiïg paar toch altijd
wel kleine verschillen; de erfelijkheid is geen star schema, dat
de dieren volledig bepaalt. Zo is er in de tekening van de dieren
altijd enig verschil. Als de dieren nog een kleine vrucht zijn in
de baarmoeder, trekken de kleurstof lichaampjes, die de vlekkentekening veroorzaken uit de wervelkolom (neurale lijst)
langs de flank naar hun toekomstige plaats. Wanneer de kleur
stoflichaampjes toevallig een iets andere weg bewandelen, ont
staan de vlekken dus op iets andere plaats, zonder dat er be
denkingen zijn tegen de erfelijke gelijkheid van het paar. Zo
kunnen kenmerken als de spermaproductie bij tweelingstieren
ook toevallig verschillen.
Hoe kunnen we nu vaststellen, in hoeverre de erfelijkheid zijn
stempel drukt op een kenmerk? Als maatstaf geldt het verschil
tussen willekeurige stieren. Wanneer we over een aantal paren
beschikken, is die maatstaf in het materiaal aanwezig. Één der
broers van een zwartbont paar is een willekeurige stier, verge
leken met één der broers uit b.v. een roodbont paar. Zijn de
verschillen tussen de broers van een paar klein ten opzichte van
de verschillen tussen de willekeurige combinaties, dan domi
neert de erfelijke gelijkheid sterk over de toévallige verschillen.
Zo blijkt de productie aan zaadcellen van stieren overwegend
erfelijk bepaald. Wanneer nu één van de broers van een paar
aan een proef wordt onderworpen en de broer dient als controle,
dan zal een klein verschil in zaadproductie al gauw een duide
lijke proefuitslag opleveren.
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Een eerste reeks proeven met tweelingstieren is gedaan door de
Commissie Gedrag Landbouwhuisdieren T.N.O., samen met het
Instituut voor Veeteeltkundig onderzoek T.N.O.. Daarbij bleek,
dat een deugdelijke voorbereiding van de stier op het dekken in
de kunstschede de productie aan levende zaadcellen sterk ver
hoogt.
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GRASLAND VEGETATIEKARTER1NG
Ir Th. A. de BOER
Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, Wageningen
Gezien de nog grote oppervlakten oud grasland in Nederland,
die van matige en slechte opbrengst en/of kwaliteit zijn, is het
van belang hiervan een meer gedetailleerd overzicht te ver
krijgen. Tevens is het van belang geinformeerd te raken welke
factoren oorzaak zijn van de huidige toestand van het grasland.
Aan de hand van de graslandvegetatie is het mogelijk op relatief
snelle en goedkope wijze inzicht te verkrijgen omtrent de ver
schillende groeifactoren waaronder het betreffende oude gras
land verkeert.
Ook bepalen de aanwezige planten voor een groot deel de voe
derkwaliteit van het grasgewas.
Aangezien da groeiomstandigheden bepalen hoeveel groene
massa er gemiddeld op het betreffende perceel bruto groeit, is
dus tevens een klassifikatie naar gemiddelde brutoproductie
mogelijk.
Tezamen genomen wil dit zeggen, dat het aan de hand van de
graslandvegetatie mogelijk is tot een waardering van het oude
grasland te komen.
Bovenstaande beschouwingen hebben hun toepassing gevonden
in de graslandvegetatiekarteringen, zoals deze momenteel in
verschillende gebieden van ons land worden uitgevoerd.
Hierbij worden karteringseenheden onderscheiden, die ieder
een bepaalde toestand van ons grasland aangeven. Als voor
beeld kunnen we noemen de karteringseenheid, die aangeeft dat
het betreffende grasland matig geëxploiteerd wordt en iets
droogtegevoelig is. De botanische samenstelling is van matige
kwaliteit, terwijl de brutoproductie ook te wensen overlaat.
Aan de hand van verschillende onderzoekingen is gebleken, dat
er een goed verband bestaat tussen deze karteringseenheden en
de gemeten eigenschappen en groeifactoren van het betreffende
grasland, voorzover dit verband althans te verwachten is.
Door het grasland van een bepaald gebied naar deze karterings
eenheden in te delen en daarna volgens deze eenheden in kaart
te brengen, krijgt men een nauwkeurig overzicht omtrent de
toestand van het grasland in het betreffende gebied. Tevens kan
men de voornaamste oorzaken, waarvan de toestand van het
grasland een gevolg is, in kaart brengen. Er worden dan ook
verschillende afgeleide kaarten gemaakt. Zo onderscheiden
we b.v. kaarten van de vochtvoorzieningstoestand van het gras
land, van de graslandverbeteringsbehoefte en de momentele
gebruikswaarde.
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GEMENGD BEDRIJF OF GESPECIALISEERD BEDRIJF IN DE
ZANDSTREKEN?
Ir A. H. CRIJNS
Rij kslandbouwconsulentschap, Tilburg
Men kan in de laatste tijd in toenemende mate discussies beluis
teren over de opbouw en de grootte der bedrijven. Meerdere
deskundigen zijn van mening dat het gemengde bedrijf niet
meer in staat is om met de tijd mee te gaan, omdat de bedrijfs
voering te moeilijk zou zijn.
Het is beslist niet ongezond om te discusiëren over de vraag hoe
de opbouw der bedrijven in de zandstreken in de toekomst het
beste zal zijn. Het is immers niet onmogelijk dat er in de toe
komst een evolutie zal plaats vinden naar meer gespecialiseerde
bedrijven.
Er bestaan voor de zandstreken in feite twee mogelijkheden. De
ene is het voorkomen van een aantal kleine varkens- en/of
pluimveebedrijven en een aantal grotere rundveehouderijbe
drijven. De andere mogelijkheid is dat wij het tegenwoordige
gemengde bedrijf in stand kunnen houden, zodat de hoofdin
komsten afkomstig zijn van rundvee, varkens en kippen. Wil
men hier komen tot een beredeneerde keuze, dan zal men zowel
het standpunt van de boer voor ogen moeten houden, alsook het
nationaal economisch belang. In het algemeen staat de boer in
de zandstreken op het standpunt dat alleen de gemengde be
drijfsvorm hem voldoende waarborgen biedt voor een gezonde
economische basis.
Nationaal economisch gezien heeft het er de schijn van dat de
gemengde bedrijven duurder produceren dan de meer gespecia
liseerde bedrijven.
Persoonlijk ben ik tot de conclusie gekomen, dat ook in de toe
komst de gemengde bedrijfsvorm kan worden gehanhaafd, mits
deze bedrijven in de toekomst aan een aantal voorwaarden
zullen voldoen. Hiertoe behoort o.a. een zekere specialisatie van
de grotere gemengde bedrijven en een doelmatige werkvereenvoudiging op de kleinere bedrijven. Bovendien zullen de ge
mengde eenmansbedrijven een bepaalde oppervlakte ten minste
moeten bezitten. Aan de hand van cijfers en enkele type bedrij
ven zal in deze een duidelijke uitspraak worden gedaan.
Het is zeer belangrijk om in de nabije toekomst tot klaarheid te
komen over dit vraagstuk, omdat allerwege gewerkt wordt aan
de sanering van bedrijven. Hiermee zijn vele gelden gemoeid,
zowel van de Overheid alsook van de boerenstand.
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DE OPFOKZIEKTEN VAN JONGE KALVEREN
Dr D. TALSMA
Leeuwarden
De schade, veroorzaakt door de opfokziekten van het kalf, zoals
colibacillose, paratyfus, kalverdifterie en besmettelijke long
ontsteking is aanzienlijk. De fokker moet trachten om zoveel
mogelijk te voorkomen dat zijn kalveren worden aangetast
door een van de genoemde infecties.
Spreker zal enkele punten bespreken betreffende de voeding
van de koe tijdens de dracht, de voeding van het jonge kalf en
betreffende hygiëne tijdens en na de geboorte, welke voor de
preventie van deze ziekten van belang zijn.
Hierbij zal vooral de nadruk worden gelegd op de vitamine
voorziening van het kalf, daar deze in de praktijk vaak te wen
sen overlaat.
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MOETEN WIJ DOORGAAN MET HET ENTEN TEGEN
MOND- EN KLAUWZEER?
Dr L. HOEDEMAKER
Inspecteur van de Veeartsenijkundige Dienst i.a.d. 's-Gravenhage
Nu gedurende de laatste jaren zeer weinig gevallen van mond
en klauwzeer bij het rundvee in ons land werden waargenomen,
hoort men niet zelden de vraag stellen of het nu nog wel nodig
is elk jaar opnieuw de gehele rundveestapel voorbehoedend te
enten tegen deze ziekte.
Beschouwen wij de statistieken, waaruit is af te lezen op hoe
veel bedrijven de dieren in het verleden door het mond- en
klauwzeer werden aangetast, dan blijkt dat sinds de vaccinatie
meer en meer werd toegepast, het aantal ziektegevallen belang
rijk is teruggedrongen.
Het aantal aangegeven gevallen bedroeg in de laatste tien jaren:
1947
577 gevallen
1948
878
1949
3141
1950
2485
1951
20750
1952
7654
Vanaf 1 februari 1953 werd het vervoerverbod van ongeënte
runderen van kracht.
1953
308 gevallen, waarvan 116 uitsluitend bij varkens.
1954
34
„
„
26
1955
48
„
,
„
3
1956 (tot Vio) 39
„
,
„
33
Vergelijken wij deze cijfers b.v. met die van 1937, toen in de
herfst ongeveer 100.000 bedrijven in ons land waren aangetast,
dan zal niemand de enorme winst kunnen weerspreken, die de
enting ons bij de bestrijding van deze ziekte heeft gebracht.
Hoewel een ieder er op uit is de onkosten, die op het bedrijf
drukken, zo klein mogelijk te maken, er blijven steeds kosten die
absoluut noodzakelijk zijn en waar beslist niet op bezuinigd
kan worden.
Zien wij dat het mond- en klauwzeer in de ons omringende
landen steeds weer opnieuw de kop opsteekt, zodat er dus ook
voor onze rundveestapel gevaar dreigt, dan zullen wij de moeite
en de kosten van deze enting tot de onvermijdelijke moeten
rekenen.

44

DE INVENTARIS VAN HET KIPPENHOK
Ir H. M. K. FRINGS
Rijkspluimveeteeltconsulent, Apeldoorn
Zitstokken zijn algemeen in gebruik voor legdieren. Als norm
geldt: 1 m lengte van 7x5 cm stokken per 5 hennen, onderlinge
afstand van de stokken 37V2 cm. Losliggen en carbolineren voor
komt bloedluis.
Mestvloeren werden vroeger algemeen gebruikt, thans zijn
mestbakken in zwang. Een enkele maal treft men geen van bei
de aan. Dan verplaatst men veelal de zitstokken.
Bij de opfok van kuikens gebruikt men vaak een beun ter voor
koming van verbroeien. Op broeiend strooisel komt dit minder
voor dan bij gebruik van een dunne laag strooisel op een stenen
vloer.
Drinkwaterbakken. Vele variaties zijn in gebruik. Het laatste
jaar werden vele hokken voorzien van stromend water. De af
sluiters zijn kranen of automaten, die werken volgens het ven
tiel- of het vlottersysteem. Nippels treft men alleen op batte
rijen aan.
De verwarming van de afsluiters is zeer belangrijk.
Onder de drinkbakken dient een ruime opvangbak met afvoer
aanwezig te zijn. Het gevaar bestaat dat de drinkruimte te ge
ring is. Kuikens moeten niet meer dan 3 meter behoeven te
lopen, voor ze een drinkplaats en een voerplaats vinden. Voor
hennen moet per 100 dieren ten minste één drinkbak aanwezig
zijn.
Voederbakken dienen aan de grootte van de dieren aangepast
en zo ingericht te zijn, dat morsen en bevuiling uitgesloten is.
Volgens de Nederlandse normen is per hen 4 cm vreetruimte
voldoende. Als men aangemaakt voer verstrekt, is dit beslist
onvoldoende. Kuikens dienen ruim voldoende voerbaklengte ter
beschikking te hebben om alle tegelijk te kunnen vreten.
Open voerbakken zijn overzichtelijk en ook geschikt voor het
voeren van aangemaakt voer.
Voerbakken met een voorraadbak geven arbeidsbesparing. Voedergoten met een transportmechanisme vereisen investeringen
en geven aanleiding tot onvoldoende toezicht op de dieren.
Voerbakken voor grit en/of steentjes dienen geregeld gevuld te
worden, 20 cm vreetlengte is voldoende per 100 hennen.
Legnesten: Batterijlegnesten 30 cm breed x 35 cm diep x 40 cm
hoog en voorrand van ten minste 12 cm. Eén nest per 5 hennen.
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Gemeenschappelijke legnesten: 200 cm lang x 60 cm breed
x 40 cm hoog voor en 60 cm achter.
Tenminste één legnest per 100 hennen.
Bij hoge produktie zijn ze tijdens de spitsuren vaak overbezet.
Goede legnesten zijn op zichzelf geen waarborg voor eieren van
een goede kwaliteit. Vaak rapen en goed strooisel bevorderen
dit wel.
Broedse hennen komen veel voor (80°/o kruisingsdieren).
Broeds afmaken is eenvoudig, indien men de dieren spoedig in
geschikte kooien plaats. Door drie-delige kooien met een lattenbodem (150 x 60 cm totaal), vlak bij de legnesten te plaatsen,
bevordert men dit. Na 3 dagen zijn de meeste dieren broedsaf
en als ze tijdens die dagen goed verzorgd worden, leggen ze weer
spoedig.
Verlichting - Verwarming
Electriciteit is hierbij een groot gemak en zeer bedrijfszeker.
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HET MESTEN VAN JONGE KALVEREN
Ir F. de BOER
Rijksconsulentschap voor de Veevoeding, Wageningen
Het voortbrengen van rundvlees is in verband met de voortdu
rend stijgende arbeidslonen en de vaak aantrekkelijke vleesprijzen steeds aanlokkelijker geworden.
De mei- en decembertellingen van de laatste jaren geven dit dui
delijk aan:
Totaal aantal stuks roestvee
(afgerond)

mei
1951
1952
1953
1954
1955
1956

96000
121000
120000
117000
163000
165000

december
38000
49000
48000
61000
66000

Totaal aantal stukg mestkalveren
(afgerond)
mei
december

7000
9000
9000
11000
19000
37000

8000
7000

ï)
ï)
12000

1) niet afzonderlijk vermeld
Uit ditzelfde overzichtje is ook af te leiden dat het mesten van
jonge kalveren is toegenomen. De toename is zelfs verhoudings
gewijs zeer sterk.
Het doel van het kalvermesten is vanouds geweest het voort
brengen van blank of wit kalfsvlees. Dit vlees wordt in het
binnenland weinig gevraagd. In sommige landen, met name in
Luxemburg, Engeland en Frankrijk is de vraag echter groot.
Het kalvermesten bestaat dan ook bij de gratie van een goede
exportmarkt.
Vanouds is de geijkte methode van kalvermesten die geweest
waarbij uitsluitend volle melk aan het kalf wordt gegeven. De
beste kwaliteit kalfsvlees wordt dan verkregen. Goede groeiers
hebben na plm. 10 weken een gewicht van ongeveer 120 kg be
reikt. Per kg groei is dan gemiddeld 10 kg melk nodig geweest.
Om het gebruik van de dure volle melk zo veel mogelijk te ont
gaan werd en wordt naast volle melk wel ondermelk gebruikt.
De kwaliteit van het slachtprodukt wordt dan gewoonlijk wat
lager aangeslagen dan bij gebruik van uitsluitend volle melk.
In de laatste jaren is het gebruik van z.g. „kunstmelkpreparaten"
zeer in zwang gekomen.
Omtrent de slachtkwaliteit van op deze wijze gemeste kalveren
bestaan slechts weinig en onvolledige gegevens.
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Teneinde iets meer georiënteerd te zijn omtrent het kalvermesten in het algemeen en met deze preparaten in het bijzonder
heeft het Centraal Veevoederbureau in Nederland in samen
werking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst een enquête
over deze punten gehouden.
Op grond van deze enquête zal iets worden medegedeeld over
de omvang van het kalvermesten
de kunstmelkpreparaten
het gebruik van deze preparaten
de resultaten
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OOK EEN PRIJSVERGELIJKING
Ir S. IWEMA
Rijksconsulent voor de Veevoeding, Wageningen
Bij hooi- en/of persvoertekort zien we zeer vaak dat stro wordt
gebruikt (zelf geteeld, dan wel aangekocht). Als buikvulling is
hiertegen niets in te brengen, maar van de voederwaarde moet
men niet te hoge verwachtingen hebben. Uit de stro- en krachtvoerprijzen is gemakkelijk te berekenen wat het eigen hooi, dan
wel aangekocht hooi, in verschillende kwaliteiten, mag kosten.
Zoals bij alle prijsvergelijkingen kunnen eventuele specifieke
effekten niet geldelijk worden gewaardeerd. Uit onderstaande
cijfers blijkt dat de hooiprijzen zeer lang kunnen concur
reren met stro- en .... krachtvoerprijzen. STRO IS MEESTAL
EEN ZEER DUUR VOER!!!
Strop rijs in guld<ÎD8 pe r ton (have rstro)
20

30

40

50

60

70

80

90

100

144
126
111
95
79

150
133
118
102
87

156
140
125
110
95

162
146
132
117
103

168
152
139
125
111

172
159
146
132
119

178
166
153
140
127

184
172
160
147
135

190
178
167
155
143

Hooikwaliteit

Z' goed hooi
goed hooi
gem. hooi
matig hooi
slecht hooi

Bij een meelprijswijziging van 1,10 gld
per 100 kg verandert
de toelaatbare hooiprijs per ton met:
7
gulden
4
3
21/2
„
2

Hooiprijzen in gld per Ion

Uitdrukkelijk zij hier gesteld dat stro gebruikt als buikvulling
vanzelfsprekend deze hoge hooiprijzen niet ondersteunt, dan is
er immers geen sprake van krachtvoeraanvulling. Voor de be
rekening is uitgegaan van de volgende prijzen:
krachtvoer met 14.8% vre
krachtvoer met 17.8°/o vre

ƒ 31,50 per 100 kg
ƒ 33,50 per 100 kg

Uit het staatje volgt zonder meer dat men niet te spoedig moet
beslissen in de richting van stro voor voederdoeleinden (uitge
zonderd voor uitsluitend buikvulling).
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PROBLEMEN RONDOM DE VLEESPRODUCTIE
J. W. BARETTA, dierenarts
directeur Slagersproefstation, Utrecht
Vlees is een der belangrijkste voedingsmiddelen voor de mens,
maar daarnaast is het ook een der belangrijkste producten uit
de agrarische sector.
Reeds in 1954 was de bijdrage aan het nationale inkomen uit de
vleessector even groot als uit de zuivelsector, namelijk 1200 millioen gulden. Deze verhouding is waarschijnlijk nog gewijzigd
ten gunste van de vleessector.
Gezien het grote belang van de vleesproductie voor de land
bouweconomie, is het verwonderlijk, dat zo weinig aandacht
wordt besteed aan dit onderdeel. Indien wij vergelijken hoeveel
er, terecht, gedaan wordt om de kennis omtrent zuivel en zuivel
producten te vermeerderen en uit te dragen naar de veehouderij
bedrijven, dan verzinkt datgene wat bekend is omtrent de
vleesproductie en de afzetmogelijk- en moeilijkheden in het niet.
Dat is waarschijnlijk de oorzaak, dat bijv. de rundvleesproducen
ten, d.w.z. in de eerste plaats de vetweiders, maar ook zij die
zo nu en dan eens een koe slachtrijp maken, nog steeds niet vol
doende rekening houden met de eisen, die de slager tegenwoordig
moet stellen.
Nog te veel houdt men vast aan het oude idee van vet mesten,
terwijl vet tegenwoordig een praktisch onverkoopbaar artikel is
geworden. De redenen hiervoor zijn velen.
Om U duidelijk te maken hoe ongunstig vet de eindprijs van het
vlees beïnvloedt, moge het volgende voorbeeld dienen.
1 rund
15°/o been

300 kg à ƒ 3,— per kg
45 „

kg
20 „
235 k g^
eigen vet
15 „
220 kg
Opbrengst beenderen
niervet 20 kg à ƒ 0,75
eigen vet 15 kg à ƒ 0,60

ƒ 900,—

_255

niervet

ƒ 10,—•
„ 15,—
„ 9,—

ƒ 34,—
Per kg (ƒ 900,— verminderd met ƒ 34,—) ƒ 866,— : 220
ƒ 3,98
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1 rund
15u/o been

300 kg à ƒ 3,— per kg
45 „

niervet

255 kg
12 „

eigen vet

243 kg
7 „

236 kg
Opbrengst beenderen
12 kg niervet à ƒ 0,75
7 kg eigen vet à ƒ 0,60

ƒ 900,—

ƒ 10,—
„ 9,—
„ 4,20

ƒ 23,20
Per kg (ƒ 900,— verminderd met ƒ 23,30) ƒ 876,80 : 236 =
ƒ 3,71
Men kan hieruit zien, dat 16 kg vet meer bij een, overigens ge
lijk levend gewicht, maakt dat de inkoopsprijs van het vlees met
ƒ 0,17 per kg verhoogd wordt. Dit moet doorberekend worden
aan de consument.
De veehouders moeten zich meer gaan toeleggen op het doormesten van jonge dieren, in het bijzonder ossen. Jonge dieren
worden niet zo spoedig te vet. Dit is in vele gevallen rendabel,
temeer daar het arbeidsextensief is.
Bij het afmesten van uitstootvee uit de melkveehouderijsector
dient door juiste keuze van het type mestdier en een beter rant
soen meer de nadruk op slachtrijp maken te vallen dan op het
ouderwetse vetmesten.
Het mesten in een loopstal of met weidegang levert vlees, dat
meer aan de moderne eisen voldoet dan op stal mesten.
Bij het varkensvlees heeft men ook te kampen met een vetover
schot. De varkensfokkerij zal zich in een versneld tempo in de
richting van een vleziger varken moeten gaan bewegen. Waar
schijnlijk zal men wat minder de snelmestmethode moeten toe
passen en de varkens wat langer met een nauw rantsoen moeten
doorvoeren om de vleesaanzet te bevorderen.
Van de totale productie aan varkensvlees van 332.000 ton in
1955 werd slechts 38.250 ton als bacon geëxporteerd.
De totale uitvoer van varkensvlees was 117.750 ton.
Verreweg het grootste deel wordt dus door de binnenlandse
markt opgenomen. Daarom moet de varkensmester meer reke
ning houden met de eisen van deze markt.
Het kalvermesten neemt de laatste jaren gelukkig zeer toe. Bij
het veelvuldige toepassen van z.g. kunstmelk dient extra aan
dacht te worden geschonken aan de uiteindelijke kwaliteit van
het slachtproduct. Dit temeer, daar vrij veel niet-veehouders, die
dus geen ervaring op dit gebied hebben, zich ook met deze
manier van kalveren mesten gaan bezig houden.
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DE KIP EN WATER
Dr E. J. Voûte
Dierenarts, Amersfoort
Aangezien een kip ongeveer 2x zoveel water opneemt als voedsel
en het watergehalte van een kip 70°/o is, bovendien 73,60/o van
ieder ei, dat is ongeveer 44 gr. water is, blijkt het dus van groot
belang hier de nodige aandacht aan te besteden.
Met de uitgeademde lucht gaat waterdamp mee, met de uit
werpselen, en met de eieren verliest een kip ook vocht. Römer
gaf aan dat 1000 hennen met een eiproductie van 180 eieren
per jaar, 80.000 L. water nodig hebben, waarvan 15.000 L. voor
het vermorsen.
Het waterverbruik per kip stijgt met toename van de productie.
Eiproductie
Waterverbruik per jaar in L.

180
58V2

215
70

230
76Va

240
81

Deze cijfers zijn ontleend aan E. Gerriets.
Het drinkwater wordt vaak als medium gebruikt voor entstoffen,
desinfectantia en geneesmiddelen.
Er werd een proef genomen met gewoon water, stromend water
en stilstaand water met desinfectans.
De voedselopname bleef bij de groepen hetzelfde. De eiproductie
was het hoogste bij de stromend water groep, de eimassa bij
de desinfectie groep. Na afloop werden de dieren, gedood en
sectie gedaan. Geen verandering. Wel bleek, dat in de darmen
van de stromend water groep de meeste B lactis aerogenes
aanwezig waren. Hiervan is bekend, dat deze een rol spelen bij
de eiproductie (Anderson).
De voortdurende inwerking van desinfectiemiddelen door het
drinkwater op de bacteriën in de darm is funest, daar niet al
leen de ziektemakende kiemen in aantal kunnen verminderen,
maar ook eraan kunnen wennen en bovendien de goede, nood
zakelijke kiemen in de darm worden aangetast.
Inderdaad kunnen gemakkelijk infecties via het drinkwater op
treden. Dit is dan ook de reden waarom stromend water dringend
wordt aanbevolen. Dus geen automatische bak, die zich zelf
weer vult, maar stromend water of als op een batterij een drinkpunt, waar dus geen water blijft staan. De samenstelling van het
water is ook belangrijk.
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MEER PERSPECTIEVEN VOOR DE VOEDERLUPINE?
Ir J. ACHTERSTRAAT
Rijkslandbouwconsulentschap voor de Veluwe
De teelt van voederlupine heeft voor onze zandgronden vele aan
trekkelijke kanten:
1. In ongeveer 3'/a maand tijds levert dit gewas een uitsteken
de voederopbrengst met ongeveer evenveel zetmeelwaarde
als een graangewas en ruim de dubbele hoeveelheid verteer
baar ruw eiwit.
2. Het gewas laat een vroege en uitstekende stoppel na voor de
teelt van een stoppelgewas.
3. Inschakeling van voederlupine in het bouwplan geeft een
verruiming van de vruchtwisseling op de zandgronden, waar
de graanteelt als regel te zeer domineert.
4. Het gewas is zeer goed te ensileren. Het ingekuilde produkt
is eiwitrijk en past uitstekend in de rantsoenen der gemeng
de bedrijven.
Ondanks deze gunstige kanten heeft de teelt van voederlupine
als hoofdgewas geen opgang van betekenis gemaakt in ons land.
Hiervoor zijn in hoofdzaak 2 redenen aan te voeren:
a. De kosten van het zaaizaad zijn vrij hoog. Hier staat echter
tegenover, dat de N-bemesting kan vervallen.
b. De onkruidbestrijding is moeilijk. De trage beginontwikkeling geeft het onkruid volop kans om zich te ontwikkelen.
Dit is wel de belangrijkste reden, dat de voederlupine als
hoofdgewas nog slechts zo'n bescheiden plaats heeft ver
worven.
Op de Veluwe zijn in 1956 bevredigende resultaten verkregen
met chemische onkruidbestrijding. Deze resultaten wettigen de
verwachting, dat het probleem van de onkruidbestrijding in
voederlupine haar oplossing nadert. De belangrijkste rem voor
de uitbreiding van de teelt van voederlupine als hoofdgewas
zal daarmede zijn weggenomen.
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GEZONDHEID EN SELECTIE
J. P. de VRIES
Dierenarts, Stadskanaal
„Bestrijding van ziekten door toegepaste genetica geeft de meest
essentiële verbetering van de gezondheidstoestand van een
populatie van dieren".
Dr G. Grootenhuis
Voor onze huisdieren wensen we een constitutie, die zo weinig
mogelijk nadeel van ongunstige factoren ondervindt. Voor een
rendabele bedrijfsvoering is het van belang, dat de huisdieren
in een gunstig milieu verkeren, maar hierdoor wordt het moei
lijk een minder goede constitutie te onderkennen. Soms treden
tegen onze wil ongunstige factoren op, die de gezondheidstoestand
van een populatie van dieren in een heel ander licht stellen.
Zo was in het afgelopen jaar onder invloed van de zeer abnor
male weersgesteldheid en de zich daarbij aansluitende bijzondere
bedrijfsomstandigheden het aantal gevallen van kopziekte bij
het rundvee hoog. In sommige streken kwam deze ziekte vanaf
het voorjaar tot aan de staltijd verontrustend vaak voor. Door
de zeer uiteenlopende omstandigheden, waarop de dieren op de
bedrijven worden gehouden, mag bij het bestuderen van de oor
zaken en het voorkomen van kopziekte bij het rundvee in ver
schillende perioden een grote mate van critisch inzicht niet ont
breken. Aan praktiserende dierenartsen, die de veestapel onder
zeer variabele factoren kunnen observeren en die door hun op
leiding in staat zijn deze materie diep te doorschouwen, wordt de
kans geboden een ruim inzicht te verkrijgen in het weerstands
vermogen van de dieren.
Maatregelen ter bevordering van de gezondheidstoestand van de
veestapel kunnen blijvende waarde krijgen, wanneer veterinairgenetische adviezen meer worden gerealiseerd.
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BEWARING EN TOEDIENING VAN GIER
Y>

ir G. J KOLENBRANDER
(mede namens ir L. C. N. de la Lande Cremer)
Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.,
Groningen
Samenstelling
Gier uit de kelder bevat in de stalperiode gemiddeld 0.4°/o stik
stof en 1.0°/o kali, in de zomermaanden daarentegen 0.2°/o stik
stof en 0.5°/o kali. De lagere gehalten in de zomer worden vooral
veroorzaakt door het inspoelen van water, waarmee de stal
schoongemaakt wordt na het beëindigen van de stalperiode.
Er komt bijna driemaal zoveel kali als stikstof in gier voor. Gier
is dus in de eerste plaats een kalimeststof. Hiermee moet men in
zijn bemestingsplan dan ook rekening houden. 20 m3 gier in het
voorjaar levert een bemesting op van 200 kg kali, d.i. 2Va x zo
veel als nodig is voor een perceel grasland in goede bemestings
toestand, dat éénmaal wordt gehooid en daarna geweid.
De stikstof in gier komt voor meer dan 90% in ammoniakale
vorm voor en vervluchtigt hierdoor, bij onoordeelkundige be
waring, gemakkelijk.
Bewaring
Gier moet in een goed afgesloten kelder bewaard worden. In
een matig gesloten kelder (zonder stankafsluiters) gaat per
maand ca. 3%> van de aanwezige stikstof verloren. In een open
kelder is dit verlies ongeveer 4 maal zo groot.
Toediening
Bij de toediening treedt een verlies op door vervluchtiging (stik
stof) en uitspoeling. Het verlies door vervluchtiging is kleiner,
naarmate de temperatuur tijdens het gieren lager is. In verband
hiermee zou gieren in de wintermaanden de voorkeur verdie
nen, maar in deze periode is de uitspoeling groter.
Uit het verband tussen de tijd van toediening op grasland en
de meeropbrengst aan hooi per kg toegediende stikstof blijkt,
dat het maximum effect van de gierstikstof verkregen wordt bij
toediening tussen 1 en 20 maart. Echter wordt in de periode van
20 januari tot 20 maart gemiddeld een even grote meeropbrengst
per kg stikstof verkregen als in die van 1 maart — 1 mei, welke
door de praktijk veelal gebruikt wordt voor het gieren.
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Het voordeel van vroeg gieren is, dat een betere arbeidsverde
ling verkregen wordt, waardoor er meer tijd is de gier naar
verder af gelegen percelen te rijden en tevens met een kleinere
kelder volstaan kan worden. Een bezwaar is dat de vorstperiode
in Nederland in de regel valt tussen 15 januari tot 15 februari.
Gieren bij vorst op grasland blijkt geen nadelige invloed te
hebben op de meeropbrengst aan hooi per kg stikstof, maar in
hoeverre een dergelijke handelswijze nadelig is voor de bota
nische samenstelling van de zode, is niet voldoende bekend. Het
zou van belang zijn hierover het oordeel en de ervaring van de
praktijk te vernemen.
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ZIJN ER TE VEEL MELKKOEIEN IN ONS LAND?
Ir A. SCHROODER
Rijkszuivelconsulent voor Zuid-Holland
Gouda
De reden waarom dit onderwerp als punt van behandeling is
gekozen zal worden uiteengezet.
In het huidige tijdsgewricht is het noodzakelijk, dat iedere vee
fokker en veehouder zich de vraag stelt: „Welke koers zet ik als
Nederlandse boer t.a.v. melkproduktie en vetgehalte in de
komende jaren"?
Aan de hand van de statistiek zal aangetoond worden welke
koers de melkveehouders in de achter ons liggende jaren gegaan
zijn en aan welke richtsnoer voor de naaste toekomst zal vast
gehouden dienen te worden.
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ERVARINGEN BIJ DE BESTRIJDING VAN LEVERBOT
J. WIJHE
Dierenarts, Gouda
Door de leverbotziekte wordt in Zuid-Holland — vooral in be
paalde (natte streken) — aanzienlijke schade veroorzaakt.
Waar bekend is, dat de verwekker — een wormpje — een deel
van zijn ontwikkeling van ei tot botje moet doorbrengen in een
klein slakje, dat voorkomt in de greppels en slootkanten, zijn er
twee bestrijdingsmogelijkheden.
1. Het doden van bovenbedoelde slakjes door middel van be
spuiting van greppels en slootkanten met l°/o D.N.C.
methode (Dr. Ir. Doeksen, Wageningen).
2. Het doden van de botjes door middel van een medicinale
behandeling der aangetaste dieren.
Aan de hand van enkele lantaarnplaatjes zullen achtereen
volgens in het kort worden besproken:
a. de ontwikkeling van de leverbot, de veroorzaakte schade,
de ziekteverschijnselen bij het schaap en het rund;
b. de toepassing van de onder 1. genoemde bestrijdingswijze,
zoals deze laatste momenteel in Zuid-Holland in een twee
tal proefgebieden (± 300 en 180 ha. groot) in samenwerking
tussen Rijkslandbouwconsulentschap en Gezondheidsdienst
op haar waarde wordt beproefd.
Enkele van de hierbij opgedane ervaringen zullen worden mede
gedeeld.
Tenslotte zal worden vermeld, hoe bij een -tijdige- medicinale
behandeling der aangetaste dieren tegen geringe kosten veelal
een verbluffend resultaat kan worden verkregen.
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OVER DE ONGUNSTIGE INVLOED DER OPNAME VAN VEEL
KALIRIJKGRAS OP DE MINERALE HUISHOUDING VAN DE
MELKKOE VOLGENS ONDERZOEKINGEN VERRICHT OP
„DE SCHOTHORST"
Prof. Dr B. SJOLLEMA
„De Schothorst", Hoogland
Onderzoekingen in de laatste 4 jaren aan „De Schothorst" ver
richt, hebben belangrijke gegevens verschaft over de factoren
in een rantsoen, vooral bij weidegang, die gevaar kunnen ople
veren voor kopziekte. Het bleek, dat wanneer in het gras zeer
veel kali voorkomt, die voor een groot deel organisch is ge
bonden, het chloorgehalte te laag is; hetgeen dikwijls in het
voorjaar het geval is. Het gevolg daarvan is o.a. dat in het dier
een grote hoeveelheid alkalisch reagerend dubbelkoolzure kali
wordt gevormd. Het dier scheidt dan grote hoeveelheden van
dit zout met de urine uit. Behalve met melkkoeien werden deze
proeven ook met een ram en met twee schapen verricht. Bij
deze laatste proeven werd de balans der mineralen - kalium,
natrium, magnesium, calcium, fosfor en chloor - bepaald, waar
bij bleek, dat de dieren na enige tijd meer natrium en chloor
afscheiden dan zij opnamen, zodat de dieren aan deze elementen
verarmden. Dit zal vooral bij weidegang het geval zijn in het
vroege voorjaar. Het kalium en het natrium zijn bij verschillen
de stofwisselingsprocessen in het dier eikaars tegenspelers. Een
ongewenste verhouding tussen deze beide elementen levert een
gevaarlijke toestand op. Zo worden de normale zenuwwerkingen
en energie leveringen in de spieren daardoor bedreigd. Dit is
ook het geval wat de bijnieren betreft. Het verband tussen de
grote kaliumopname uit jong gras en de zeer sterke verlaging
van het magnesiumgehalte in het bloedplasma, die voor kop
ziekte karateristiek is, is ongetwijfeld nauw betrokken bij het
optreden van kopziekte.
Een belangrijk vraagstuk in verband met kopziekte is, hoe zon
der de voederwaarde van de hoeveelheid gras die per ha gepro
duceerd wordt te verlagen, de opname van te veel organisch
gebonden kalium is te voorkomen.
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HET VOORKOMEN VAN LONGWORM BIJ RUNDVEE
Dr Ir J. DOEKSEN
Instituut voor Biologisch en Chemisch onderzoek van
Landbouwgewassen
De levenswijze van de longworm wordt beschreven; belangrijk
is, dat de jonge wormen (larven), welke met de mest op het
land komen, niet direct, doch slechts na 4-5 dagen opnieuw kal
veren kunnen besmetten.
Een methode wordt besproken, waarbij een zestal kalverweitjes wordt aangelegd zodat zeer star een 5-daags omweidingssysteem kan worden aangehouden.
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INVLOED VAN DE DAGLENGTE OP DE
LEVENSVERRICHTINGEN VAN ONZE HUISDIEREN
F. W. J. SWART, dierenarts
„De Schothorst", Hoogland
Vooral de functies, welke bij onze huisdieren hormonaal gesti
muleerd worden, staan onder invloed van de veranderingen in
de daglengte.
De lichtprikkel werkt hierbij in op het oog en wordt hormonaal
of neuraal via de hypthalamus op de hypophyse overgebracht,
welke de stimulerende hormonen voor de betreffende organen
afscheidt. Alle diersoorten welke periodiciteit in hun geslachte
lijke activiteit vertonen zijn hierbij afhankelijk van de verande
ringen in de daglengte, terwijl ook de lengte van de draagtijd
hierdoor beïnvloed schijnt te worden.
De rui bij vogels, de ontwikkeling van de wintervacht en de
haarwisseling bij zoogdieren in het voorjaar wordt door de
wisselingen in de daglengte beïnvloed en zelfs voor de toename
van de melkproduktie in het voorjaar is tot op zekere hoogte
het licht verantwoordelijk. De stimulance voor grotere eiproduktie bij pluimvee is gelegen in het toenemend verschil in dag
lengte en niet in een bepaald aantal uren licht.
Bij een constant aantal uren licht, een intermetterende verlich
ting volgens een vast schema of een sterke lichtstoot ziet men
wel een produktieverhoging, maar treedt echter op den duur
gewenning en daling van de eiproduktie op.
Het beste systeem van verlichting is waarschijnlijk een geleide
lijke toename van de daglengte in het najaar.
Door de dieren hierna in het voorjaar te verduisteren zou het
mogelijk zijn hen in deze tijd te laten ruien en met een toe
nemende verlichting vanaf de langste dag tot medio december
kan daarna de produktie in het najaar op peil worden gehouden.
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HOE BEÏNVLOEDEN WE DE DOOIERKLEUR BIJ DE EIEREN?
Ir P. UBBELS
Directeur van het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt, Beekbergen
De kleur van de dooiers in de eieren vraagt meer aandacht. Er
zijn aanwijzingen dat deze gemiddeld genomen bezig is terug te
lopen. Af en toe worden partijen eieren aangetroffen met op
vallend bleke dooiers. Om op de duur bij de afzet een sterke
positie te kunnen handhaven, is het nodig bij het streven tot
behoud en verbetering van de kwaliteit van het nederlandse ei
ook de dooierkleur te betrekken.
De kleur van de dooiers is rechtstreeks afhankelijk van het ge
halte aan bepaalde kleurstoffen (xanthophyllen) in het rantsoen
van de kippen. Deze kleurstoffen komen hoofdzakelijk voor in
vers-, geënsileerd- en kunstmatig gedroogd groenvoeder en in
gele mais. Algemeene verwerking van geel maismeel en van
goed luzerne-, gras- of klavermeel in het ochtendvoer is het
meest effectief om een redelijk gemiddeld peil van dooierkleur
te behouden, daar elke goedleggende kip daarvan een geschikte
portie moet eten. Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte voor het
gebruik van gele mais in het gemengde graan.
Voederpreparaten die in aanmerking komen voor verwerking in
ochtendvoer om de dooierkleur op peil te houden, zijn hier op
het ogenblik niet aan de markt. Zij zouden uiteraard aan be
paalde eisen moeten voldoen, waarbij o.a. kan worden gesteld
dat zij, behalve de gewenste kleur, aan de dooiers ook een zekere
vitamine-A en caroteengehalte zouden moeten geven. ,Of het
ontwikkelen van dergelijke preparaten op de duur technisch en
commerciëel mogelijk wordt, dient te worden afgewacht. Voor
lopig moet er mede worden gerekend, dat zij er niet zijn en
kunnen de bereiders van mengvoeder alleen door gebruik van
gele mais en kunstmatig gedroogde groenvoeders medewerking
verlenen. Het is in de gegeven omstandigheden van veel be
lang dat zij dit inderdaad doen, ondanks de bezwaren die aan
het verwerken van luzernemeel enz. zijn verbonden.
Van de pluimveehouders mag worden gevraagd, dat zij hun
antiphatie tegen de groene kleur van ochtendvoer dat de bedoel
de grondstoffen bevat, laten varen. Wat zij naast het aange
kochte voer overigens aan vers-, en geënsileerd groenvoeder aan
hun kippen willen en kunnen verschaffen, zal als het van goede
kwaliteit is en op doelmatige wijze wordt toegediend, uit het
oogpunt van voedingswaarde toch wel tot zijn recht komen.
Bovendien zal het naar alle waarschijnlijkheid voor de dooier
kleur een waardevolle extra bijdrage kunnen leveren.
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Er is in ons land (o.a. Sjollema en Donath, 1940-1943) en elders
reeds veel onderzoek over het onderwerp gedaan. Daarop voort
bouwende zou in de eerte plaats als doel van proefnemingen
kunnen worden gesteld, vollediger vast te stellen welke hoeveel
heden voedermiddelen met een de eidooiers kleurend vermogen
in praktische rantsoenen minimaal aanwezig moeten zijn om van
het gros van de kippen een bevredigende dooierkleur te kunnen
verkrijgen. Hierbij zal dan tevens de vraag aan de orde komen
of deze voedermiddelen misschien naar herkomst en soort of
variëteit belangrijk in kleurend vermogen kunnen verschillen
en welke eisen in dit opzicht aan goede partijen kunnen worden
gesteld. Bij individuele legcontrôle der proefdieren zal men ook
stuiten op de betrekkelijk grote variatie die volgens de litera
tuur bij verschillende hennen wordt waargenomen, wat het ver
mogen betreft om de kleurstoffen uit het voedsel op te nemen
en uniform in de eidooiers af te zetten. Blijkt deze variatie een
zodanige te zijn, dat een goede voedersamenstelling ze niet in
voldoende mate kan beperken, dan kan nog nader worden
onderzocht of er enig uitzicht is dat door systematische fokkerij
ten aanzien van dit punt verbetering kan worden verkregen.
Dit laatste zou echter op zijn minst een zeer moeilijke en lang
durige weg betekenen.
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MAG AAN DE KLEUR VAN DE EIDOOIER OOK
FYSIOLOGISCHE BETEKENIS TOEGEKEND WORDEN?
E. E. van KOETSVELD
Hoofd van het Scheikundig Laboratorium van „De Schothorst",
Hoogland
Alhoewel het vitamine A uit het rantsoen superieur is boven
caroteen voor de vitamine A voorziening van de kip, is het caroteen uit luzerne weer superieur boven vitamine A uit het rant
soen voor de vitamine A- en caroteenvoorziening van het ei.
(Hammond, 1954; Thayer en medew. 1950; Frey en Wilgus, 1949).
Doch in luzernemeel en in het algemeen in groenvoeders, komen
behalve de kleurstof caroteen nog enkele andere kleurstoffen
voor. Deze kleurstoffen vat men samen onder de naam xanthophyllen, kleurstoffen zogenaamd zonder vitamine A werking.
Een andere kleurstof, dat minder verspreid in de natuur voor
komt, het kryptoxanthine, heeft wel een vitamine A- activiteit.
Van al deze kleurstoffen weet men, dat zij overgaan in de dooier
van het ei.
Wil men voldoen aan de economische eis van goed gekleurde
dooiers, dan heeft men dus ervoor te zorgen, dat het voer vol
doende xanthopyllen, kryptoxanthine en caroteen bevat.
Boven is gezegd, dat xanthophyllen „zogenaamd" geen vitamine
A-activiteiten hebben, dat is ook de algemene opvatting. Doch
reeds in 1932 hebben Virgin en Klussmann er op gewezen, dat
de hen mogelijk wel in staat is xanthophyllen om te zetten in
hetzij provitamine A of in een andere groeibevorderende factor.
Het grootste deel van de kleur van de eidooier is afkomstig
van de xanthophyllen, dan volgt de bijdrage van kryptoxanthine
en in zeer geringe mate van beta-caroteen.
Het gehalte aan beta-caroteen in de eidooier varieert van 0,002
tot 0,010 mg (gemiddeld 0,005), terwijl aan kryptoxanthine gevon
den kan worden 0,015 tot 0,050 mg per dooier. Nu komt 0,0012
mg kryptoxanthine overeen met 1 I.E. vitamine A. Het kryptoxathine is dus een niet te onderschatten vitamine A-bron.
Alhoewel gras en luzerne geen kryptoxanthine bevatten, konden
Grimbleby en Black (1950 en '52) in eieren van kippen op een
vitamine A - en carotenoiden (kleurstoffen) - vrij meelrantsoen,
doch met een uitloop op gras, kryptoxanthine en vitamine A in
de dooiers bepalen. Waar dat kryptoxanthine vandaan kwam, is
geen verklaring voor gevonden.
Aangezien steeds slechts zeer geringe hoeveelheden beta-caro
teen en meer kryptoxanthine in de dooiers gevonden worden,
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mag de conclusie getrokken worden, dat door de kip het beta-ca
roteen relatief meer en sneller in vitamine A omgezet wordt dan
kryptoxanthine of dat de kip het kryptoxanthine makkelijker in
het ei kan afztetten dan beta-caroteen. Aan kryptoxanthine
wordt des ondanks door sommigen een gelijke, of zelfs een
betere, provitamine A-activiteit toegekend dan aan beta-caroteen.
Uit oriënterend onderzoek op „De Schothorst" verricht bij kui
kens, die op het punt stonden uitgebroed te worden, is gebleken
dat deze embryo's ongeveer 10 maal meer beta-caroteen bevatten
kunnen dan normaal in eieren gevonden wordt (0,005 mg per
dooier).
Naast beta-caroteen is nog alpha-caroteen aangetoond. De hennen,
waar de eieren van waren, hadden een normaal rantsoen, waar
in mais (20%) grasmeel (2,5°/o) opgenomen waren.
Dit onderzoek naar een mogelijke synthese van beta-caroteen
door het zich ontwikkelend embryo wordt nog voortgezet.
Uit het bovenstaande is het wel duidelijk, dat donkere eidooiers
niet alleen een economische vereiste is, doch dat deze kleur
stoffen ook nog een fysiologische betekenis hebben.
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WAAROM EN HOE MAKEN VELE BOERINNEN IN
ZUID-HOLLAND EN UTRECHT KAAS OP DE BOERDERIJ
Mevr. P. A. SLINGERLAND-LEKKERKERKER
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, Den Haag
Goudse kaas werd van oorsprong gemaakt op de bedrijven in
Zuid-Holland en Utrecht.
Momenteel geschiedt dat nog met de Volvette Goudse boeren
kaas. Het betreft een product dat in smaak-ontwikkeling en
samenstelling afwijkt van de fabriekskaas in Gouds model. De
Volvette Goudse boerenkaas heeft een eigen markt op een al
gemeen hoger prijsniveau dan de fabriekskaas.
De rentabiliteit van het boerenkaas-bedrijf met daaraan gekop
peld een flinke varkenshouderij verbreedt de basis van het boe
renbedrijf, hetgeen de traditie doet voort bestaan.
De situatie op de arbeidsmarkt heeft een heel nadelige invloed
op de mogelijkheid tot kaasbereiding op de boerderij.
Noodzakelijk is daarom een steeds sterker streven naar vereen
voudiging, en verlichting van de werkzaamheden. Speciale aan
dacht vergt ook de toepassing van moderne materialen en ener
gie, terwijl de deugdelijkheid en logische ligging van de bedrijfs
ruimten van belang zijn.
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BETEKENIS EN HERKOMST VAN HET VALERIAANZUUR
IN DE VOORMAGEN VAN HERKAUWERS
Drs A. H. M. GRIMBERGEN
„De Schothorst", Hoogland
Een van de voornaamste functies van de micro-organismen in de
voormagen van herkauwers is de afbraak van ruwe celstof tot
vetzuren, welke door het dier als energiebron en voor de opbouw
van vetten gebruikt worden.
De bacteriën, welke de afbraak van ruwe celstof bewerken,
moeten in de voormagen een goede voedingsbodem vinden om
hun nuttige en onmisbare taak naar behoren te vervullen. Men
heeft zich dan ook afgevraagd, welke voedings- en groeistoffen
in normaal pensvocht aanwezig zijn.
Amerikaanse onderzoekers (Bentley en medewerkers) kwamen tot
de ontdekking dat het in de pens aanwezige valeriaanzuur één
van de groeistoffen van pensvocht is. De vorming en de moge
lijke betekenis van deze stof in de voormagen van herkauwers
zullen worden besproken.
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DE NOODZAAK VAN GRONDSTOFFENCONTROLE
Ir J. W. H. HEKKING
Rijkslandbouwproefstation, Maastricht
De steeds voortschrijdende wetenschap stelt ons in staat de
receptuur van de verschillende mengvoeders hoe langer hoe
zuiverder af te stemmen op de behoeften van de verschillende
diersoorten onder verschillende omstandigheden. Hierdoor gaat
de doelmatigheid van de veevoeding de laatste jaren fantastisch
snel vooruit.
Met deze vooruitgang houdt echter de noodzaak van intensieve
grondstoffencontrôle gelijke tred.
Vanzelfsprekend is ook hoe langer hoe meer nodig rekening te
houden met het steeds kunstmatiger worden van het dieet van
onze landbouwhuisdieren, die hoe langer hoe meer gaan gelijken
op kasplanten, die maar al te gevoelig reageren op allerlei in
vloeden.
Ook hierdoor is het nodig dat de controle van de grondstoffen
- en dan meer speciaal van de zuiverheid ervan - zo efficient
mogelijk wordt aangepakt.
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VOORLICHTING DOOR DE COÖP. AAN- EN
VERKOOPVERENIGINGEN AAN HAAR LEDEN
Ir K. DONKER
„De Schothorst", Hoogland
Het aanbod van artikelen, bedoeld om betere bedrijfsuitkomsten
te verkrijgen, wordt al groter, Men denke aan het grote aantal
mengvoedersamenstellingen, de keuze van kunstmeststoffen, zaai
zaden en bestrijdingsmiddelen en de vele verschillende fabri
katen op het gebied van landbouwmachines, -werktuigen, -ge
reedschappen en -benodigdheden. Het is voor de individuele
boer haast ondoenlijk zonder technische bijstand of advies een
verantwoorde keuze uit het overstelpende aanbod te doen.
Het landbouwonderwijs en het werk van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst hebben de kennis omtrent de nieuwere inzichten
op landbouwgebied in belangrijke mate tot gemeengoed ge
maakt. Resultaten van proefnemingen op allerlei gebied maken
het verder mogelijk zich op de hoogte te stellen van de waarde
van verschillende bedrijfsmiddelen o.a. voor verbetering van de
bedrijfsuitkomsten.
Maar dan moet de boer kiezen wat en van wie hij zal kopen.
Deugdelijkheid en prijs gaan niet altijd samen. Goedkoop kan
duurkoop zijn. Maar duurder geeft nog geen waarborg voor
betere kwaliteit. De aanschaf van bedrijfsmiddelen is dikwijls
een vertrouwenszaak. Zeer veel boeren in Nederland geven hun
vertrouwen aan eigen organisatie en kopen aan in coöperatief
verband. Zij profiteren van het vele werk dat op het gebied van
onderzoek, voorlichting en controle in eigen kring reeds werd
gedaan en nog geregeld wordt voortgezet. Dit geldt wel in de
eerste plaats voor mengvoeders en zaaizaden.
Ook voor andere bedrijfsmiddelen streeft de coöperatie er naar
die artikelen te kiezen, welke tegen redelijke prijs en voldoende
garantie voor deugdelijkheid worden aangeboden en die aan
sluiten bij de bedrijfsomstandigheden binnen het werkgebied
van de aankoopvereniging.
Daarmee blijkt echter de taak van de coöperatieve aan- en
verkoopvereniging nog niet te zijn afgerond. De beste bedrijfs
middelen kunnen teleurstellende resultaten geven, wanneer ze
ondoelmatig worden aangewend. Slechts zelden wordt in zulke
gevallen dan door de gebruiker de hand in eigen boezem ge
stoken. Er rijst eerder twijfel aan de deugdelijkheid van het ar
tikel en dit uit zich soms in wantrouwen tegen de leiding van de
coöperatie.
Maar ook komt het nog voor, dat de leden nog onvoldoende
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weten hoe ze van hetgeen de coöperatie biedt, kunnen pro
fiteren. Een stevig, goed onderhouden, contact tussen de leden
en de leiding van de coöperatie is in alle opzichten zeer gewenst.
Dit schept de mogelijkheid met wensen rekening te houden,
gegronde klachten te behandelen en van ongegronde klachten zo
spoedig mogelijk de werkelijke oorzaak op te sporen.
Door de snelle groei van de meeste coöperatieve aan- en ver
koopverenigingen dreigt een afstand te ontstaan tussen de leiding
en de leden. De dagelijkse leiding wordt vaak te zeer in beslag
genomen door bemoeienisssen en beslommeringen van allerlei
aard om nog voldoende tijd te vinden het directe contact met de
leden te onderhouden. Wil de coöperatie verlengstuk blijven van
het boerenbedrijf dan is dit contact onmisbaar. Met het oog hier
op gingen reeds een aantal coöperatieve aan- en verkoopvereni
gingen over tot aanstelling van één of meer personen, die dit
deel van de taak overnemen. Verschillende daarvan waren reeds
als pluimveeselecteur werkzaam. Een uitgebreide cursus in
Moderne Veevoeding stelden deze personen in staat zich goed
op de hoogte te stellen van hetgeen de moderne veevoedingsleer
de boer kan bieden. Reeds aan 31 personen, die deze cursus
hebben besloten met een, met goed gevolgd afgelegd, examen
werd een diploma „veevoedingsvoorlichter" uitgereikt. Er zijn
nog twee cursussen - nl. één te Meppel en één aan de Goedhart
Stichting te De Steeg - lopende, welke gevolgd worden door
resp. 30 en 24 adspirant-veevoedingsvoorlichters.
Enkele grote coöperaties zijn in dezelfde richting werkzaam door
het personeel van de buitendienst deel te doen nemen aan spe
ciale veevoedingscursussen. Eén coöperatie stelde voor dat doel
een academisch gevormd persoon aan, die onder meer tot taak
heeft het personeel, dat geregeld met de leden in contact komt,
in de richting van het voorlichtingswerk op te leiden.
De ervaringen, welke alreeds zijn opgedaan met de uitbreiding
van de service van pluimveeselectie tot een ruimere vaktech
nische bijstand zijn onverdeeld goed. De voorlichter is voor de
dagelijkse leiding van de coöperatie een grote steun gebleken en
voor de leden een gewaardeerd adviseur en contactman. Er
worden nuttige wenken gegeven, met de wensen van de leden
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden en klachten worden
direct en serieus behandeld. Dit schept tevredenheid en vertrou
wen. Van tevreden leden gaat een veel grotere propaganda uit
dan van grote advertenties en andere (vaak dure) propaganda
middelen. Vertrouwen maakt de coöperatie sterk.
De veevoedingsvoorlichting is nog maar een onderdeel van het
nuttige werk dat de leiding van de coöperatie kan doen ten
aanzien van het verlenen van technische bijstand bij de bedrijfs
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voering en het bevorderen van persoonlijk contact ten behoeve
van de leden.
De voorlichting door de coöperatieve aan- en verkoopvereniging
aan haar leden zal ongetwijfeld haar nut bewijzen door:
1. een grotere bekendheid te geven aan de leden van alles wat
de coöperatie hun kan bieden.
2. te bevorderen, dat juist die bedrijfsmiddelen op de bedrijven
van de leden terecht komen, welke onder de gegeven om
standigheden het gunstigst effect kunnen geven en vooral ook
3. er toe bij te dragen, dat de leden hun coöperatie blijven
voelen en waarderen als boerenbezit en een nuttig hulp
middel voor het boerenbedrijf, kortom als:
VAN DE BOER EN VÓÓR DE BOER
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MECHANISATIE EN RATIONALISATIE VAN DE
RUWVOEDERWINNING, OP HET GEMENGDE BEDRIJF
Ir E. F. van HIJFTE
Rijkslandbouwconsulent, Oss
Het arbeidstekort in de landbouw doet zich ook reeds sterk ge
voelen op het kleine gemengde bedrijf.
Op dit bedrijf wordt een groot gedeelte van de arbeidstijd in
voorjaar, zomer en herfst besteed aan de winning van ruwvoeder
voor de winter in de vorm van hooi en kuil.
Vanzelfsprekend vormt dit daarom een van de belangrijkste
onderdelen van de problematiek van de rationalisatie van dit
bedrijfstype.
De belangrijkste onderdelen zijn:
1. hooi en kuil van het grasland, medegezien het feit dat deze
werkzaamheden samenvallen met omvangrijke akkerbouw
werkzaamheden.
2. de bewerking en inzaai van de graanstoppel in de drukke
graanoogst.
3. het plukken van stoppelknollen.
De belangrijkste mogelijkheden van arbeidsbesparing zijn:
sub. la. minder hooi - meer kuil
b. het inkuilen op de percelen (deze liggen meestal ver van huis)
zodat het transport naar de minder drukke wintertijd wordt
verschoven.
c. voordrogen, zodat de te verwerken massa belangrijk ver
kleind wordt.
sub. 2. stoppelgewassen verbouwen, die niet in de zomer worden
ingezaaid.
sub. 3 stoppelknollen is nog altijd het algemeen verbouwde ge
was en wordt nog algemeen met de hand geplukt.
Men kan a. het plukken mechaniseren.
b. de stoppelknollen vervangen door andere herfstgewassen, die niet geplukt maar gemaaid worden.
c. van vers uit het veld voeren overstappen op kuilvoer.
Bij de diverse onderdelen kan het gebruik van machines de
arbeidsbehoefte verder drukken. De mechanisatie van de ruwvoederwinning van het kleine gemengde bedrijf is vóór alles een
kostenvraagstuk. Om een redelijk kostenniveau te bereiken,
zal gemeenschappelijke mechanisatie noodzakelijk zijn. Hiervoor
zijn diverse mogelijkheden: werktuigencoöperaties, loonwerkers,
gecombineerde aanschaf door een klein aantal bedrijven, ver
spreide aanschaf en wederkerige verhuur van werktuigen. Deze
laatste mogelijkheid lijkt voor de mechanisatie van de ruwvoederwinning van het gemengde bedrijf de aantrekkelijkste.
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DOLLE KUIKENZIEKTE
H. J. L. MAAS, dierenarts
„De Schothorst", Hoogland
Deze afwijking is in de Verenigde Staten bekend onder de popu
laire naam van „Crazy Chick Disease"; officieel is dit ziekte
beeld daar bekend onder de naam Encephalomalacia (hersenver
weking). In Nederland noemt men het voedingsencephalomalacie
of vitamine E- gebrek. De naam dolle Kuikenziekte kan dus
meer gezien worden als een vertaling van Crazy Chick Disease.
Toch is deze naam niet onjuist, daar dit betrekking heeft op be
paalde verschijnselen, die bij deze afwijking vaak optreden.
In ons land is deze ziekte in voorgaande jaren meermalen opge
merkt, doch men kon spreken van „zeer sporadisch" optreden.
Dat nu, is niet meer het geval. Zonder het optreden verontrus
tend te moeten noemen, is er althans ten opzichte van vroegere
jaren een grote toename in het aantal gevallen op te merken.
De oorzaak zoekt men in de richting van een te geringe hoeveel
heid vitamine E of een slechte benutting hiervan, terwijl ook
enkele aanwijzingen doen vermoeden, dat bepaalde relaties ten
opzichte van de voeding der ouderdieren een rol spelen. Bij het
optreden van deze afwijking worden in het algemeen in korte
trekken de volgende symptomen waargenomen.
De kuikens worden minder levendig, zijn hangerig en blijven
lang staan; daarna volgt een zeer korte periode van opwinding
waarbij niet goed afgestemde bewegingen opvallen. In een wat
later stadium, wanneer ze willen lopen, vallen ze opzij en maken
met de benen fietsbewegingen in de lucht. De kop is inmiddels
achterovergebogen tot op de rug en soms bovendien naar opzij
gedraaid. Daarna komen ze praktisch niet meer overeind, de
benen zijn dan gestrekt en we zien zo nu en dan kort durende
trillingen van kop en hals. Uitputting en sterfte volgen vrij snel.
De verschijnselen komen nogal gevariëerd voor; op een andere
vorm zal niet dieper ingegaan worden. Mede met het oog hierop
is een juiste diagnose in verband met de therapie van groot be
lang, ook omdat vergissingen met een aantal virus-infecties n.l.
niet uitgesloten zijn.
Voor het vaststellen van een vitamine E-gebrek bij kuikens, is
een uitgebreid laboratorium-onderzoek nodig, waarbij ook de her
senen aan een onderzoek onderworpen worden. De Dolle Kuiken
ziekte wordt het meest opgemerkt bij de beste en meest snel
groeiende kuikens in een koppel en wel op een leeftijd van onge
veer 3 t/m 7 weken, terwijl bovendien haan kuikens hiervoor
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gevoeliger blijken te zijn dan hen kuikens. Het sterftepercentage
ligt tussen 1-6% (ongeveer). Het vitamine E (tocopherolen) is een
in vet oplosbaar vitamine en men geeft aan, dat dit vitamine in
vloed heeft op de kwaliteit van het vlees, benutting van het
vitamine A en caroteen, een invloed op de celstofwisseling enz.
Het is gebleken, dat vitamine E o.a. snel geïnactiveerd kan wor
den door ranzige oliën en vetten. Volgens de literatuur blijkt,
dat bepaalde dierlijke oliën, die onverzadigde vetzuren bevatten
en gemakkelijk peroxyden kunnen vormen, het vitamine E kun
nen vernietigen, dan wel daarmede een onwerkzame verbinding
vormen. Naar ons voorkomt zijn er nog meerdere (eventueel
andere) faktoren aanwezig, die aanleiding zouden kunnen geven
tot het optreden van bovengenoemde gebreksverschijnselen. Op
de faktoren die mogelijk een rol kunnen spelen bij de uitbraak
zal getracht worden dieper in te gaan. De behoefte aan vitamine
E blijkt binnen nogal wijde grenzen te kunnen schommelen,
milieu-invloeden spelen hierbij een rol.
Een behandeling met vitamine E-preparaten en/of bepaalde
plantaardige oliën over b.v. het kuikenzaad gegeven, en een tij
delijke diëetwijziging, blijken na verloop van tijd resultaat te
hebben.
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EEN EIWITBALANS BIJ JONGE W.L. HENNEN VAN
11-19 WEKEN. DE OVERGANG VAN OPFOKVOEDER II
OP OVERGANGSVOEDER
Ir J. CORNELISSEN
„De Schothorst", Hoogland
Bij acht W.L. hennetjes werd gedurende de leeftijdsperiode van
11-19 weken bepaald hoeveel eiwit ze dagelijks met het voer
opnamen en hoeveel „eiwit" (= 6,25 maal de hoeveelheid stik
stof) ze met de totale mest uitscheidden. Het verschil tussen
deze twee hoeveelheden is de hoeveelheid eiwit, die werd aan
gezet in het lichaam.
De proefdieren werden geboren op 11 mei. Ze zijn zorgvuldig
uitgezocht uit een groep van 200 W.L. hennetjes, waarvan ze
gedurende de leeftijdsperiode van 0-9 weken de gemiddelde
gewichtstoename vertoonden. De opfok had plaats op diepstrooisel. Op een leeftijd van 9 weken werden acht dieren uitge
zocht, verdeeld in twee groepen van vier en op een batterij ge
plaatst. Vanaf 11 weken werd per groep de voeropname nage
gaan, de mest verzameld en onderzocht op stikstof. De dieren
ontvingen tijdens de proefperiode hetzelfde voeder als geduren
de de eerste 9 weken, nl. een all-mash voeder met 18°/o eiwit,
waarvan 5,5°/o dierlijk eiwit (haringmeel en wat weipoeder). De
eiwitvoorziening mag dus wel optimaal worden genoemd.
De voederopname is gedurende de proefperiode steeds goed ge
weest. De dagelijkse gewichtstoename komt overeen met de in
de literatuur voorkomende standaardgegevens hierover.
De in het lichaam achtergebleven hoeveelheid eiwit, zoals die
in deze proef werd vastgesteld, willen wij dan ook aanduiden
als de hoeveelheid, welke de dieren nodig hadden voor een nor
male groei.
Behalve voor groei heeft een dier een behoefte aan een zekere
hoeveelheid eiwit voor onderhoud van het lichaam en voor de
vertering van het voedsel. Volgens Wetterau (Kühn - Archiv
1954 pag. 202) is de voor deze doeleinden benodigde hoeveelheid
eiwit bij jonge hennen evenredig met het lichaamsgewicht vol
gens de formule: eiwitbehoefte voor onderhoud en voedselver3,113 2/:!
tering =
G
x 6,25 (G = lichaamsgewicht).
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In de tabel vindt U: a. het aantal grammen eiwit, dat een jonge
hen van de genoemde leeftijd dagelijks nodig had voor de groei.
De cijfers zijn de gemiddelde van de twee groepen, b. de bere
kende hoeveelheid eiwit nodig voor het onderhoud en de ver
75

tering. De som van a en b geeft de totale dagelijkse eiwitbe
hoefte.
Door de cijfers van de totale eiwitbehoefte te delen door de op
de achtereenvolgende leeftijden opgenomen hoeveelheid voeder,
vinden wij het eiwitgehalte van het voeder, dat door de dieren
voor 100°/o werd benut.
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Uit de cijfers van de tabel volgt, dat bij jonge dieren als in onze
proef de totale eiwitbehoefte op 13 - 14 weken juist op zijn
maximum is en dat het eiwitgehalte in het voeder op de leef
tijd van 13 - 14 weken niet lager mag zijn dan op een leeftijd
van 11 - 12 weken. Dit verklaart waarschijnlijk ook de moeilijk
heden, die men wel ondervindt bij een plotselinge overgang van
Opfokvoeder II naar Overgangsvoeder op een leeftijd van 13
weken, zoals in de praktijk veel gebeurt. Pas op een leeftijd van
ca. 15 weken kunnen de dieren volstaan met een lager eiwitge
halte in het voeder. Dit zal o.i. ook het meest gewenste moment
zijn om over te schakelen van Opfokvoeder II naar Overgangs
voeder.
In de literatuur vinden wij steun voor deze opvatting. Hierop
zal nader worden ingegaan.
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DE KEUZE VAN PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE
EIWITBRONNEN IN DE MENGVOEDERS
Ir H. W. MULDER
Directeur Landbouwbelang, Roermond
De wereldproductie van oliehoudende zaden en vruchten, die
als bijproduct onze voornaamste koeken, schilfers en schroot
leveren, lag in 1955 als volgt in millioenen tonnen:
Soyabonen
20,8
Grondnoten
11,2
Katoenzaad
10,0
Zonnebloemzaad
4,4
Raapzaad en koolzaad
4,4
Lijnzaad
3,3
Copra (gedroogd cocosvlees)
3,2
Sesamzaad
1,2
Palmpitten
1,0
Totaal: 59,5 millioen ton
In 1956 is de oogst van soyabonen, zonnebloemzaad en lijnzaad
aanmerkelijk hoger, terwijl de andere producten weinig veran
dering vertonen.
Daar deze zaden uiteraard voor de oliewinning geteeld worden
is het van veel belang te beseffen dat de prijsstelling van de
beschikbare koeken veel sterker afhankelijk is van de beschik
bare hoeveelheden ten opzichte van de vraag dan van de eigen
lijke voederwaarde.
In dit licht bezien verdient de verwerking in Nederland een
critische beschouwing en is een vergelijking met andere impor
terende landen leerzaam voor practische conclusies. Het gebruik
van schaarse, dure lijnproducten is opvallend groot in ons land.
Wat de dierlijke eiwitbronnen betreft, is de laatste jaren gere
geld een hoge prijsstelling te constateren ten opzichte van
andere voedermiddelen. Wegens het vrij grote kwaliteitsverschil
tussen de verschillende soorten vismeel is een benaming naar
de soort zoveel mogelijk gewenst en een meer deugdelijke beoor
deling dan enkel op ruw eiwit nodig.
Ofschoon diermeel een waardevol product is kan het in enkele
gevallen, waarin het thans gebruikt wordt, rendabeler door vis
meel vervangen worden.
De huidige internationale handelsmethoden bij aankoop van
dierlijke en vooral van plantaardige eiwitbronnen houden een
aantal risico's in, die slechts door internationaal overleg over
brugd kunnen worden.
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Aankoop op zo hoog mogelijke garanties in landen, die blijkens
ervaring kwaliteitsproducten leveren, is raadzaam nu het inter
nationale overleg in deze materie nog onvoldoende is.
Het afstellen van eventuele codex-eisen op internationale markt
verhoudingen is, evenals het afstemmen van analysemethoden
tussen de verschillende landen, een eis om tot meer reëele han
delsmogelijkheden te geraken.
Uitvoeriger onderzoek dan thans op ontvangen grondstoffen is
gewenst bij de afzonderlijke mengvoederbereiders om de kennis
van de waarde dezer producten te vergroten.
Versterking van de importeursfunctie van de centrale coöpera
ties is geboden om bovengenoemde doelstellingen in het belang
van de Nederlandse boer te verwezenlijken.
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