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VERSLAG OVER HET JAAR 1961 VAN HET
INSTITUUT VOOR VEEVOEDINGSONDERZOEK „HOORN"

BESTUUR VAN HET INSTITUUT
in het bestuur werden de heren P. J. Koster te Venhuizen en J. v. d. Kooy
te Maasland, die in 1961 aan de beurt van aftreden waren, en die
beiden zitting hebben voor het Landbouwschap, door de Minister van
Landbouw en Visserij herbenoemd.
In de plaats van de heer Drs H. Vriens, die zitting had voor het Produktschap voor Veevoeder, en die wegens het aanvaarden van een andere
funktie bedankte als bestuurslid, werd de heer J. J. P. Scherpbier be
noemd.
WERKZAAMHEDEN VAN

HET INSTITUUT

In het hier volgende overzicht worden zowel proefnemingen behandeld,
die in de loop van 1961 afgesloten werden en waarover definitieve
rapporten verschenen of in bewerking zijn als resultaten van onder
zoekingen, die nog niet tot een definitieve conclusie hebben geleid.
Voorzover het de proeven van laatstgenoemde categorie betreft, moeten
de in dit overzicht vermelde feiten uitdrukkelijk als voorlopig worden
beschouwd.
Proeven met melkvee.
In het stalseizoen 1960—'61 werd nogmaals een voederproef met melkvee
genomen om het effekt van de voedering van kuilgras als enig ruwvoeder
nader te bestuderen. Uit vroegere proefnemingen was gebleken dat bij
koeien, waarbij het ruwvoeder alleen uit kuilgras bestond, de produkties
niet aan de verwachtingen beantwoorden. Het slechtste resultaat werd
verkregen in de proef, waarbij de grassilages in de herfst waren gemaakt.
Dit deed de vraag opkomen of silages van herfstgras ongunstiger zouden
werken dan silages van voorjaarsgras.
In deze nieuwe proef werd gewerkt met drie groepen koeien om de
voedering van silage van voorjaarsgras en van herfstgras niet alleen
onderling te kunnen vergelijken, maar ook om de resultaten te kunnen
vergelijken met die van een controlerantsoen van hooi. Het hooi was
ventilatiehooi en alle kuilgras was bij de bereiding sterk gekneusd.
Verder was het gras van de voorjaars- en herfstsilage afkomstig van het
zelfde perceel. Bij de voorjaarssilage was geen toevoeging gebruikt; bij de
herfstsilages was 1% suiker en een cultuur van melkzuurbacteriën
toegevoegd. In de voor- en naperiode bestond het rantsoen van alle
koeien uit hooi + kuilgras.
In de hoofdperiode aten de koeien van groep II van de silage van
herfstgras gemiddeld 37,8 kg met gemiddeld 23,4°/o droge stof, wat over
eenkomt met 8,83 kg droge stof per dier per dag. De koeien van groep
III kregen in die periode van de silage van voorjaarsgras gemiddeld
44,4 kg met 19,5% droge stof, dat is gemiddeld 8,65 kg droge stof per dier
per dag. De in de vorm van silage opgenomen droge stof was aanzienlijk
lager dan bij vorige proeven is gevonden.
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Groep IV at gemiddeld 12,2 kg hooi per dier per dag. Hiernaast kregen
de groepen gemiddeld resp. 6,2, 5,7 en 6,9 kg krachtvoer. Wat de
zetmeelwaarde-voorziening betreft; deze is bij de groepen II en IV in
overeenstemming geweest met de normen, terwijl groep III gemiddeld
ongeveer 0,4 kg zetmeelwaarde per dier per dag meer heeft ontvangen.
De eiwitvoorziening van alle drie groepen was voldoende.
De conditie der koeien van alle drie groepen bleef vrijwel onveranderd.
Het gemiddelde gewicht der koeien van groep II (herfstsilage) daalde
iets, dat van groep III (voorjaarssilage) bleef gelijk en dat van groep IV
(hooi) nam iets toe. Groep II is bij groep III 9,7 ± 4,4 en bij groep IV
14,9 + 4,9 kg in gewicht achtergebleven.
In de hoofdperiode hebben de koeien van groep IV (hooi) belangrijk meer
melk, vet, vetvrije droge stof en eiwit geproduceerd dan de beide met
silage gevoederde groepen.
Groep IV produceerde gemiddeld per dier per dag 1,58 kg melk, 53 g
vet, 152 g vetvrije droge stof en 76 g eiwit meer dan groep II, en 0,78 kg
melk, 46 g vet, 72 g vetvrije droge stof en 60 g eiwit meer dan groep III.
Omgerekend op standaardmelk (3,33°/o vet) bedroeg het gemiddelde ver
schil tussen IV en II 1,59 ± 0,26 kg en dat tussen IV en III 1,13 ±
0,24 kg. Ogenschijnlijk was de produktiedaling van groep III dus wat
geringer dan die van groep II. Het verschil van 0,4 kg zetmeelwaarde
dat groep III gemiddeld per dier per dag meer heeft ontvangen clan
groep II is voldoende om het verschil tussen deze beide groepen te
verklaren. Bij deze proef heeft de voedering van silage van herfstgras
daarom niet ongunstiger gewerkt dan de voedering van silage van
voorjaarsgras.
Ook bij deze proef zijn de produkties van de met kuilgras gevoederde
groepen weer duidelijk achtergebleven bij de met hooi gevoederde groep.
Het vetgehalte van de melk van groep III (silage van voorjaarsgras) was
0,10 ± 0,033°/o lager dan dat van groep IV en 0,13 ± 0,032°/o lager dan
dat van groep II. Het eiwitgehalte van de melk van de met hooi ge
voederde groep was duidelijk hoger dan dat van de beide silagegroepen.
Het gemiddelde verschil met groep II bedroeg 0,14 ± 0,027% en dat
met groep III 0,20 ± 0,028%.
In de herfst van 1961 zijn wij gestart met een nieuwe voederproef over
silagevoedering.
De resultaten, die wij tot nu toe met kuilgras als enig ruwvoeder hebben
verkregen, zijn niet bevredigend. In Noorwegen daarentegen werden
met kuilgras tenminste zulke goede resultaten behaald als met hooi.
Is dit verschil te wijten aan het groeistadium waarin het gras is gemaaid?
Daarom zal in deze nieuwe proef worden vergeleken silage van gras
gemaaid in een vroeg stadium met die gemaaid in een later stadium.
Naast een controlegroep met hooi leek het ons ook gewenst een controle
groep in te lassen, waarbij het ruwvoederrantsoen uit hooi + kuilgras
bestond.
Bijgevolg zijn wij in de herfst gestart met een voederproef met 4 groepen
met in elke groep 11 koeien.
Op de dépendance van het Instituut te Maarheeze werd in de stalperiode 1960—'61 een voederproef met melkvee uitgevoerd ter ver
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gelijking van de gebruikelijke voedermethode met een vereenvoudigde
voederwijze. Bij de gebruikelijke methode worden zowel het hooi en het
krachtvoeder alsook het sappige ruwvoeder in 2 porties resp. vóór en na
elke melktijd toegediend, terwijl de vereenvoudiging inhield dat al het
saprijke voeder met het krachtvoeder 's morgens nà het melken werd
verstrekt en al het hooi 's middags vóór het melken. Deze proef staat
in verband met het streven om ook in de landbouw tot kortere werk
tijden te komen.
Ook in de voorafgaande winter werd te Maarheeze een proef over dit
onderwerp genomen. Daarbij werd van de vereenvoudigde wijze van
voedering geen enkel nadelig gevolg gezien, maar in verband met de
droge zomer van 1959 waren de rantsoenen toen weinig extreem. Om
een eventueel nadelige invloed van deze voederwijze goed te kunnen
waarnemen, was er voor gezorgd, dat bij de herhaling van de proef het
saprijke ruwvoeder een hoog vochtgehalte had. Het rantsoen bestond uit
6 kg goed hooi, 20 kg voederbieten en 12 kg grassilage (18,5°/o droge
stof), aangevuld met krachtvoer naar individuele behoefte.
Uit de resultaten van de proefneming kan geconcludeerd worden, dat er
geen verschillen van wezenlijke betekenis tussen de beide groepen zijn
opgetreden. Toch zijn er wel aanwijzingen, dat de vereenvoudigde
wijze van voederen een iets minder gunstige invloed kan hebben. Het
verschil in melkopbrengst bedroeg 0,74 ± 0,38 kg ten gunste van de
controlegroep, die steeds volgens de oude methode werd gevoederd. Het
verschil in vetopbrengst was 24,9 ± 20,8 g eveneens ten gunste van
de controlegroep.
Het is niet uitgesloten, dat het in éénmaal verstrekken van droog kracht
voeder voor zeer produktieve dieren minder geschikt is. Hoewel in dit
opzicht geen positieve uitspraak mogelijk is, lijkt het toch wenselijk
in de praktijk voorlopig in ieder geval grote krachtvoedergiften over
2 maaltijden te verdelen.
Gedurende het weideseizoen van 1961 werd te Maarheeze wederom een
onderzoek ingesteld naar de verschillen in produktie aan melk en melk
vet van koeien, die beurtelings op een laag en een hoog gelegen perceel
weidden. Gedurende de twee voorgaande zomers moest een dergelijke
proef tengevolge van de droogte ontijdig worden afgebroken. Om de
voortgang van deze en eventueel andere graslandproeven voor de toe
komst veilig te stellen, werd in het voorjaar van 1961 door de proefboerderij „Cranendonck" een beregeningsinstallatie aangeschaft.
De aard van het onderzoek was dit jaar oriënterend, aangezien er een
ander hoog perceel gebruikt moest worden dan bij de voorgaande proeven,
terwijl dit perceel door een wat late inzaai niet tijdig beschikbaar was.
Wederom werd een grotere melkproduktie op het hoge perceel ver
kregen, maar het vetgehalte van de melk werd dit keer niet beïnvloed.
Het ligt in de bedoeling in een volgende weideperiode een uitgebreid
onderzoek in te stellen naar de faktoren, die verantwoordelijk zijn voor
de verschillen in melk- en vetproduktie op hoge en lage percelen.
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Voederproef met

jong rundvee.

Volgens enkele opgaven uit de Ver. Staten zou hooi, wanneer dit werd
gemalen en daarna tot brokjes geperst, een hogere voederwaarde hebben
dan het oorspronkelijke hooi (het z.g. pelleting effekt).
In samenwerking met het I.B.V.L. te Wageningen hebben wij in de stalperiode 1960-'61 een voederproef genomen met twee vergelijkbare groe
pen met in elke groep 6 pinken om te trachten dit effekt aan te tonen.
Daar volgens deze opgaven het beste resultaat te verwachten zou zijn
bij grof materiaal, leverde het I.B.V.L. een partij hooi, die wel bij
zonder stengelig was (40°/o ruwe celstof in de droge stof).
De ene groep (controle) ontving het hooi, de andere groep (proefgroep)
het gemalen hooi tot brokjes geperst. Beide groepen ontvingen van dit
proefvoeder — omgerekend op droge stof — even grote hoeveelheden.
Dit was voor de 6 dieren uit de controlegroep dagelijks in totaal
33 kg hooi (dus gem. 5Vi kg per dier) en voor de proefgroep 30 kg
brokjes. Daarnaast ontving elk der groepen 30 kg bieten en 6 kg kracht
voer.
Terwijl de dieren van de controlegroep steeds moeite hadden het hooi
volledig op te nemen, aten de dieren van de proefgroep de brokjes zeer
snel. Wij vragen ons dan ook af, of het „pelleting effekt" niet meer op
een verhoging van de opname capaciteit dan op een werkelijke verhoging
van de voederwaarde berust.
De opname van dit grove hooi was slecht en bijgevolg bleef ook de
verstrekking van de hoeveelheid brokjes beperkt. Dit had tot gevolg, dat
beide groepen dieren slecht groeiden, wat voor het vaststellen van een
groeiverschil stellig niet ideaal is.
Daarom zijn wij op 22 februari overgegaan op de voedering van hooi
en brokjes van iets minder grof materiaal (35°/o ruwe celstof in de
droge stof). Daar dit hooi smakelijker was, aten de dieren het beter,
zodat het hooirantsoen van de controlegroep spoedig op 6 X 6Yi kg =
39 kg kon worden gebracht en het rantsoen brokjes van de proefgroep
op 6 X 6 = 36 kg.
Op 28 februari kreeg één der dieren van de proefgroep tympanie en al
spoedig volgde een tweede. Daar bieten naast deze brokjes in dit opzicht
ook stellig niet gunstig werken, werden de bieten weggelaten. Om de
dieren niet minder zetmeelwaarde te geven, werd de krachtvoergift
wat verhoogd.
Ook zonder bieten bleef de tympanie bestaan. Op 6 maart was er in de
proefgroep feitelijk maar 1 van de 6 dieren geheel vrij van tympanie.
Daarom kregen dezedieren gedurende d e verdereproef dagelijks 6 X 1 =
6 kg hooi plus 6 X 5 = 30 kg brokjes. Op dit rantsoen is verder geen
tympanie meer opgetreden.
Door dit verschijnsel is echter het groeiverloop van de proefgroep
zodanig beïnvloed, dat wij aan het einde der proef op 21 april geen uit
spraak konden doen over eventuele groeiverschillen tussen de beide
groepen.
In de herfst van 1961 zijn wij gestart met een herhaling van de proef.
Wederom werd de proef genomen met 2 groepen van 6 pinken. Aan
de proefgroep zal nu naast de hooibrokjes van het begin af 6 X 1 =
7

6 kg hooi worden verstrekt. Ook zijn de bieten uit het rantsoen van
beide groepen weggelaten.
Mestproeven met

jong rundvee.

Op de dépendance te Maarheeze zijn twee methoden van mesten met
elkaar vergeleken. Hiertoe waren 16 M.R.Y.-stierkalfjes aangekocht, twee
aan twee van eenzelfde vaderdier, zodat bij het samenstellen van de
groepen niet alleen met gewicht, leeftijd en exterieur, maar ten dele ook
met de afstamming rekening gehouden kon worden. De opfok der
kalveren geschiedde geheel met kunstmelk en verliep zonder enige
storing.
Na 3 maanden werd de opfokperiode beëindigd en kon de eigenlijke
mestperiode een aanvang nemen. Het gemiddeld gewicht der dieren be
droeg toen 105 kg. De ene groep werd gemest met één kg hooi per dier
per dag en krachtvoer naar behoefte, terwijl de andere groep naast een
krachtvoedergift van maximaal iVi kg per dag, ruwvoeder naar behoefte
ontving. Voor de huisvesting der dieren was een nieuw gebouwde open
loopstal ter beschikking, die drie vakken bevat. Helaas maakten de
omstandigheden het noodzakelijk, dat in het middelste vak een groep
vrouwelijk jongvee ondergebracht werd, wat de rust van de mestdieren
niet ten goede kwam.
De stieren zijn gemest tot ongeveer 475 kg. De gemiddelde groei per dag
bedroeg voor de ruwvoergroep 0,86 kg en voor de krachtvoergroep 1,08 kg.
Bij een vorige gelegenheid was met krachtvoer ad libitum een ge
middelde groei per dag van 1,35 kg bereikt. In ieder geval waren de
economische aspekten bij de voedering van hoofdzakelijk krachtvoer
bij deze proef minder gunstig dan bij het verstrekken van meer ruwvoer.
In de loop van 1961 werd wederom een proef opgezet, ditmaal bestaande
uit 3 groepen van 8 vleesstiertjes. Er zal nu een matige hoeveelheid
ruwvoeder worden gegeven en daarnaast maximaal 5 kg krachtvoeder,
in de verwachting op deze wijze de onrendabele top in de krachtvoeder
gift te vermijden. Bij de thans lopende proef wordt speciaal aandacht
besteed aan de samenstelling van het krachtvoeder.
Mestpioeven met

kalveren.

In het afgelopen jaar werden drie mestproeven met telkens drie groepen
van tien kalveren afgesloten.
In de eerste proef werd een onderzoek ingesteld naar de waarde van
twee soorten boekweitgriesmeel in de kunstmelk. Het mengsel met
instant boekweitgriesmeel (waarin het zetmeel verstijfseld en beter op
losbaar is) gaf een iets betere groei en een iets gunstiger voederverbruik
dan het controlemengsel. Deze verschillen waren echter niet wezenlijk.
De groep, die gewoon boekweitgriesmeel ontving, had een wezenlijk
minder goede slachtkwaliteit dan de controlegroep.
In de tweede proef had toediening van een tranquilizer in de vorm
van kaliumbromide niet het gewenste gevolg; de kalveren werden niet
rustiger en hadden geen betere groei of gunstiger voederverbruik. In
dezelfde proef werd aan de derde groep van tien kalveren zuivere
strocellulose ter beschikking gesteld in de hoop, dat deze kalveren minder
8

likzuchtachtige verschijnselen zouden gaan vertonen en dat daardoor
het optreden van haarballen zou verminderen. Wel werden bij deze
kalveren iets minder haarballen aangetroffen, maar het verschil met de
andere groepen was niet wezenlijk.
In de derde proef gaf algehele vervanging van verstuivingspoeder door
walsenpoeder in het kunstmelkpreparaat een wat minder goede groei.
Het verschil was wezenlijk. Verder was er een duidelijk ongunstige in
vloed op de consistentie van de faeces.
In dezelfde proef werd met de derde groep de waarde van melkalbumine
voor het mesten van kalveren nagegaan. Er werd weipoeder aan toe
gevoegd om het eiwitgehalte van dit proefmengsel ongeveer gelijk te
maken aan dat van het controlemengsel. Deze vervanging van de helft
van de magere melkpoeder door een mengsel van gelijke delen melk
albumine en weipoeder had een gunstige invloed op de consistentie van
de mest en in de tweede helft van de mestperiode ook op de groei van
de kalveren. De spierkleur van de geslachte kalveren uit deze groep bleek
echter duidelijk te rood. De oorzaak hiervan zal gezocht moeten worden
in het hoge ijzergehalte van de melkalbumine. Deze kalveren, die een
niet onbelangrijk deel van hun voedereiwit in onoplosbare vorm kregen,
hadden een duidelijk verhoogde indicaanuitscheiding met de urine. In
de dikke darm wordt namelijk uit het aminozuur tryptophaan het restprodukt indol gevormd, dat via de nieren als indicaan wordt uitge
scheiden. De indicaanrealctie in de urine kan bij mestkalveren aan
wijzingen geven over de omvang van de fermentatieve eiwitvertering.
Ook bij kalveren, die een kunstmelk van de gebruikelijke samenstelling
krijgen, is wel indicaan in de urine aantoonbaar. Maar bij de dieren,
die melkalbumine kregen, kwam er zoveel indicaan in voor, dat de
betonnen stalvloer, waar deze urine over liep, een blauwe kleur kreeg,
doordat uit het indicaan aan de lucht indigoblauw ontstond. Juist deze
blauwkleuring bracht ons op het spoor van de sterk verhoogde indicaan
uitscheiding. De door deze reaktie aangetoonde versterkte fermentatieve
eiwitvertering heeft geen nadelige invloed gehad op de gezondheid van
de betreffende proefkalveren.
O p f o k pi o e v e n m e t r u n d v e e .
Van een aantal vaarzen, die geboren waren in de herfst van 1957 en
waarvan de proefdieren vanaf de geboorte een mineralenmengsel kregen,
dat was samengesteld uit kopersulfaat, binatriumfosfaat en gejodeerd
keukenzout, vermeldden we in ons verslag over 1960, dat de melkproduktie — berekend door middel van een 3-wekelijkse controle — van de
proefdieren in 310 dagen gemiddeld 205 kg hoger was dan de gemiddel
de produlctie van de controledieren. Het vetgehalte was gemiddeld ook
hoger, nl. 0,1 l°/o. Door het kleine aantal dieren waren de verschillen in
kg melk en vetgehalte niet wezenlijk. Daarom werd deze proef voortgezet
met 10 vaarzen, die geboren waren in de herfst van 1958. Ook van deze
runderen kregen de 5 proefdieren bovenvermeld mineralenmengsel van
de geboorte af en de 5 controledieren dezelfde hoeveelheid krachtvoeder
met 2H°/o rundveemineralenmengsel I.
In de eerste 5 maanden van de laktatieperiode produceerden de proefvaarzen gemiddeld per dier 302 ± 177 kg melk meer, terwijl ook het
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vetgehalte hoger was, nl. 0,23 ± 0,10°/o. Bijgevolg was er een verschil
in vetproduktie van 15,8 ± 5,24 kg. Omgerekend op standaardmelk
(3,33%> vet) wordt het produktieverschil 403 ± 164 kg. Met uitzondering
van de eerste kunnen alle verschillen als wezenlijk worden beschouwd.
In 1962—'63 zal deze reeks van proeven afgesloten worden met 6 paren
tweelingen waarvan 2 paar eeneiig zijn. Deze dieren zijn geboren in
het voorjaar van 1961.
Het oriënterend onderzoek te Maarheeze naar de invloed van een juiste
verpleging, goede voeding en extra verstrekking van speciale mineralenmengsels op de ontwikkeling van roodbont vee werd omgezet in een
proef met 16 dieren waarbij de 8 controledieren het gebruikelijke
rundveemineralenmengsel in het krachtvoer krijgen en de 8 proefdieren
een speciaal mineralenmengsel, dat aangepast is aan de mineralensamenstelling van het ruwvoeder. Daar deze proef is opgezet om na te
gaan welke invloed deze speciale mineralenverstrekking heeft op de
vruchtbaarheid en de melkproduktie kunnen nu nog geen mededelingen
worden gedaan over de resultaten, daar deze dieren pas in maart en
april 1962 voor het eerst geïnsemineerd zullen worden.
Veiteiingsproeven met

melkkoeien.

Evenals in het voorgaande jaar werden in de stalperiode 1960—'61 verteringsproeven met melkkoeien genomen met de bedoeling opnieuw een
vergelijking te maken tussen verteringscoëfficienten bepaald met hamels
en die bepaald met melkkoeien.
Werden in de vorige winter hooisoorten onderzocht, thans werden
silages in het onderzoek betrokken. In de 2 verteringsproeven werden
de 2 proefkoeien uitsluitend met silage gevoederd. De ene silage was
gemaakt van voorjaarsgras, de tweede van herfstgras; in beide gevallen
was het gras bij de vulling van de silo's zwaar gekneusd. De dieren
aten van deze goed geslaagde silages hoeveelheden van ongeveer 40 kg
per dier per dag.
Evenals bij de hooisoorten werden ook bij deze silages geen noemens
waardige verschillen gevonden tussen de met behulp van koeien be
paalde verteringscoëfficienten en de met hamels bepaalde cijfers.
Het ligt in de bedoeling in de stalperiode 1961—'62 ook krachtvoeder
in dit vergelijkende onderzoek te betrekken.
Voederpioef

met schapen.

In de winter 1960—'61 werd een proef uitgevoerd met twee groepen
elk van 9 éénjarige ooien, die in het najaar van 1960 waarschijnlijk
waren gedekt. Van 9 januari tot 3 april ontving groep I 600 g rundvee
korrels B en 200 g droge pulp per dier per dag en groep II kreeg de helft
hiervan. Daarna is bij beide groepen het rantsoen geleidelijk tot de
helft verminderd en 8 mei is de bijvoedering gestaakt. Beide groepen
liepen op ongeveer gelijkwaardige percelen weiland.
Tot 3 april hebben de dieren van groep I ± 500 gzw en ± 120 g vre
in het bijvoer opgenomen en de dieren van groep II ± 250 gzw en ±
60 g vre.
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Van 12 maart tot en met 11 juni zijn in groep I uit 8 ooien 11 lammeren
geboren en in groep II uit 6 ooien 10 lammeren (4 ooien bleken gust
te zijn). In groep I zijn van. de 11 lammeren 2 en in groep II van de
10 lammeren 5 doodgeboren of naderhand gestorven.
Het gemiddeld geboortegewicht van de lammeren was 4,89 kg. Uit de
geboortegewichten en de groei van de lammeren waren geen wezenlijke
verschillen tussen de beide groepen te berekenen. Ook in hoeveelheid
of kwaliteit van de wol konden geen verschillen van betekenis worden
gekonstateerd.
Een op zichzelf interessant verschijnsel was het optreden van rachitis
bij verschillende éénjarige ooien in beide groepen.
Tegelijkertijd werd met twee groepen van respektievelijk 10 en 9 oudere
ooien getracht de bijvoedering van krachtvoer in de winter te ver
gelijken met die van ruwvoer. Groep I kreeg van 23 januari tot 10 mei
300 g rundveekorrels B en 200 g droge pulp per dier per dag en groep II
had hooi ter beschikking. Van dit hooi werd echter, doordat de winter
vrij zacht was, slechts zeer weinig opgenomen. Getracht werd de beide
groepen steeds op ongeveer gelijkwaardige percelen weiland te laten
lopen.
In het krachtvoer ontving groep I 320—350 gzw en 65—70 g vre.
Bij deze schapen hebben zich tijdens de proef tamelijk veel ziekte
gevallen voorgedaan. Er zijn 3 schapen gestorven, waarvan 2 bij de
geboorte der lammeren. Van 26 februari tot 6 mei zijn in groep I uit
10 ooien 19 lammeren geboren en in groep II uit 8 ooien 12 lammeren.
In beide groepen zijn 4 doodgeboren of naderhand gestorven. Het ge
middeld geboortegewicht van de lammeren was 6,41 kg.
In aantal lammeren, geboortegewicht, groei of sterftepercentage van
de lammeren kon geen wezenlijk verschil tussen de beide groepen
worden berekend. Bij de krachtvoergroep vertoonden de uiers van de
ooien voor het lammeren meer zwelling dan bij de ruwvoergroep. De
melkproduktie van de ooien is om technische redenen niet bepaald.
In hoeveelheid of kwaliteit van de wol konden ook geen verschillen
van betekenis worden gekonstateerd.
In de winter 1961—'62 zal een proef worden genomen met twee groepen,
elk van 20 twee-jarige en oudere ooien. Hiervan wordt de ene groep
bij huis gehouden en krijgt alleen hooi en krachtvoer, terwijl de andere
groep de beschikking heeft over weidegras en, als het weer zulks nood
zakelijk maakt, ook krachtvoer zal ontvangen. Op deze wijze hopen wij
een inzicht te krijgen in de voederbehoefte van deze dieren.
Het tijdens de vorstperiode in het laatst van december opgetreden ver
schil in gewicht tussen de groepen gaf de indruk, dat het gewenst is
de schapen bij te voeren, wanneer de grond hard bevroren is, ook al
hebben zij dan nog wel weidegras.
Verteringsproeven met

hamels.

In 1961 werden te Hoorn 32 verteringsproeven met hamels genomen,
genummerd V 628 t/m V 659. Alle verteringsproeven bestonden dit jaar
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uit één hoofdperiode, zodat in totaal 32 stel verteringscoëfficienten zijn
vastgesteld.
Twaalf ervan hadden betrekking op hooi dat in 1960 door ventilatie
met koude lucht in de tas was nagedroogd. Deze 12 partijen hooi waren
afkomstig van 4 percelen; het hooi van elk van deze percelen was
nagedroogd in 3 verschillende tassen. De eerste laag werd op 31 mei
binnen gebracht; de andere lagen volgden met tussenpozen van ongeveer
5 dagen.
Door het minder gunstige hooiweer van 1960 bleek de verteerbaarheid
niet zo hoog te zijn als in de voorafgaande jaren. Voor de gemiddelde
zetmeelwaarden van het hooi van deze 4 percelen berekenden wij
resp. 42,3, 42,0, 38,7 en 38,3 in de droge stof. De gemiddelde vregehalten waren resp. 10,1, 9,2, 8,4 en 6,9°/o. In één der tassen was de
lucht er door gezogen in plaats van geblazen. De voederwaardecijfers
van de partijen hooi uit deze tas lagen iets beneden het gemiddelde,de verschillen waren echter niet groot.
Eén verteringsproef had betrekking op ventilatiehooi uit 1961.
Drie verteringsproeven werden genomen met hooibrokjes, d.w.z. hooi
dat vooraf was gemalen en daarna tot brokjes geperst. De verteerbaar
heid van de brokjes lag belangrijk beneden die van het hooi, waarvan
ze waren gemaakt. Bij het hooi uit Wageningen werden voor de ver
teringscoëfficienten van de organische stof en ruw eiwit resp. 55,2 en
51,4 gevonden en voor de brokjes resp. 49,9 en 44,0. Bij het hooi uit
Hoorn waren deze cijfers voor het onbehandelde hooi resp. 63,5 en 57,7
en voor de brokjes resp. 57,6 en 51,6.
Van de 6 verteringsproeven met silage hebben 5 betrekking op grassilages en de 6e op een silage van snijgerst, die in 1961 is gemaakt
van gemaaikneusd materiaal.
Drie van de grassilages, die op verteerbaarheid zijn onderzocht dienden
als voeder in de voederproef met melkvee, waarbij voorjaars- en herfstsilages werden vergeleken. Van de resterende twee had één betrekking
op de inkuiling van gras zonder enige toevoeging en de andere op
hetzelfde gras maar bij het inkuilen gestoomd met behulp van een
aardappelstomer. Laatstgenoemde silage, die ongeveer 0,8% boterzuur
en bijna geen melkzuur bevatte, bezat een ruw eiwitgehalte van 17,1
en een ruwe celstofgehalte van 28,2%. Met behulp van de bepaalde
verteringscoëfficienten berekenden wij voor deze silage 9,2% vre en
een zetmeelwaarde van 49. Het bleek, dat de voederwaarde het best
kon worden berekend met de formules van een warme graskuil.
Het vorige jaar werd reeds een proef uitgevoerd waarbij de verteer
baarheid van vers gras werd vergeleken met die van hetzelfde gras,
dat zo snel mogelijk was diepgevroren.
De verteringscoëfficienten van deze twee produkten waren gelijk met
uitzondering van die van het eiwit, die bij het diepvriesgras iets lager
was. Dit jaar hebben wij de proef herhaald, toevallig niet met gras,
maar met snijgerst. Ditmaal waren ook de verteringscoëfficienten van
het eiwit praktisch gelijk, zodat wij in het vervolg zonder bezwaar de
verteringscoëfficienten van diepgevroren materiaal op vers materiaal
kunnen toepassen.
Met diepgevroren gras werden twee verteringsproeven uitgevoerd en
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wel met het vroeg en het later gemaaide gras waarvan silages werden
gewonnen voor de voederproef in de stalperiode 1961—'62.
Verder werd diepgevroren hopperups- en Alexandrijnse klaver op ver
teerbaarheid onderzocht. De hopperupsklaver, die op 18 september in
de Wieringermcerpolder werd gemaaid, bezat 16,8°/o droge stof en in
de droge stof 19,6°/o vre bij een zetmeelwaarde van 56,9. De Alexan
drijnse klaver, die op 9 oktober in dezelfde polder werd gemaaid, bezat
slechts 9,4°/o droge stof. Met behulp van de bepaalde verteringscoëfficienten berekenden wij 15,7% vre en een zetmeelwaarde van 46,9
in de droge stof. Vier proeven hadden tenslotte betrekking op de voeder
waardebepaling van getoast guarkiemmeel en wel drie op het guarkiemmeel zelf en de 4e op grasmeel, dat naast dit meel moest worden
gevoederd.
Dit geïmporteerde „toasted guarmeel" bleek — in tegenstelling met vroe
ger opgedane ervaringen met onbehandeld guarkiemmeel — voor de
hamels onschadelijk te zijn. Voor de drie partijen berekenden wij voor
het vre-gehalte resp. 34,0, 42,0 en 40,6 en voor de zetmeelwaarde 61,5,
70,4 en 69,5. De eerste partij was dus duidelijk minder goed dan de
beide andere.
Op de dépendance te Maarheeze werden in de loop van 1961 vijftien
verteringsproeven met hamels uitgevoerd (MV 120 t/m MV 134), waar
van één met vier hoofdperioden.
Vier ervan hadden betrekking op ventilatiehooi, dat door het I.B.V.L.
uit Wageningen was opgezonden. Vier andere hadden betrekking op
ventilatiehooi, dat in Maarheeze in 1960 was gewonnen.
Om uit te maken of Belgische bostel een even hoge voederwaarde bezit
als de Nederlandse, werd gepoogd van een partij Belgische bierbostel
de verteerbaarheid te bepalen. Om het de hamels te laten opnemen,
moest het tenslotte worden gemengd met droge pulp. Dit hield in dat
ook met deze droge pulp een verteringsproef moest worden genomen.
Eén verteringsproef had betrekking op een in 1960 gemaakte silage
van gemaaikneusd gras.
De laatste in 1961 uitgevoerde verteringsproef vond plaats met zomersnijgerst. Dit werd in 4 opeenvolgende perioden van een week op ver
teerbaarheid onderzocht.
Naast deze meer praktische verteringsproeven werden ook een drietal
meer fundamentele verteringsproeven genomen, nl. over de vraag, of
de hoeveelheid voeder invloed heeft op de verteerbaarheid. Bij een ver
teringsproef in 1960 was nl. gevonden, dat krachtvoer in een normale
hoeveelheid verstrekt beter werd verteerd dan een uitzonderlijk grote
hoeveelheid krachtvoer. In 1961 werd dit onderzoek gericht op hooi,
dat niet alleen in verschillende hoeveelheden werd verstrekt, doch ook
verdeeld over meerdere voedertijden (van 's morgens 6 tot 's avonds
10 uur).
Veiteringspioeven met

varkens.

In 1961 werden 16 verteringsproeven met varkens uitgevoerd. Acht
daarvan maakten deel uit van een serie, die ten doel had de vertering
van het eiwit bij het varken grondig te bestuderen. Om dit te kunnen
doen dient ook het gedrag van de aminozuren bij de vertering te worden
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nagegaan. Tegenslag bij de bepaling van de aminozuren is er echter
oorzaak van dat bij dit onderzoek nog weinig vorderingen gemaakt zijn.
Om de vertering van een bepaald soort eiwit te bestuderen mag het
proefrantsoen van de proefdieren geen ander eiwit bevatten. Dit be
tekent dat voedermiddelen, die men niet in enkelvoudige vorm aan de
varkens kan toedienen, alleen aangevuld mogen worden met eiwitvrije
Produkten en niet op de tot dusver gebruikelijke wijze met gerst. Deze
aanvulling geschiedt nu steeds met een eiwitvrij mengsel, dat als volgt
is samengesteld:
aardappelzetmeel
20%
dextrose
10°/o
akufloc (zuivere ruwe celstof) 5%>

maiszetmeel
55%
sojaolie
5°/o
mineralen en vitamines .. 5%

In dit mengsel bleek het vet voor 96°/o verteerbaar te zijn, de overige
koolhydraten voor 98% en de ruwe celstof voor 25%.
Bij verteringsproeven met een mengvoeder voor biggen in meelvorm
en met hetzelfde voeder in korrelvorm gaf dit laatste produkt iets
gunstiger uitkomsten. Het ligt in de bedoeling te zijner tijd na te gaan
of de temperatuur dan wel de druk, die bij het persen van de korrels
heersen, een rol spelen, terwijl ook moet worden onderzocht of de
samenstelling van het voeder in dit verband van invloed kan zijn.
In ditzelfde kader passen de verteringsproeven met gras- en luzeinemeel, waarbij het tot brokjes geperste en vervolgens weer gemalen
produkt vergeleken wordt met het rechtstreeks bereide gras-, resp.
luzernemeel. In voorgaande jaren was gekonstateerd, dat het eerst persen
en daarna malen bij grasmeel een iets hogere verteerbaarheid voor
varkens tengevolge heeft dan de rechtstreekse verwerking tot meel.
Voor luzernemeel kon deze bevinding toen niet met zekerheid be
vestigd worden. Bij de in 1961 uitgevoerde verteringsproeven werd
zowel bij grasmeel alsook bij luzernemeel door persen en vervolgens
malen een verhoging van de verteerbaarheid verkregen. Deze ver
hoging bedroeg voor het ruw eiwit ± 5% en voor het ruw vet ± 14%,
terwijl de verteerbaarheid van de overige koolhydraten praktisch gelijk
bleef.
Van Peru-vismeel bleek het ruw eiwit voor 85% en het ruw vet voor
91% verteerbaar te zijn.
Ontgift licinusmeel bleek zodanig onsmakelijk te zijn voor hamels, dat
de dieren er geen voldoende hoeveelheden van opnamen om de bepaling
van de verteerbaarheid mogelijk te maken. Het gelukte echter wel om
de varkens een rantsoen te geven, dat bestond uit 50% ontgift ricinusmeel en 50% gerstemeel. Nadelige gevolgen van dit ricinusmeel werden
niet waargenomen. De gevonden verteringscoëfficienten luiden aldus:
ruw eiwit 84%, ruw vet 96%, overige koolhydraten 52% en ruwe
celstof 11%. Aangezien ricinus 32% ruwe celstof bevat zijn de voeder
waardecijfers niet hoog, namelijk vre 30,2%, vwe 26,9% en ZW 41,8.
Hoewel met dit ontgifte produkt geen nadelige ervaringen zijn opgedaan,
zal men bij een eventuele toepassing toch moeten bedenken, dat het bij
het mikroskopisch onderzoek van veevoeders niet mogelijk is giftig
en ontgift ricinusmeel van elkaar te onderscheiden.
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Mestproeven met varkens.
In 1960 werd door WITT en SCHRÖDER medegedeeld, dat in rant
soenen voor mestvarkens de gebruikelijke hoeveelheid vismeel geheel
door sojaschroot vervangen kon worden, indien per kg meelmengsel
2,5 g a-aminoboterzuur werd toegevoegd. Een verklaring van de werking
van deze stof kon nog niet gegeven worden, terwijl de onderzoekers
evenmin durfden te voorspellen in hoeverre a-aminoboterzuur ook bij
het gebruik van andere plantaardige eiwitten een overeenkomstige in
vloed zou uitoefenen. In aansluiting op de in voorgaande jaren uitge
voerde onderzoekingen om in rantsoenen voor varkens dierlijk eiwit
te vervangen door plantaardig eiwit aangevuld met aminozuren, leek het
gewenst ook de waarde van a-aminoboterzuur in dit opzicht na te gaan.
Gedurende de winter 1960-'61 werden twee proeven met mestvarkens
opgezet. De ene proef vond plaats in de proefstal te Hoorn met 4
groepen van 8 dieren van het Groot-Yorkshire type. De andere proef
is uitgevoerd in de Proefmesterij van de Coöp. Handelsvereniging te
Sevenum met 4 groepen van 6 varkens van het Landvarken-type. Hier
bij werd individuele voedering toegepast. Teneinde nadere gegevens te
kunnen verkrijgen over het werkingsmechanisme van a-aminoboterzuur werd deze stof zowel aan een normaal rantsoen alsook aan een
rantsoen met uitsluitend plantaardig eiwit toegevoegd.
Het resultaat van beide proeven was dat toevoeging van 0,25% a-ami
noboterzuur aan een rantsoen zonder dierlijk eiwit geen effect had.
Het mengsel met uitsluitend plantaardig eiwit veroorzaakte echter een
groeivertraging van gemiddeld 11% ten opzichte van het controlerant
soen. Ook bleek a-aminoboterzuur geen groeibevorderende invloed te
hebben bij een gewoon rantsoen voor mestvarkens.
Het streven om ook in de landbouw de werktijden te verkorten leidt
er toe, dat het nachtinterval tussen de voedertijden voor varkens groter
wordt en het daginterval kleiner. De invloed van deze verschuivingen
werd nagegaan in een proef met 4 groepen van 8 dieren. De dag- en
nachtintervallen waren voor deze groepen resp. 11-13, 9-15 en 7-17
uur. De vierde groep werd eveneens gevoederd met intervallen van
7 en 17 uur, maar daarbij werd 's middags voor de (lange) nacht 2/s van
de totale dagportie verstrekt en 's morgens Vs. Het resultaat van de
proef was dat tussen de groepen geen verschillen van betekenis zijn
opgetreden.
Het toenemende gebruik van enzym-preparaten ter verbetering van de
rantsoenen der landbouwhuisdieren in de Verenigde Staten was aan
leiding om ook hier te lande een aantal varkensproeven met deze groep
stoffen uit te voeren. Inmiddels werden 3 verschillende preparaten be
proefd, nl. een soja-fermentatieprodukt van franse herkomst, een proteo
lytisch enzym-preparaat van amerikaanse origine en een uit Zuid-Afrika
afkomstig produkt, dat bereid is uit gedroogde melassespoeling.
Het amerikaanse en het zuid-afrikaanse preparaat werden zowel aan
een rantsoen met extra kopersulfaat alsook aan een voedermengsel
zonder extra koper toegevoegd. Hierbij werd overwogen, dat in het land
van herkomst — in tegenstelling met Nederland — het verwerken van
extra koper in rantsoenen voor varkens niet gebruikelijk is.
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Van geen der tot nu toe beproefde preparaten werd enig effect op
de groei of het voederverbruik waargenomen.
De toenemende schaarste aan werkkrachten in de landbouw heeft o.a.
tot gevolg, dat de verzorger van mestvarkens steeds minder gelegenheid
heeft tot rustige waarneming der aan hem toevertrouwde dieren. Om
hieraan tegemoet te komen kunnen wetenschappelijk verantwoorde en
praktisch hanteerbare voedernormen voor mestvarkens waardevol zijn.
Deze normen zijn uitgedrukt in formules, zodat men voor een varken
van elk gewicht snel de zetmeelwaardebehoefte kan berekenen. Er zijn
aparte formules voor de categorieën 20-50, 50-90 en 90-130 kg. Op grond
van theoretische beschouwingen, gevolgd door een drietal mestproeven,
waarbij vooral aandacht werd besteed aan het voederverbruik per kg
groei en de slachtkwaliteit, konden de formules aldus worden vast
gesteld :
20 - 50 kg ZW = 0,15
50 -

90 kg ZW = 0,25

90 - 150 kg ZW = 0,35

1,30

In deze formules is G het levend gewicht in kilogrammen. Het eerste
lid stelt de onderhoudsbehoefte voor en het tweede lid geeft aan hoeveel
ZW voor de groei nodig is. Wanneer men voor elke categorie varkens
het daartoe bestemde voedermengsel gebruikt, waarin dus de juiste ver
houding tussen ZW en vwe aanwezig is, dan geeft men bij het toepassen
van de formules voor de ZW automatisch de juiste hoeveelheid eiwit.
Drie zeugen, die gedurende 3 jaar een rantsoen met extra kopersulfaat
ontvangen hadden, werden in de loop van de zomer geslacht. De dieren
bevonden zich steeds in een normale conditie en hebben verschillende
malen een gezonde toom biggen geworpen. Ook bij de slachting zijn
geen afwijkingen waargenomen. Het kopergehalte in de lever bleek
echter ontstellend hoog te zijn, nl. gemiddeld 5,4 g per kg droge stof.
In levers van mestvarkens van ruim 100 kg, die een rantsoen zonder
extra koper ontvangen, wordt gem. 0,04 g Cu per kg droge stof gevon
den, terwijl verstrekking van voeder met 0,l°/o CuS04.5H?0 het koper
gehalte in de lever van de dieren doet stijgen tot gemiddeld 0,7 g per kg
droge stof.
Biochemisch onderzoek.
Het onderzoek naar de verhoudingen tussen de lagere vluchtige vetzuren
zoals die in de pens van het rund voorkomen op diverse rantsoenen,
werd verder uitgebreid. Bovendien is speciale aandacht geschonken aan
de verhouding tussen het azijnzuur, propionzuur en boterzuur zoals die
aanwezig is in de pens van runderen, lijdende aan acetonaemie. In vele
gevallen bleek een belangrijke daling van het propionzuurgehalte te zijn
ingetreden, die niet toegeschreven kon worden aan de verminderde
voedselopname. Bij sommige patiënten was de hoeveelheid boterzuur
in de pensvloeistof gestegen waarmede een verlaging van het propion16

zuur gepaard ging, zodat de verhouding tussen het boterzuur en propionzuur groter dan 1 werd. Dc belangrijkste faktor voor het ontstaan van
slepende melkziekte wordt gezien in een propionzuurgebrek. Deze de
ficiëntie kan ontstaan tengevolge van ondervoeding, maar ook door een
abnormale fermentatie in de pens, waarbij een tekort aan propionzuur
gevormd wordt. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid boterzuur
ten opzichte van propionzuur werkt het ontstaan van de ziekte in de
hand. Speciaal met het oog op het voorkómen van de acetonaemie werd
nagegaan hoeveel propionzuur uit diverse voedingsmiddelen in de pens
gevormd kan worden. Daarbij bleek dat een boterzuurhoudende silage
weinig propionzuur in de pens vormt, maar dat het percentage propion
zuur gevormd uit een goed geslaagde silage meer dan 25°/o van de totale
vluchtige vetzuren kan bedragen.
Ook suikerpulp verhoogt het propionzuurgehalte. De verschillende
hooisoorten, die onderzocht zijn gaven in de pens een propionzuur
gehalte van ongeveer 19°/o van de totale vluchtige vetzuren. Het verband
tussen de samenstelling van het gras en de vorming van de verschillende
vetzuren in de pens moet nog nader uitgewerkt worden.
Chemisch en biologisch onderzoek.
De bepaling van de afzonderlijke aminozuren is door allerlei onvoor
ziene omstandigheden niet zo vlot verlopen als wij wel hadden gehoopt.
Zo kleefden aan de nieuwe fraktieverzamelaar nog enkele onvolmaakt
heden. Ook het indampen van het eiwithydrolysaat heeft in de loop
van het jaar verbeteringen ondergaan. Verder was het „ruwvet" in vis
meel de oorzaak van het onbruikbaar worden van diverse zuilen. Deze
tegenslagen werden gelukkig overwonnen, zodat tegen het einde van
het jaar de aminozuurbepalingen wederom naar wens verliepen.
Ook werd in 1961 een begin gemaakt met de ontwikkeling van een
bepalingsmethode voor vrije aminozuren in de mest en urine van
varkens.
De bepaling van de vluchtige vetzuren in het pensvocht door middel
van kolomchromatografie (methode ELSDEN) verliep, wat de reprodu
ceerbaarheid betreft, niet geheel bevredigend. Ook de verschillen in
constitutie van de silicagel bleken invloed te hebben op de scheiding.
Daarom werd overgegaan op een gaschromatografische bepaling volgens
JAMES en MARTIN.
De vluchtige vetzuren werden in dampvorm met behulp van een stikstofstroom over een met siliconenolie geïmpregneerde „Celite"-kolom
geleid. Naarmate het polaire karakter van het vetzuur vermindert,
neemt het retentievolume toe.
De overbrenging van de vluchtige vetzuren uit het waterige destillaat
in de aetherische oplossing is hierbij wellicht nog een punt dat voor
verbetering vatbaar is.
Hooiwinningsproeven.
In het jaar 1960 was een begin gemaakt met hooiventilatieproeven,
waarbij het effekt van lucht door het hooi blazen werd vergeleken met
lucht door het hooi zuigen. Dit zuigen werd verkregen door in het
ventilatorkanaal de ventilator om te draaien. Voor een zuivere verge
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lijking werden niet alleen gelijke ventilatoren gebruikt, maar ook het
luchtvcrdeelsysteem was bij het zuigen precies hetzelfde als bij het
blazen.
Bij de 4 partijen hooi, die in het onderzoek waren betrokken waren de
droge-stofverliezen in de tas bij het zuigen resp.: 10.2, 7.6, 9.0 en 10.0%,
terwijl de korresponderende cijfers van de beide tassen, waarin werd
geblazen gemiddeld waren: 6.5, 7.1, 8.5 en 8.1°/o. De verliezen bij het
zuigen waren dus iets hoger, doch alleen in de onderste laag was er
een verschil van betekenis.
Zoals wij reeds bij de verteringsproeven zagen was ook de voederwaarde
van het hooi, waardoor de lucht was gezogen, iets lager. De verschillen
waren echter klein en stellig niet wezenlijk.
In 1961 werd het vergelijkende onderzoek tussen blazen en zuigen
voortgezet. Er werd nu gebruik gemaakt van 1 tas waarin werd gezogen
en 1 tas waarin werd geblazen.
Ook nu werden weer 4 partijen hooi in het onderzoek betrokken. Bij
het einde van het jaar was de tas, waarin was geblazen, juist geledigd.
Hoewel de kwaliteit van het hooi uit deze tas vrij goed leek, was het
plaatselijk toch wel enigszins stoffig. Daar het overeenkomstige hooi
uit de tas, waarin was geblazen, nog niet vervoederd was; kunnen wij
over de vergelijking nog niets mededelen.
Bij de bestudering van de met behulp van hamels bepaalde voeder
waardecijfers van ventilatiehooi uit de jaren 1957-'59 bleek, dat er
ook bij dit hooi een goed verband bestond tussen het ruwe eiwit- en
het vre-gehalte en tussen het ruwe celstof-gehalte en de zetmeelwaarde.
De berekende regressielijn voor vre kwam vrijwel overeen met die van
hooi, op het veld bemonsterd.
De regressielijn voor de zetmeelwaarde van ventilatiehooi lag bij lage
ruwe celstof-gehalten duidelijk boven die van het gewone hooi; bij
toenemend ruwe celstof-gehalte werd het verschil echter steeds kleiner.
Omdat 't wenselijk werd geoordeeld over meer cijfermateriaal te beschik
ken — zowel wat de verliezen in de tas als de voederwaarde betreft —
werd ook met een gedeelte van het hooi te Maarheeze in 1961 een
ventilatieproef genomen.
Inkuilpioeven.
Zoals in het vorige jaarverslag reeds werd meegedeeld, werden in de
herfst van 1960 twee vergelijkbare grassilages gemaakt. Bij de controle
werd het gras zonder enige toevoeging geënsileerd, in de andere werd
het gras gestoomd met een verrijdbare aardappelstomer.
De kwaliteit van deze silages was als volgt:
PH
controle

5,26

gestoomd

4,98

azijnzuur

boterzuur

(%)

(%)

0,73
0,56

1,41
0,80

melkzuur ammoniak(%>)
fraktie
0,17
0,19

39,0
15,2

Hoewel belangrijk beter dan de controlesilage, was de silage van ge
stoomd gras nog verre van geslaagd. Ze bevatte bijna geen melkzuur
en een boterzuurgehalte van 0,80°/o. De eiwitafbraak onder ammoniakvorming was door het stomen belangrijk geremd. Dit blijkt ook uit het
eiwitgehalte van de silage. Terwijl de controlekuil slechts 12,16% ruw
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eiwit (zonder ammoniak) in de droge stof bevatte; was het eiwitgehalte
van de silage van gestoomd gras 16,32%. Voor de controlekuil vonden
wij: 6,41% vre en een zetmeelwaarde van 45,4; voor de gestoomde silage
waren deze cijfers: 9,25% vre en een zetmeelwaarde van 48,4. Voor de
verliezen aan voederwaarde berekenden wij tenslotte:
droge stof
controle
gestoomd

14,0
15,8

verliezen (%)
vre

zetmeelwaarde

64,2
49,4

27,5
24,3

Hoewel het vre-verlies duidelijk kleiner was dan bij de controlekuil,
was toch ook bij de silage van gestoomd gras het vre-verlies erg hoog;
bijna de helft van het in het gras aanwezige vre is verloren gegaan.
Verder waren van de in 1960 gemaakte silages van voorjaarsgras, dat
bij het inkuilen met behulp van een Vicon-machine sterk was ge
kneusd, een deel goed geslaagd en een deel minder goed.
Vfln het gras dat op 16 mei was gemaaid, werden b.v. 3 silo's op dezelfde
wijze gevuld, de eerste op 17 mei, de tweede op 18 mei en de derde
op 19 mei.
De kwaliteit van deze silages was als volgt:
PH
Ie silage
2e
„
3e
„

4,07
4,16
4,62

azijnzuur

boterzuur

(%>)

(%)

0,83
0,92
1,21

0
0
0,41

melkzuur ammoniakfraktie
(%)
1,86
1,55
0,96

10,7
11,1
18,1

Boor de ademhaling was het suikergehalte van het gras langzamerhand
zo ver teruggelopen, dat er na drie dagen niet voldoende meer in het
gras aanwezig was om een geslaagde silage op te leveren.
Een zelfde soort beeld kregen wij bij de silages van herfstgras. Om de
kans op slagen te vergroten werd naast toepassing van een sterke kneu
zing ook nog ongeveer 1% suiker en een suspensie van melkzuurbac
teriën toegevoegd. Van het gras, dat op 12 september was gemaaid
werden 2 silo's gevuld, de le op 13 september, de 2e op 14 september.
De kwaliteit van de silages was als volgt:
pH
Ie silage
2e
„

4,19
4,90

azijnzuur

boterzuur

(%)

(%)

0,61
0,65

0,17
0,94

melkzuur ammoniak(%)
fraktie
1,67
1,15

11,5
22,5

Ook nu was de silage, die na 2 dagen werd gemaakt aanmerkelijk
slechter. Uit de cijfers van de Ie silage blijkt, dat de omstandigheden
toen reeds zo moeilijk waren, dat de silage maar nauwelijks kon slagen.
Bij de 2e silage, waarbij het gras een dag langer had gelegen en waar
bij toevallig iets minder suiker (nl. niet 1%, maar 0,84%) en ook
minder melkzuurbacteriën werden toegevoegd, waren de omstandighe
den reeds zodanig, dat de silage mislukte.
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Verder waren met behulp van de maaikneuzer op 17 juni 1960 4 kleine
silo's met snijhaver gevuld. De silages waren slechts matig geslaagd:
de pH's varieerden van 4,23 tot 4,40, de boterzuurgehalten van 0,08 tot
0,20%, de melkzuurgehalten van 1,02 tot l,38°/o en de ammoniakfrakties van 11,5 tot 14,3.
Ook nu bleek weer dat snijhaver een vrij moeilijk te ensileren produkt
is.
Het jaar 1961 stond bij het inkuilen in het teken van maaikneuzen.
Alle materiaal werd met behulp van een maaikneuzer geoogst en daarna
met behulp van een grijper in de silo's gebracht. Het inkuilen ging op
deze wijze bijzonder snel. Zo ensileerden wij op 4 mei in 4 silo's tezamen
53200 kg gras, op 23 en 24 mei in 5 grote silo's tezamen 104300 kg gras
en op de morgen van 15 juni in 4 kleine silo's tezamen 26800 kg snijgerst.
Aan het einde van het jaar waren pas de eerste silo's geopend, zodat
over het wel of niet slagen nog weinig is te voorspellen.
Onderzoekingen in verband met de veterinaire verkenningswerkzaam
heden.
De studievergaderingen met de dierenartsen van de provinciale gezond
heidsdiensten, die zich bezig houden met de opsporing van deficiëntieen stofwisselingsziekten, vonden regelmatig plaats. Hierdoor werd, zoals
te verwachten was, de belangstelling voor de opsporing groter en de
bestrijding ervan doelmatiger. De chemische analyse van het biologisch
materiaal in de laboratoria van deze diensten kreeg een grotere nauw
keurigheid. De grotere uniformiteit van de analyse-methodiek en de
herscholingskursus van de analisten onder leiding van Dr W. B. Deys
van het I.B.S. te Wageningen en het wetenschappelijk personeel van het
laboratorium voor Medisch-Veterinaire Chemie van Prof. Dr L. Seekles
hebben hiertoe ook veel bijgedragen.
Het onderzoek om na te gaan op welke wijze moeilijkheden van niet
infektieuze aard met de bevruchting en melkproduktie van melkkoeien
en de ontwikkeling van jong vee in de praktijk het meest doelmatig
opgespoord en bestreden kunnen worden, werd voortgezet in samen
werking met de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren te Alkmaar
en het Rijkslandbouwconsulentschap te Schagen.
Het onderzoek in de omgeving van Oploo betreffende de slechte opfokresultaten bij roodbonte kalveren, dat tezamen wordt verricht met het
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen en het Rijksland
bouwconsulentschap te Oss met in totaal 44 kalveren had als resultaat,
dat de dieren geen diarrhee kregen en daarom niet behoefden te worden
opgestald. Hoewel de groei nog niet optimaal was (gemiddeld ruim 600
gram per dag per dier) ligt het in de lijn der verwachtingen, dat bij de
voortzetting van dit onderzoek de oplossing van dit probleem zal kunnen
worden gevonden.
Hoewel nog altijd een juiste methode ontbreekt voor de bepaling van
het mangaangehalte in bloedserum en levermonsters verkregen door
biopsie, werd op voorstel van en in samenwerking met het P.A.W.
on het I.B.S. te Wageningen een proef opgezet met 6 paar een-eiige
tweelingen, om de invloed na te gaan van een extra toediening van
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150 mg mangaan per opgenomen kg droge stof op de ontwikkeling en
latere melkproduktie. Het mangaangehalte van het ruwvoeder is bij deze
proef minder dan 45 d.p.m.
Ondanks het feit, dat de bepaling van het eiwitgebonden jodium
(P.B.I.) in het bloedplasma nog op grote moeilijkheden stuitte, mag toch
wel verwacht worden, dat in 1962 met het dierkundig onderzoek kan
worden begonnen.
Bij een onderzoek tot het verkrijgen van juiste gehalten van het koper,
calcium, anorganisch fosfor en magnesium in hetzelfde bloedserum of
bloedplasmamonster werd toevoeging van heparine, ammoniumoxalaat,
natriumcitraat vergeleken met spontane stolling en schudden met glas
parels.
Toevoeging van heparine leverde veruit de beste resultaten op. Zo is
b.v. het kopergehalte van het serum verkregen van spontaan gestolde
bloedmonsters van normale runderen gemiddeld meer dan 30°/o te laag.
De conclusie is, dat alleen in plasma, verkregen van bloedmonsters
waaraan heparine is toegevoegd koper, calcium, anorganisch fosfor en
magnesium betrouwbaar bepaald kunnen worden.
Bij dit onderzoek werden ook vergeleken bloedmonsters verkregen uit
de halsader en uit de meikader. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk, dat
voor het koppelonderzoek het halsaderbloed alleen maar bruikbaar is,
omdat het koper-, calcium- en magnesiumgehalte lager en het anorga
nisch fosforgehalte hoger is in melkaderbloed dan in halsaderbloed.
Deze verschillen zijn bij pas afgekalfde koeien het grootst en worden
bij het voortschrijden van de laktatie geleidelijk kleiner.
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VERSLAG OVER HET JAAR 1961 VAN DE VERENIGING
TOT EXPLOITATIE VAN HET VEEVOEDINGSPROEFBEDRIJF
„HOORN" TE HOORN
Het Bestuur van de Vereniging tot Exploitatie van het Veevoedingsproefbedrijf „Hoorn" te Hoorn heeft de eer U hierbij het jaarverslag
over 1961 aan te bieden.
In de samenstelling van Bestuur en leden kwam geen verandering.
De voorzitter de heer J. Posch te Stompetoren, per 31 december 1961
aan de beurt van aftreden zijnde als bestuurslid, werd in de algemene
vergadering van 7 september 1961 herbenoemd.
De in het vorige jaarverslag gememoreerde plannen voor het bouwen
van een open loopstal met sleufsilo's, konden door het trage verloop van
het daarvoor aan te kopen terrein van het P.E.N. nog niet gerealiseerd
worden.
De landruiling met de gemeente Hoorn verloopt ook langzaam, maar
begin 1961 hebben wij de eerste voor dit doel bestemde landerijen
groot 6,69,20 ha in gebruik genomen en voor 1962 zijn er ook weer
7,03,10 ha vrij gekomen.
Bij de vereniging was in gebruik 48 ha grasland en 2 ha bouwland,
in totaal dus 50 ha.
De weersomstandigheden waren in 1961 voor ons bedrijf vrij gunstig.
De winter was zacht en vrij nat, het voorjaar dat hierop volgde was
zacht, droog en groeizaam, zodat al het vee zeer vroeg, reeds in de
tweede helft van april, naar de weide kon worden gebracht. In mei
waren er in de weide 71 melkkoeien, 12 kalfvaarzen, 12 kalveren, 80
schapen en lammeren en 2 paarden.
Het lag in de bedoeling om gedurende de stalperiode 1961-'62 een voederproef te nemen met melkkoeien, welke als ruwvoeder enkel kuilvoeder zouden krijgen. Voor de ene groep zou dit afkomstig zijn van
gras dat in een jong stadium en voor een andere groep van gras dat in
een ouder stadium van hetzelfde perceel met een maaikneuzer was
geoogst. Hiervoor werd op 4 mei het eerste en op 23 en 24 mei het
laatste gemaaid; in totaal is op deze wijze 6 ha ingekuild.
Door de gunstige grasgroei kon al vroeg met de hooioogst worden be
gonnen. De opbrengsten waren goed. Al het hooi werd weer nagedroogd
in geventileerde hooivakken. In totaal is van 27 ha hooi gewonnen.
Daarnaast is in augustus 2,50 ha gras gedroogd.
De gehele zomer was er door het goede weer een gunstige grasgroei en
daardoor voldoende gras voor het vee. Doordat het in de herfst te veel
regende, moest het vee echter toch nog vroeg op stal.
In het begin van de stalperiode is nog 3,5 ha grasland gemaaid en vers
op stal aan het vee vervoederd.
Van het bouwland was 1 ha kunstweide. Deze is meerdere keren ge
maaid voor hooi, terwijl de laatste snede groen aan het vee op stal
is vervoederd. In de andere ha is luzerne gezaaid met gerst als dekvrucht.
De gerst en later de luzerne zijn ingekuild.
Het land is als volgt bemest: Alle percelen hebben in de loop van het
seizoen 180 kg kalkammonsalpeter per ha gekregen en verder ontvingen
25 ha stalmest en 16 ha gier. Daarnaast kregen 4,50 ha 300 kg thomas23

slakkenmeel, 8,50 ha 250 kg fosfaatammonsalpeter, 4,30 ha 300 kg kieseliet en 6,70 ha 300 kg super, alles per ha.
Voor de in de winter 1961-'62 te nemen voederproeven met melkvee,
moesten in november ongeveer 45 vers afgekalfde koeien aanwezig zijn.
Zelf hadden we 22 stuks, zodat er 23 stuks bijgekocht moesten worden.
Het lag oorspronkelijk in de bedoeling een voederproef te nemen met
3 groepen van 13 koeien. Daar het droge stof-gehalte van het jong
gemaaide gras uitzonderlijk laag was, bleek achteraf de voorraad hiervan
te gering te zijn voor de voorgenomen proef, zodat het proefplan moest
worden gewijzigd.
Er werden nu 4 groepen van 11 koeien gevormd, met als ruwvoeder
in de hoofdperiode: le groep jong gemaaid kuilgras, 2e groep oud ge
maaid kuilgras, 3e groep hooi en 4e groep hooi + oud gemaaid kuil
gras.
In 1961 werden 34 koeien, stieren en pinken aangekocht voor gem.
ƒ 1051,—. Verkocht werden 37 koeien en stieren voor gem. ƒ 815,— per
stuk.
In het voorjaar werden 12 tweeling-kalveren aangekocht ter voortzetting
van de opfokproeven met jong rundvee. Aan de helft der dieren werden
tijdens de opfok extra mineralen verstrekt, aan de andere helft niet.
Daar tijdens de stalperiode 1961-'62 een voederproef met jongvee geno
men zou worden, waarbij de voedering van hooi vergeleken zou worden
met die van tot brokjes geperst hooi, werd in december een partij hooi
tot balen geperst. De helft van dit hooi werd naar een grasdrogerij
in Woerden gebracht om na maling geperst te worden tot brokjes. Voor
deze voederproef waren nodig 12 pinken,- 7 werden voor ƒ 400,— per
stuk aangekocht, 1 was aanwezig en ook 4 tweelingen zijn hiervoor
gebruikt.
In 1961 zijn 5 varkensproeven aangezet, waarbij in totaal 137 varkens
betrokken waren, met daarnaast regelmatig de verteringsproeven. De
bruto winst op varkens is ƒ 27774,76, aan varkensvoeder is ƒ21185,46
uitgegeven, zodat er ƒ 6589,30 overblijft voor arbeidsloon, stro, veearts,
enz.
Ook de schapen zijn weer in het onderzoek betrokken geweest. Er wer
den in de winter 1960—'61 1-jarige en oudere schapen gebruikt, in de
winter 1961—'62 zouden alleen 40 oudere schapen gebruikt worden.
Aanwezig waren 26 oudere schapen en 14 stuks zijn bijgekocht.
In 1961 zijn 90 stierkalveren aangekocht voor de mestproeven.
Vergelijken wij de winst- en verliesrekening van 1960 met die van 1961
dan is het nadelig saldo vrijwel gelijk gebleven. In de verschillende
posten is wel een kleine verandering gekomen, o.a. hogere personeels
uitgaven en een hogere brutowinst op kalveren, doordat de pinken,
die overgegaan zijn naar de koeienrekening tegen een bepaalde waarde
gewaardeerd zijn. Het verlies op rundvee is lager geworden.
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EXPLOITATIEREKENING OVER 1961 VAI
LASTEN

Salaris en arbeidslonen
Sociale lasten
Inhoudingen:
2,9% soc. lasten . . ƒ 1,278,79
Pensioenpremie . . . „ 637,—

ƒ

53.246,77

ƒ 12.201,34

1.915,79

10.285,55

Landhuren
Bedrijfsonkosten
Onderhoud inventaris
Onderhoud en verbruik tractor
Afschrijving werktuigen
Assurantie en reserve veeverzekering ....
Verlichting, verwarming en water

6.592,03
1.494,25
875,09
2.230,—
2.068,47
3.909,90

„

Meststoffen
Rundveevoeder
Varkensvoeder
Kalvervoeder
Stro
Veearts en Gezondheidsdienst
Bijzondere uitgaven
Diversen
Verlies op paarden
„
„ rundvee

ƒ

2.974,55
24.815,67
21.185,46
18.549,20
1.873,15
1.435,70

ƒ

3.897,57
2.175,23

..

ƒ
»

184,68
5.167,70

ƒ 168.707,99

ET VEEVOEDINGSPROEFBEDRIJF „HOORN"

BATEN

iruto winst op kalveren

ƒ

22.813,98

„

„

„ varkens

„

27.774,76

„

,,

„ schapen

„

4.005,50

„

98.506,83

/[elk

726,80

bijzondere ontvangsten
„

ladelig saldo

14.880,12

I

ƒ 168.707,99

BALANS PER 31 DECEMBER 1961 VAN HI
ACTIVA

75
1
1
20

koeien
koe
stier
pinken

à
à
à
à

ƒ 230,—
„ 700,—
„ 1.000,—
„ 320,—

6 kalveren
30 kalveren

à ƒ
à „

39 varkens

à

30 schapen
44 schapen

à ƒ
55,—
à „ 100,—

2 paarden

f

à ƒ

240,—
100,—

ƒ
„
„

17.250,—
700,—
1.000,—
6.400,—

ƒ
„

1.440 —
3.000 —

64,—
ƒ
„

1.850,—
4.400,—

ƒ

2.213,94
841,50
1.612,—
455,—
2.500,—
280,60

650,—

ƒ

25.350,—

„

4.440,—

„

2.496 —

„
„

6.050,—
1.300,—

„
„

7.903,04
12.761 —

„
„

15.563,50
2.402,68

ƒ

78.266,22

Voorraden:
Rundveevoeder
Varkensvoeder
Kalvervoeder
Stro
Hooi
Zakken

„
„

Werktuigen en gereedschappen

Nog te ontvangen:
Coöp. Werkt. Vereniging
Melk
Bijzondere ontvangsten
Zakken
Kas- en girosaldo

ƒ
„

480,—
14.900,—
SOIÜS,50

iEVOEDINGSPROEFBEDRIJF „HOORN"

fschrijving werktuigen
eserve veeverzekering

PASSIVA
ƒ

1.000 —

„

2.709,—

3.709,—

og te betalen:
Rundveevoeder
Varkensvoeder
Diversen
Bedrijfsonkosten
Verlichting, verwarming en water
Bijzondere uitgaven
Onderhoud werktuigen ....
Onderhoud en verbruik tractor .
Kalvervoeder
A.O.W.-premie
Loonbelasting
Veearts en Gezondheidsdienst .

4.139,92
123,30
142,50
1.200,—
400,—

1.000,—
100,—
150,—
413,20
845,81
921,87
600 —

10.036,60

apitaal

64.520,62

ƒ

78.266,22

TITELS EN SAMENVATTINGEN VAN ARTIKELEN,
ELDERS GEPUBLICEERD.
TITLES AND SUMMARIES OF ARTICLES
PUBLISHED ELSEWHERE.
Mineralendeficiënties in de veevoeding.
J. VAN DER GRIFT, Veeteelt- en Zuivelberichten 4 (1961)
p. 102.
Heeft het zin zowel antibiotica als kopersulfaat toe te voegen
aan rantsoenen voor mestvarkensï
J. DAMMERS, Veeteelt- en Zuivelberichten 4 (1961) p. 297.
Die Verluste bei den verschiedenen Heugewinnungsverfah
ren in den Niederlanden.
N. D. DIJKSTRA, Futterkonservierung, Heft 3/4, 1961.
Zusammenfassung:
Die verschiedenen Verlustquellen, die bei der Heugewinnung auftreten,
werden diskutiert.
Bei der traditionellen Heugewinnung sind die Verluste sehr grosz. In
ausführlichen Versuchen in Hoorn wurden die Verluste bei der Heuge
winnung in kleinen Haufen verglichen mit der auf Reutern. Im Durch
schnitt betrugen die Verluste an Trockensubstanz 22%, an verd. Roh
protein 35°/o und an Stärkewert 43-44%.
Ein im Jahre 1953 in Holland eingeführtes Heutrocknungsverfahren mit
warmer Luft in einer speziellen Trockenscheune ergab zwar geringere
Verluste, doch dieses Verfahren hat u. a. durch die hohen Kosten wenig
Anklang gefunden.
In den Jahren 1957-1959 wurden in Hoorn Versuche über die Verluste
bei der Heugewinning mittels Belüftung angestellt. Bei dem von uns
angewendeten Heugewinnungsverfahren — häufiges Wenden auf dem
Felde, kombiniert mit starker Belüftung im Heustock mit Kaltluft —
wurden sehr gute Resultate gefunden. In vielen Fällen wurden in der
Trockensubstanz des früh gemähten Heues Stärkewerte von etwa 50
gefunden. Im Durchschnitt gingen etwa 11% der Trockensubstanz, 21%
des verd. Rohproteins und 31% des Stärkewerts verloren.
Diese Heubelüftungsmethode trocknet schnell, ist billig und gut und
deshalb empfehlenswert.
The feeding value losses in the different methods of hay
making in the Netherlands.
N. D. DIJKSTRA, Futterkonservierung, Heft 3/4, 1961.
Summary:
In this report at first the different causes of losses in haymaking are
discussed. In the traditional way of haymaking these losses are extre
mely high. The losses of feeding value in haymaking in the ordinary
30

way on the ground were compared with those in haymaking on pyramids
in extensive investigations at Hoorn. In these experiments the average
losses of dry matter were 22%, those of digestible crude protein 35%
and those of starch equivalent 43-44%.
In 1954 and 1955 we carried out investigations on a new method of
haydrying with hot air in a special drying barn. Although the feeding
value losses in this method of haymaking were smaller, this method
has not become popular, owing to the high costs.
In the years 1957-1959 at Hoorn experiments were carried out into
the losses of feeding value involved in a new way of haymaking in
which storage drying was incorporated. The results of this way of hay
making — frequently tedding on the field combined with a vigorous
ventilation with cold air in the haystack — were very good. In many
cases we found in the dry matter of early cut hay starch equivalents
of about 50.
In this method of haymaking the average losses were 11% of the dry
matter, 21% of the digestible crude protein and 31% of the starch
equivalent.
This method of haymaking is quick, inexpensive and good and, conse
quently, it is worth to be recommended.
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1.

INLEIDING

Enkele jaren geleden wendde de bouwkundige afdeling van de Nederlandse Heide
maatschappij zich tot het Instituut voor Veevoedingsonderzoek te Hoorn om inlich
tingen over de verliezen, die er bij bewaring van hooi in een kapberg optreden. Men
was zich nl. gaan afvragen of het noodzakelijk is om het hooi te bewaren in een gesloten
gebouw en of dit niet evengoed zou kunnen gebeuren in een geheel of gedeeltelijk
open kapberg. Een dergelijke bewaring zou immers een veel geringere investering
vergen.
Daar ons Instituut niet over gegevens beschikte en wij het probleem wel van
economisch belang achtten, verklaarden wij ons bereid een onderzoek naar deze
verliezen in te stellen.
De Nederlandse Heidemaatschappij vond de Constructiebouw „Haring" N.V.
te Boskoop bereid ons Instituut voor dit onderzoek gedurende driejaren kosteloos een
kapberg ter beschikking te stellen. Een woord van dank voor deze spontane mede
werking is hier wel op zijn plaats.
FIG. 1.

De kapberg

FIG. 2

Het opdraaien van de kap

FIG. 1.

The "movable roof "

FIG. 2.

The roof is turned upwards

In fig. 1 is deze kapberg afgebeeld, terwijl fig. 2 een indruk geeft van de wijze
waarop de kap kan worden opgedraaid.
1

In deze proeven - die gedurende driejaren zijn genomen - werd de bewaring van
hooi in deze kapberg vergeleken met die in een tas in de hooischuur. Hiertoe werd
van het hooi van een bepaald perceel van het Veevoedingsproefbedrijf - dat naar de
mening van de bedrijfsleider geschikt was om te worden ingeschuurd - een deel in de
kapberg opgetast en een ander deel in een tas in de hooischuur bewaard. Beide
partijen werden nauwkeurig gewogen en bemonsterd. Bij het leeghalen in de winter
werd weer alle hooi gewogen en bemonsterd voor analyse-onderzoek. Tevens werd
van dit laatste hooi een groot monster genomen om op verteerbaarheid te worden
onderzocht.
Daar het hooi in de kapberg een oppervlakte had van ongeveer 4,35 X 5,50 =
24 m2 en in de tas in de hooischuur van 6 X 8 = 48 m2, hebben wij - om niet een te
groot verschil te krijgen in tashoogte - meer hooi in de tas in de schuur gebracht dan
in de kapberg.
Op de grond in de kapberg werd het eerste jaar alleen een laag stro gelegd. Dit
leek ons niet voldoende om het vocht uit de grond afdoende te weren. Daarom werd
er in de volgende jaren eerst een laag takkebossen gelegd en hierop een strolaag.

2

2.

HET INBRENGEN EN UITHALEN VAN HET HOOI

In het jaar 1957 werden twee partijen hooi voor de proefneming gebruikt.
Bij de eerste partij was het weer gunstig. Op het land kon het hooi daarom dade
lijk op grote hopen worden gezet (18 juni). Het binnenhalen hiervan vond plaats op
20, 21 en 22 juni. In de kapberg werd 10.580 kg met 81,7 % droge stof en in de tas in
de hooischuur 19.110 kg met 80,5 % droge stof gebracht.
Bij de tweede partij was het weer zeer matig ; het hooi is daardoor erg nat binnen
gehaald. Het werd op 22 en 23 juli opgetast op de eerste partij, nadat voor afscheiding
een strolaagje was aangebracht.
In de kapberg is 2.882 kg met 66,9 % droge stof en in de tas in de hooischuur
5.713 kg met 67,2 % droge stof gebracht. Dit hooi heeft iets gebroeid, doch doordat
de laag slechts dun was, is de temperatuur niet hoger opgelopen dan tot maximaal
49° G op 29 juli. Op 2 augustus was de temperatuur al weer gezakt tot 43° C.
Op 29 oktober werd de tweede partij uit de tas in de hooischuur gehaald; dit
was 4.351 kg. Op 15 november, 29 november en 13 december volgde de eerste partij
uit deze tas. In totaal werd 17.825 kg van dit hooi uit deze tas gehaald.
FIG. 3.

De verweerde laag is uiterst dun

FIG. 3.

The weathered surface-layer is extremely thin

Op 18 en 19 februari 1958 werd het hooi uit de kapberg gehaald. De buitenkant
was in het algemeen sterk verweerd. Het ergste was de noord-west kant, het beste
was de noord-oost kant. Bij het uithalen bleek, dat de verwering erg oppervlakkig
3

Avas (zie fig. 3). Reeds 1 cm naar binnen was de kleur goed. Aan de zuid-west kant
was het hooi iets stoffig, aan de noord-oost kant niet. Van de tweede partij werd
2.227 kg en van de eerste partij in totaal 10.077 kg uit de kapberg gehaald.
In het jaar 1958 werd slechts 1 partij hooi voor de proefneming gebruikt. Deze is echter
in drie porties binnengehaald. Door het minder gunstige weer was het hooi, dat op
ruiters stond, nog tamelijk vochtig.
In de kapberg kwam op 19 juni 3.145 kg met 74,7 % droge stof, op 24 en 25 juni
7.436 kg met 72,3 % droge stof en ten slotte op 4 en 5 juli 5.209 kg met 69,9 % droge
stof; in totaal is dit 15.790 kg met 72,0 % droge stof.
Op dezelfde dagen werden van dezelfde partij hooi ook hoeveelheden in een tas
in de hooischuur gebracht. In totaal was dit 17.591 kg met gemiddeld 71,6 % droge
stof.
Door het tamelijk vochtige materiaal is er zowel in de kapberg als in de tas in de
schuur broei opgetreden. Reeds spoedig na het inbrengen van de tweede portie liepen
de temperaturen vrij snel op.
Op 26 juni maten wij plaatselijk in de tas in de hooischuur een temperatuur van
67° C. Hierop is in deze tas een gat gespit van ongeveer 1,50 m bij 1,70 m en 1,50 m
diep. Dit gat is afgedekt met een flinke hooilaag. De temperatuur is toen geleidelijk
gezakt. De maximum temperatuur op 27 juni 68,5° C, op 28 juni 63,5° C, op 30 juni
63° C, en op 3 juli 57° G.
Wij hoopten, dat in de veel kleinere kapberg de temperatuur minder zou oplopen.
Dit is echter niet gebeurd. Op 27 juni was de maximum temperatuur 63° C, op 28 juni
75° C en op 30 juni 78,5° G. Daarop is toen in deze berg een gat gespit van ongeveer
1,40 m bij 1,40 m en ook ongeveer 1,40 m diep. De temperatuur, die eerst vrij snel
was afgezakt, is later - toen op 4 en 5 juli het restant van het hooi er op werd gebracht
- nog weer opgelopen tot ongeveer 65° C. Zo werden bijv. op 12 juli aan de zuid-oost
kant temperaturen gemeten van 56-61° C en aan de noord-west kant van 62-65° C.
Op 13 november, 27 november en 12 december werd het hooi uit de tas in de
hooischuur gewogen en bemonsterd. Het totale gewicht bedroeg 13.713 kg. Op 18 en
19 februari 1959 werd het hooi uit de kapberg gehaald; dit was in totaal 12.373 kg.
In het jaar 1959 werd ook weer één partij voor de proefneming gebruikt. Op 12, 13, 15,
16 en 17 juli werd in totaal 11.134 kg hooi met gemiddeld 79,6% droge stof in de
kapberg gebracht. Op dezelfde data werd in totaal 15.523 kg hooi met gemiddeld
79,2 % droge stof in een tas in de hooischuur gebracht. Door het schitterende weer
was het droge-stofgehalte hoog. Hierdoor is de bewaring naar wens verlopen.
Op 17 en 18 december werd 13.854 kg hooi uit de tas in de hooischuur gehaald.
Op 17 en 18 maart 1960 werd het hooi uit de kapberg gehaald; dit was in totaal
10.061 kg.
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3.

DE SAMENSTELLING VAN HET HOOI

De samenstelling van het hooi voor en na de bewaring is opgenomen in tabel 1.
Bij alle partijen is het droge-stofgehalte tijdens de bewaring toegenomen. Het hooi
in de tas in de schuur werd uiteindelijk iets droger dan in de kapberg; het gemiddelde
droge-stofgehalte van het hooi in de schuur was nà de bewaring 84,3 % tegen 82,5 %
in de kapberg.
Er was vrijwel geen verschil in de chemische samenstelling van de droge stof
tussen het hooi, dat in de kapberg en dat, wat in de tas in de schuur werd gebracht.
Ook nà de bewaring was er geen verschil. De veranderingen, die er tijdens de be
waring zijn opgetreden, waren in de kapberg en in de tas in de hooischuur dus
precies gelijk. Deze veranderingen waren overigens slechts gering. Het ruw-eiwit- en
asgehalte bleeftijdens de bewaring onveranderd. Het ruwe-celstofgehalte steeg ge
middeld met ongeveer 1 -J %, terwijl het gehalte aan overige koolhydraten met hetzelfde
bedrag daalde. Bij het hooi, dat vochtig werd ingebracht, waren deze veranderingen
in het algemeen groter en bij het droog ingebrachte hooi dientengevolge kleiner.
Het gehalte aan werkelijk eiwit is bij alle partijen tijdens de bewaring iets toege
nomen; deze toename bedroeg gemiddeld ongeveer 0,6 %.
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4.

DE VERLIEZEN TIJDENS DE BEWARING

De verliezen aan droge stof en overige bestanddelen, die bij de bewaring van het hooi
zijn opgetreden, zijn vermeld in tabel 2.
De verliezen zijn in sterke mate afhankelijk van het droge-stofgehalte bij het in
brengen. De verliezen bij de 2e partij uit 1957 en het hooi uit 1958 waren aanmerke
lijk hoger dan bij de le partij uit 1957 en het hooi uit 1959.
In het algemeen waren de verliezen in de kapberg wat hoger dan in de tas in de
schuur. De verliezen aan organische stof bedroegen in de kapberg gemiddeld 6,5 %
tegen 5,0 % in de tas in de schuur; dit is dus een gemiddeld verschil van 1,5 %.
De verliezen aan organische stof hebben in hoofdzaak betrekking op de verliezen
aan overige koolhydraten; hiervan ging in de kapberg gemiddeld ruim 10 % verloren
tegen ruim 8 % in de tas in de schuur. Hierbij was het verschil in bewaringsverliezen
dus gemiddeld ongeveer 2 %. De geringste verliezen traden vanzelfsprekend op bij
de ruwe celstof, waarvan gemiddeld slechts ongeveer 1 % verloren ging. Er was geen
duidelijk verschil in de eiwitverliezen bij bewaring in de twee verschillende hooi
bergen; bij beide ging gemiddeld ongeveer 5 % van het ruw eiwit verloren.
De verliezen aan asbestanddelen waren bij beide wijzen van bewaring dezelfde;
gemiddeld ging hiervan ruim 4 % verloren.
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5.

DE VERTEERBAARHEID VAN HET HOOI

Alle partijen hooi werden nâ de bewaring met behulp van hamels op verteerbaarheid
onderzocht. In elke verteringsproef werd gebruik gemaakt van drie dieren. Deze
dieren ontvingen als voedsel uitsluitend hooi. De hoeveelheden, die ze er van
opnamen bedroeg in de meeste gevallen 1,000 of 1,100 kg; slechts in één proef werd
1,200 kg verstrekt. Hiernaast kregen alle dieren dagelijks 5 g keukenzout. De verteringsproeven bestonden uit een hoofdperiode van 10 dagen, voorafgegaan door een
voorperiode van 7 à 10 dagen.
De resultaten van de verteringsproeven zijn opgenomen in de tabellen A en B,
terwijl tabel 3 een overzicht geeft van de verkregen gemiddelde verteringscoëfficienten.
Er was in het algemeen een klein verschil in verteerbaarheid ten gunste van het
hooi, dat in de schuur was bewaard. Bij de organische stof bedroeg het verschil ge
middeld 1,2 eenheden. Dit verschil werd in hoofdzaak veroorzaakt door een verschil
in verteerbaarheid van ruwe celstof van ongeveer 2 eenheden. Het verschil in ver
teerbaarheid van de overige koolhydraten bedroeg gemiddeld ongeveer 1 eenheid.
De verteerbaarheid van het eiwit was in beide gevallen praktisch gelijk.
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6.

DE VOEDERWAARDE VAN HET HOOI

Met behulp van de gemiddelde samenstelling van het hooi uit tabel 1 en de gemiddelde
verteringscoëfficienten uit tabel 3, kon van alle partijen hooi de voederwaarde worden
berekend. Deze voederwaardecijfers zijn opgenomen in tabel 4.
De gehalten aan voedernorm ruw eiwit varieerden bij de verschillende partijen van
5,8 tot 8,5%. Het laagste cijfer werd gevonden bij het gebroeide hooi uit 1958. Er
was praktisch geen verschil in het gehalte aan voedernorm ruw eiwit tussen het hooi
uit de kapberg en dat uit de tas in de hooischuur. Ook in het gehalte aan verteerbaar
werkelijk eiwit was geen noemenswaard verschil.
In de zetmeelwaarde was er een klein verschil ten gunste van het hooi uit de schuur;
gemiddeld bedroeg dit verschil 1,3 eenheden.
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7.

DE VERLIEZEN AAN VOEDERWAARDE
BIJ DE BEWARING

Daar met het hooi vóór de bewaring geen verteringsproeven zijn genomen, is de
voederwaarde van dit hooi niet nauwkeurig bekend. Wij hebben deze voederwaarden
berekend met de daarvoor geldende formules uit de „Handleiding voor de berekening
van de voederwaarde van ruwvoedermiddelen" (1958). Hierdoor zijn de verlies
cijfers slechts bij benadering juist; vergelijkenderwijs zijn ze echter zeer goed bruik
baar.
Deze verliescijfers zijn opgenomen in tabel 5.
TABEL 5.

Voederwaardeverliezen bij de bewaring van hooi in twee verschillende hooibergen (%)
Hooi in kapberg

1957, le partij
2e
1958
1959
Gemiddeld

Zetmeelwaarde

Voedernorm Zetmeel
ruw eiwit
waarde

2,6
16,1
27,3
5,4

4,4
19,8
7,3
6,4

1,5
14,1
24,2
3,4

— 2,5
15,1
9,1
3,5

12,8

9,5

10,8

6,3

Digestible
crude protein

Starch
equivalent

Stored under a "movable roof "

TABLE 5.

Hooi in tas in de schuur

Voedernorm
ruw eiwit

Digestible
crude protein

1957, 1st lot
2nd
1958
1959
Average

Starch
equivalent

Stored in a barn

Losses of feeding value during storage of hay in two different haystacks (%)

Bij de le partij hooi uit 1957 zijn de verliezen zeer klein. Door het bijzonder
goede weer tijdens de winning zal de voederwaarde van het hooi vóór de bewaring
wel wat hoger hebben gelegen dan die, welke met de formules voor gemiddeld hooi
zijn berekend. In werkelijkheid zullen de verliescijfers van dit hooi dus alle wel wat
hoger zijn geweest dan de cijfers uit de tabel. De winst aan zetmeelwaarde bij het
hooi uit de schuur wijst ook in deze richting.
Voor de 2e partij uit 1958 geldt juist het omgekeerde. Hierbij zal door het
slechte weer bij de winning de voederwaarde vermoedelijk beneden de met de
formules berekende cijfers hebben gelegen. Bijgevolg zullen deze verliescijfers wel
iets kleiner zijn dan in de tabel is aangegeven.
Bij het hooi uit 1958 zijn door de broei de verliescijfers aan voedernorm ruw eiwit
bijzonder hoog.
In de kapberg zijn de verliezen aan voedernorm ruw eiwit bij elke partij hooi iets hoger
geweest dan in de tas in de schuur. Gemiddeld bedroeg het verschil 2 %.
Ook de verliezen aan zetmeelwaarde zijn bij bewaring in de kapberg hoger geweest
dan bij bewaring in de schuur. Gemiddeld waren deze verliezen ruim 3 % hoger.
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SAMENVATTING
In de jaren I957-'59 werden te Hoorn enkele proeven genomen, waarbij de bewaring
van hooi in een kapberg werd vergeleken met die in een tas in de hooischuur.
In 1957 werden 2 partijen hooi voor de proefneming gebruikt en in de volgende
twee jaren telkens 1 partij. Van deze partijen werd het kleinste deel in de kapberg,
de rest in een tas in de schuur gebracht.
De droge-stofgehalten van deze 4 partijen hooi zijn vermeld in tabel 1. De 1ste
partij uit 1957 en die uit 1959 zijn droog opgetast. De 2de partij uit 1957 en die uit
1958 zijn vochtig binnengehaald. Vermoedelijk door de kleine hoeveelheid is de broei
in de 2de partij uit 1957 slechts gering geweest; in de partij uit 1958 was de broei
echter zo sterk, dat zowel in de kapberg als in de tas in de hooischuur moest worden
gespit.
Uit tabel 1 blijkt verder, dat de veranderingen in chemische samenstelling tijdens
de bewaring in de kapberg en in de tas in de schuur precies gelijk waren. Het ruweiwit- en asgehalte bleef vrijwel onveranderd, het gehalte aan overige koolhydraten
daalde gemiddeld ongeveer IJ à 2%, terwijl het ruwe-celstofgehalte met eenzelfde
bedrag steeg.
De verliezen tijdens de bewaring zijn vermeld in tabel 2. In de partijen, die droog
zijn binnengehaald waren de verliezen betrekkelijk klein, in de vochtig ingebrachte
partijen waren de verliezen duidelijk hoger. Verder waren de verliezen aan overige
koolhydraten het grootst, terwijl die aan ruwe celstof uiterst gering waren.
De verliezen in de kapberg waren wat groter dan in de tas in de schuur. Bij de
organische stof was het gemiddelde verschil 1,5 % (6,5 tegen 5,0 %). Dit verschil was
in hoofdzaak te wijten aan een verschil in de verliezen aan overige koolhydraten
(10,1 tegen 8,2 %). Van het ruw eiwit ging in beide gevallen ongeveer 5 % verloren.
De gemiddelde verteringscoëfficienten van de verschillende partijen hooi zijn
opgenomen in tabel 3. Er was in het algemeen een klein verschil in verteerbaar
heid ten nadele van het hooi uit de kapberg; bij de organische stof bedroeg het ver
schil gemiddeld 1,2 eenheden.
De voederwaarde-cijfers van de partijen hooi zijn vermeld in tabel 4. Er was
praktisch geen verschil in het gehalte aan voedernorm ruw eiwit tussen het hooi uit
de kapberg en dat uit de schuur. De zetmeelwaarde van het hooi uit de kapberg was
gemiddeld 1,3 eenheden lager.
De benaderde verliezen aan voederwaarde zijn opgenomen in tabel 5. Bij bewa
ring van hooi in de kapberg zijn de verliezen aan voedernorm ruw eiwit gemiddeld
2 % en die aan zetmeelwaarde gemiddeld ruim 3 % hoger dan bij bewaring in een
tas in de schuur.
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SUMMARY
COMPARATIVE INVESTIGATIONS ON THE STORAGE OF HAY IN A HAYSTACK OUTSIDE UNDER
A MOVABLE ROOF AND IN A BARN

In the years 1957—'59 4 experiments were carried out at Hoorn in which the storage
of hay under a movable roof was compared with that in a haystack in a barn.
In 1957 two lots of hay were used in these experiments and in the next two years
in each year one. The smaller part of these lots were stored outside under a movable
roof and the greater part in the barn.
The dry matter contents of these 4 lots of hay are mentioned in table 1. The first
lot of 1957 and that of 1959 are stored in a dry state. The second lot of 1957 and that
of 1958 are stored in a humid state. Probably thank to the small quantity, the rise of
temperature in the hay of the 2nd lot of 1957 was limited. However, in 1958 the
heating of the hay under the movable roof as well as in the haystack inside was
much too heavy.
Table 1 shows that the changes in chemical composition during storage of hay
under a movable roof and in a haystack in a barn are the same. The crude protein
and ash content remained practically unchanged, the average decrease of the N-free
extract content was about 1| to 2 %, whereas the crude fibre content rose with the
same percentage.
The losses during storage are mentioned in table 2. In the two lots of hay stored
in a dry state the losses were relatively small, in the two lots stored in a humid state
the losses were distinctly higher. The greatest losses are found in N-free extract and
the lowest in crude fibre.
The losses under a movable roof were somewhat higher than in a haystack inside.
The difference between the losses in organic matter was 1.5% (6.5 to 5.0%). This
difference was mainly due to a difference in losses in N-free extract (10.1 to 8.2 %).
In both cases about 5 % of the crude protein was lost.
The average digestion coefficients of the different lots of hay are mentioned in
table 3. In general, there was a slight difference in digestibility to the detriment
of the hay under the movable roof; in organic matter the average difference was 1.2
units.
Table 4 shows that there was practically no difference in digestible crude protein
content between hay stored under a movable roof and that in a haystack inside. The
average starch equivalent of the hay under the movable roof was 1.3 units lower.
The estimated losses of feeding value are mentioned in table 5. These losses are
slightly higher in hay stored outside under a movable roof than in hay stored in a
barn. The average difference in digestible crude protein losses was 2 % and that in
starch equivalent losses about 3 %.
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Proef te Sevenum
De varkens verkeerden gedurende de gehele proef in een goede conditie en ziekte
gevallen of andere bijzonderheden hebben zich niet voorgedaan. De belangrijkste gemid
delde resultaten zijn opgenomen in tabel 1, terwijl in grafiek I de groeilijnen zijn
weergegeven.
Tabel 1.
Omschrijving

Begingewicht
kg
kg
Eindgewicht
g
Gem. groei per dag
g
Middelbare afwijking
kg
Voeder per kg groei
Gem. spekdikte
cm
Lengte
cm
Slachtkwaliteit (10 = max)

I
Pos. contr.

II
Pos. contr.
+ a-ABZ

III
Neg. contr.

IV
Neg. contr.
+ a-ABZ

23,6
90,3
661
± 12
3,5
3,5
80,0
6,3

23,5
90,0
635
± 23
3,4
3,1
82,1
6,4

23,7
85,3
579
± 33
3,7
3,1
81,2
6,0

23,5
88,6
592
± 18
3,7
3,4
81,7
6,0

Grafiek I.
De verschillen in groei, voederverbruik
en slachtresultaten geven geen aanwijzing
dat het a-aminoboterzuur een gunstige in
vloed heeft uitgeoefend. Wel is duidelijk dat
met het positieve controlerantsoen betere
uitkomsten zijn verkregen dan met het
mengsel zonder dierlijk eiwit.

Groeicurven van de groepen te Sevenum.
4.

Proef te Hoorn

De proef heeft een uitstekend verloop gehad en ziektegevallen of andere bijzonder
heden hebben zich niet voorgedaan. Wel viel op dat gedurende de tweede helft van de
proefperiode de varkens uit de groepen III en IV er iets minder welvarend uitzagen dan de
dieren van de groepen I en II. Tegen het einde van de proef liet in groep IV de eetlust der
dieren soms te wensen over. Grafiek II geeft weer een beeld van het verloop van de groei.
De belangrijkste gemiddelde uitkomsten zijn hiernaast weergegeven (tabel 2).

Tabel 2.
Omschrijving

II
Pos. contr.

i

Pos. contr.

III
Neg. contr.

+ fi ABZ

+ a-ABZ

Begingewicht
Eindgewicht
Gem. groei per dag
Middelbare afwijking
Voeder per kg groei
Gem. spekdikte
Slachtverlies

kg
kg
g
g
kg
cm
y
/o

26,4
118,4
730
± 19
3,4
3,7
21,1

26,6
119,9
740
± 30
3,3
3,5
20,7

IV
Neg. contr.

26,3
110,8
670
± 48
3,7
3,3
22,7

26,3
107,8
647
•i 15
3,7
3,3
23,1

De bovenstaande cijfers laten zien dat ook in Hoorn het a-aminoboterzuur geen
enkel effekt gehad heeft.

Grafiek II.
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5.

Bespreking der resultaten en conclusie

De waarde van a-aminoboterzuur als bestanddeel van rantsoenen voor mestvarkens
werd nagegaan in twee proeven met in totaal 56 dieren. In de eerste plaats is gebleken, dat
deze stof geen effekt heeft bij toevoeging aan een rantsoen dat voldoende dierlijk eiwit
bevat. Echter ook bij een rantsoen met uitsluitend plantaardig eiwit werd van het gebruik
van a-aminoboterzuur geen invloed op de groei, het voederverbruik en de slachtresultaten

gezien. Wel waren, zoals verwacht mocht worden, de resultaten met het zuiver plant
aardige rantsoen minder goed dan met het positieve controlemengsel; met dierlijk eiwit
was de groeisnelheid ongeveer 10% hoger.
De waarnemingen van Witt en Schröder en van Richter e.a. konden bij deze proeven
dus niet bevestigd worden. Een afdoende verklaring voor dit verschil in resultaat is
moeilijk te geven. Wat de rantsoenen betreft valt op te merken dat bij de Duitse proeven
het dierlijk eiwit alleen door sojaschroot vervangen werd, terwijl in Hoorn en Sevenum
voor dit doel naast sojameel ook maisglutenmeel gebruikt is.
Voorts moet in aanmerking genomen worden dat in Nederland vrij algemeen 0,075
of 0,1 % CUS04.5H20 in voedermengsels voor mestvarkens verwerkt wordt. Ook bij deze
proeven bevatten de rantsoenen 0,075 % kopersulfaat, aangezien er 1 Vi % van een mineralenmengsel met 5 % CUS04.5H20 (mineralen varkens II) was gebruikt. In een uitvoerige
serie proeven is namelijk aangetoond dat de genoemde hoeveelheden kopersulfaat ge
middeld een groeiverbetering van 11% en een lager voederverbruik van 7,1% gaven.
Ook bij een rantsoen met minder dierlijk eiwit dan gewoonlijk kwam de gunstige werking
van kopersulfaat tot uiting (Dammers en van der Grift, 1959). In Duitsland is evenwel het
opnemen van kopersulfaat in rantsoenen voor varkens minder algemeen en ook de ge
noemde onderzoekers hebben bij hun proeven geen gebruik gemaakt van deze groeibevorderende stof. Natuurlijk staat niet vast dat de aanwezigheid van extra kopersulfaat
inderdaad een eventueel effekt van a-aminoboterzuur onderdrukt.
Tenslotte moet de conclusie van dit onderzoek luiden dat toevoeging van 0,25%
a-aminoboterzuur aan de op blz. 439 beschreven rantsoenen zonder dierlijk eiwit geen
effekt gehad heeft. Ook bleek a-aminoboterzuur geen groeibevorderende invloed te heb
ben bij een gewoon rantsoen voor mestvarkens.
Voor het verschil in uitkomst tussen dit onderzoek en de Duitse proefnemingen kan
geen definitieve verklaring gegeven worden.

Summary. The value of a-aminobutyric acid in rations for fattening pigs
Some german research workers have found that soyameal supplemented with
a-aminobutyric acid was as good as fish meal in rations for swine. Two experiments with
fattening pigs were carried out in order to test this statement. In these experiments an
amount of 0,25 % a-aminobutyric acid was added to a control ration with 6!/2 % herringmeal as well as to a ration containing only vegetable protein. The results of both experi
ments showed that a-aminobutyric acid had no effect at all.
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De voederwaarde van tulpebollen
The feeding value of tulip bulbs
(Summary see page 6)

Inleiding
In Nederland worden in bepaalde streken tulpebollen soms als veevoeder gebruikt.
Wanneer op de bollenveiling het aanbod de vraag overtreft, worden bepaalde partijen
uit de markt genomen. Vanzelfsprekend zijn dit meestal minder courante partijen
(kleine en beschadigde bollen). Vaak worden ze, voordat ze voor veevoeder beschik
baar worden gesteld, voor de teelt ongeschikt gemaakt door ze te malen. Soms worden
deze tulpebollen vers vervoederd, maar meestal worden ze ingekuild om later te
worden gevoederd.
Over de verliezen die er bij een dergelijke inkuiling optreden en ook over de
voederwaarde van deze tulpebollen is weinig met zekerheid bekend. Daar de bollen
in hoofdzaak uit zetmeel bestaan, ligt het voor de hand de voederwaarde ervan te
vergelijken met die van aardappelen, evenwel met dit voorbehoud dat bollen een
veel hoger droge-stofgehalte bezitten.
Toen wij kort geleden een onderzoek hebben ingesteld naar de verliezen bij het
ensileren van verse en gestoomde aardappelen en naar de voederwaarde van deze
aardappelen (Dijkstra, 1960), leek het ons nuttig ook een partij tulpebollen in het
onderzoek te betrekken.

De ensilering
Op 2 december 1958 werden 4980 kg gemalen tulpebollen ingekuild in een
waterdichte betonnen silo van 2,5 m middellijn en 2 m hoog. De silage werd afgedekt
met zeer dun plastic, waarop een goed passend houten deksel werd gelegd, dat met
enkele betonnen blokken werd bezwaard. Op de silo was een kap aangebracht om de
inhoud tegen inregenen te beschermen. De drain van de silo is gedurende de gehele
proef gesloten gebleven.
In het tijdvak van 26 maart tot 20 april 1959 werd de silo geledigd. In totaal
werden 4321 kg ingekuilde bollen uit deze silo gehaald. Er was dus een gewichts
verlies van ruim 13 %.

De kwaliteit van de silage
De bemonstering van het ingekuilde produkt geschiedde - zoals steeds bij onze
proefnemingen - door het nemen van boor- en dagmonsters (greepjesmonsters). De
silage werd in twee lagen bemonsterd.
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De bepalingen ter beoordeling van de kwaliteit werden uitgevoerd in de boor
monsters. Het resultaat van dit onderzoek is vermeld in tabel 1.

Tabel 1. Analyses van de boormonsters van de ingekuilde tulpebollen.
pH

Azijnzuur
%

le boormonster
2e
Gemiddeld

4,10
4,12
4,11
pH

0,72
0,80
0,76
Acetic
acid
7
/o

Melkzuur
y
/o

Boterzuur
°/
/O

0
0
0

Ammoniakfrakte

1,31
0,98
1,13

4,7
5,2
5,0

Butyric
akid

Lastic
acid

%

%

1st auger sample
2nd „
„
Average

NH3 -N

as% of
total-N

Table 1. Analyses of the auger samples of ensiled tulip bulbs.
De silage was dus uitstekend geslaagd : lage pH, geen boterzuur en een lage
ammoniakfraktie.

Samenstelling vain de bollen voor en na de ensilering
De samenstelling van de tulpebollen vóór en nà de ensilering is opgenomen in
tabel 2.

Tabel 2. Samenstelling van de tulpebollen vóór en nà bewaring.
In de droge stof (%)

Voor de ensilering
Na de ensilering :
volgens dagmonsters
volgens boormonsters
Gemiddeld

Droge
stof
(%)

Ruw
eiwit
zonder
ammonia

Overige
koolhy
draten
+ vet

Ruwe
celstof

42,63

8,77

85,01

42,23
42,37
42,30

8,02
8,19
8,10
Crude
protein
without
ammonia

Dry
matter
(%)

As

Wer
kelijk
eiwit

2,82

3,40

4,50

84,88
85,01
84,95

3,40
3,18
3,29

3,70
3,62
3,66

3,59
3,45
3,52

N-free
extract
+fat

Crude
fibre

Ash

True
protein

Before ensiling
After ensiling :
by daily samples
by auger samples
Average

In the dry matter (%)

Table 2. Composition of the tulip bulbs before and after storage.
Het droge-stofgehalte is gedurende de ensilering niet veranderd. In de droge
stof is het gehalte aan overige koolhydraten onveranderd gebleven. Het eiwitgehalte
is enigszins gedaald en het ruwe-celstof- en asgehalte relatief iets gestegen.
2

Verliezen aan de verschillende bestanddelen
De verliezen die er tijdens de bewaring zijn opgetreden, zijn vermeld in tabel 3.

Tabel 3.

Verliezen aan de verschillende bestanddelen tijdens de bewaring (%).

Droge
stof

Volgens boormonsters 13,8
Volgens dagmonsters 14,0
13,9
Gemiddeld
Dry
matter

Orga
nische
stof

Ruw
eiwit

Overige
koolhy
draten
+ vet

14,0
14,3
14,1

19,5
21,4
20,5

13,8
14,2
14,0

Organic Crude
matter protein

N-free
extract
+fat

Ruwe
celstof

As

Werkelyk
eiwit

2,7
-3,7
-0,5

8,2
6,4
7,3

33,8 by auger samples
31,5 by daily samples
32,6 Average

Crude
fibre

Ash

True
protein

Table 3. Losses of the different components during ensiling (%).
Bij deze ensilering in een waterdichte betonnen silo ging 14 % van de droge stof,
14 % van de organische stof en ook 14 % van veruit het belangrijkste bestanddeel
- de overige koolhydraten - verloren. Er ging geen ruwe celstof verloren. De verliezen
aan ruw eiwit bedroegen bij deze inkuiling gemiddeld ongeveer 20 %. Doordat
tijdens de bewaring in zuur milieu er een zekere hydrolyse van het eiwit optreedt, is
er na de ensilering altijd belangrijk minder werkelijk eiwit aanwezig dan er voor. Bij
deze hydrolyse kunnen uit eiwit peptiden en aminozuren worden gevormd, die in
eiwitwaarde niet bij het werkelijk eiwit behoeven achter te staan.

Verteerbaarheidsbepaling
Bij het verteerbaarheidsonderzoek werd gebruik gemaakt van schapen (hamels).
Zoals aan ons Instituut regel is, zouden voor dit onderzoek drie dieren worden
gebruikt.
Bij de eerste proef, die op 26 maart 1959 startte met de hamels P, Q en R at
alleen P het voor hem bestemde rantsoen volledig op. De beide overige dieren hadden
zulke grote resten, dat wij genoodzaakt waren ze uit de proef te nemen. Bij de tweede
poging, die op 5 april aanving met de hamels D, E en F hebben alle drie dieren
hun rantsoen goed opgenomen. Uiteindelijk is de verteerbaarheidsbepaling dus uitge
voerd met 4 hamels.
De tulpebollen voor de verteringsproeven werden tweemaal per week uit de silo
gehaald. Het materiaal dat bestemd was om gedurende de volgende 3 of 4 dagen te
worden vervoederd, werd gemengd en daarna bemonsterd. In dit monster werd zo
vlug mogelijk het voorlopige droge-stofgehalte bepaald, om aan de hand daarvan de
dagporties zo te kunnen variëren, dat gedurende de proef de dieren dag aan dag
dezelfde hoeveelheid droge stof ontvingen. Al naar het droge-stofgehalte varieerden de
dagporties van 1,39 tot 1,55 kg. Naast deze hoeveelheid geënsileerde tulpebollen
ontvingen de dieren dagelijks 300 g hooi, waarvan de verteerbaarheid in een vooraf
gaande proef was bepaald.
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De verteringsproef bestond uit een hoofdperiode van 10 dagen, vooraf gegaan
door een voorperiode van 9-11 dagen.
De resultaten van deze verteringsproef zijn vermeld in tabel 4.

Table 4. Samenstelling der droge stof (%) en verteringscoëfficiënten van ingekuilde
tulpebollen (V 567).

Droge

stof

Samenstelling 43,47
Verteringscoëfficiënten :
Hamel P
86,9
D
86,4
E
84,2
„
F
89,8
Gemiddeld
86,8
Dry
matter

Orsanische
niscne
stof

Ruw
i(

Overige
koolhy"
draten
,
«.
+ vet

w
Ruwe

celstof

3,33

As
As

8,,16

84,91

3,60

89,3
88,3
86,3
91,5
88,8

45,9
50,9
45,9
66,6
52,3

95,9
94.5
94,5
92,4
95,8
94,6
94.6

25,1
23,7
27,9
43,7
30,1

17,6
39,1
31,3
45,1
33,3

Organic
matter

Crude
protein

N-free
extract
-f fat

Crude
fibre

Ash

kelijk
. J.*
eiwit

3,55 Composition
Digestion
coefficients :
-1,9 Wether P
-3,1
„
D
-3,1
„
E
42,8
„
F
8,7 Average
True
protein

Table 4. Composition of the dry matter (%) and digestion coefficients of ensiled tulip bulbs.
Speciaal wat het hoofdbestanddeel - de overige koolhydraten - betreft, waren
de verteringscoëfficiënten van de afzonderlijke dieren goed met elkaar in overeen
stemming. Bijgevolg kwamen ook de verteringscoëfficiënten van de droge - en orga
nische stof goed met elkaar overeen.
Bij de verteringsproeven met ingekuilde gestoomde aardappelen vonden wij voor
de organische stof en de overige koolhydraten verteringscoëfficiënten van resp. 90 en
95 en nu bij de ingekuilde tulpebollen van resp. 89 en 95. Dit komt dus bijzonder
goed overeen. Ook de gemiddelde verteringscoëfficiënt van het ruwe eiwit is ongeveer
even hoog als bij aardappelen. Alleen voor de ruwe celstof vonden wij bij tulpebollen
een lagere verteringscoëfficiënt dan bij aardappelen. Door het zeer geringe percentage
is niet alleen deze verteringscoëfficiënt niet nauwkeurig vast te stellen, doch bovendien
legt een wat lager cijfer voor de voederwaardeberekening vrijwel geen gewicht in de
schaal. Van het werkelijke eiwit werd door de geringe hoeveelheid, die ervan in het
voeder aanwezig was, bijna evenveel met de mest uitgescheiden als met het voeder
was opgenomen.

De voederwaarde
Met behulp van de chemische samenstelling uit tabel 2 en de verteringscoëf
ficiënten uit tabel 4 werden het gehalte aan voedernorm ruw eiwit en de zetmeelwaarde van de ingekuilde tulpbollen berekend. Onder voedernorm ruw eiwit wordt
- evenals bij andere silages - verstaan : verteerbaar ruw eiwit zonder ammoniak.
Evenals bij aardappelen is de zetmeelwaarde berekend met gebruikmaking van het
i

gehalte aan verteerbaar werkelijk eiwit en een waardecijfer van 100. De aldus gevon
den voederwaardecijfers zijn opgenomen in tabel 5.
Tabel 5.

Voederwaarde van ingekuilde tulpebollen.

Droge stof
Voedernorm ruw eiwit
Zetmeelwaarde

Table 5.

In de droge stof

In het materiaal
als zodanig

100,00
4,24
81,6

42,3
1,79
34,5

In dry mater

In the material
as such

Dry matter
Digestible crude protein
Starch equivalent

Feeding value of ensiled tulip bulbs.

De zetmeel waarde van de droge stof van tulpebollen is gelijk aan die van aard
appelen. Door het wat lagere eiwitgehalte is het vre-gehalte in de droge stof bij tulpe
bollen in het algemeen iets lager dan dat van aardappelen. Daar tulpebollen een
droge-stofgehalte bezitten dat ongeveer tweemaal zo hoog is als dat van aardappelen,
is de voederwaarde van ingekuilde tulpebollen ongeveer het dubbele van die van
aardapelen. Wij vonden bij deze proef per kg produkt 345 gram zetmeelwaarde en
18 gram vre.

Samenvatting
In de winter 1958/'59 werd een proef genomen met tulpebollen als veevoeder.
Op 2 december werden ongeveer 5000 kg tulpebollen geënsileerd in een waterdichte
betonnen silo. Na 4 maanden werden deze ingekuilde bollen vervoederd. De kwaliteit
van de silage was uitstekend : lage pH, geen boterzuur en een lage ammoniakfraktie.
Het droge-stofgehalte bleef tijdens de bewaring onveranderd en ook de samen
stelling van de droge stof veranderde niet veel. Bij de bewaring ging 14 % van de
droge- en organische stof, 20 % van het ruwe eiwit en 14 % van de overige kool
hydraten verloren. Van de ingekuilde tulpebollen werd met behulp van hamels de
verteerbaarheid bepaald. De organische stof bleek voor 89 % verteerbaar en het
hoofdbestanddeel - de overige koolhydraten - zelfs voor 95 %.
De met behulp van de verteringscoëfficiënten berekende voederwaardecijfers zijn
opgenomen in tabel 5. De voederwaarde van de droge stof was vrijwel gelijk aan die
van aardappelen. Door het veel hogere droge-stofgehalte is de voederwaarde van de
ingekuilde tulpebollen ongeveer het dubbelen van die van aardappelen, nl. per kg
produkt 345 g ZW en 18 g vre.

Summary
THE FEEDING VALUE OF TULIP BULBS

In the winter 1958/'59 a small experiment was made on tulip bulbs as cattle
feed.Early in December about 5000 kg of tulip bulbs were ensiled in a waterproof
concreto silo. After about 4 months these ensiled bulbs were used as cattle feed.
The quality of the silage was excellent : low pH, no butryric acid and a low
protein breakdown. During storage the dry matter content remained unchanged and
there was only a small change in the composition of the dry matter (table 2).
During storage 14 % of the dry matter, 14 % of the organic matter, 20 % of
the crude protein and 14 % of the N-free extract was lost (table 3).
The digestibility of the ensiled tulip bulbs was determined by use of wethers.
The digestion coefficient of organic matter was 89 and that of the main component,
the N-free extract was 95.
The feeding value of these bulbs can be found in table 5. The feeding value of
the dry matter was almost as high as that of potatoes. However, by a much higher
dry matter content the feeding value of ensiled tulip bulbs is almost twice that of
potatoes : 1.8 % of digestible crude protein and a starch equivalent of 34.5.

Literatuur

Dijkstra, N. D., Proefnemingen over het ensileren van aardappelen.
Versl. landb. Onderz. 66. 1 (1960).
Hoorn, februari 1962

6

Overdruk uit "Veeteelt en Zuivelberichten" (Uitgave Ministerie van Landbouw en Visserij),
5e jaargang no. 5, mei 1962, pag. 216/221
D r . N . D . D I J K S T R A , Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn"

Het inkuilen van gestoomd gras
Inleiding
De laatste paar jaren experimenteert de heer F. Haarsma uit de Koog op het
eiland Texel met een nieuwe werkwijze van inkuilen. Het gras wordt hierbij, nadat
het aan een hoop is gereden of in een silo is gebracht, met behulp van een verrijdbare
aardappelstomer gestoomd. Daar deze wijze van inkuilen van gras iets nieuws is en
ons vragen werden gesteld over de verliezen die hierbij zouden kunnen optreden en
de voederwaarde van het verkregen produkt, leek het ons gewenst op onze proefboerderij te Hoorn ook eens een proef hierover te nemen. Deze proefneming vond
plaats in de herfst van 1960 met behulp van de aardappelstomer van de heer
Haarsma. Om de werking van dit stomen te kunnen beoordelen, werd tegelijkertijd
van hetzelfde gras een kontrolesilage gemaakt, niet gestoomd en zonder enige toe
voeging.

De ensileringen
Voor de ensileringen werd gebruik gemaakt van waterdichte betonnen silo's,
voorzien van een draineerinrichting. Voor de proefsilage werd gebruikt een silo
(G) van 2,50 m middellijn en 2,00 m hoog en voor de kontrolesilage een silo (po. 1)
van 2,00 m middellijn en ± 1,63 m hoog. Beide silo's waren voorzien van opzetstukken van ongeveer 1 meter.
De vulling van de silo's vond plaats op 16 september met gras dat op 14 sep
tember was gemaaid, doch tengevolge van een regenbui niet was voorgedroogd.
Eerst werd de kontrolesilo gevuld met 3122 kg gras. Daarna werd geheel volgens
de aanwijzingen van de heer Haarsma ongeveer de helft van het daarvoor bestemde
gras in silo G gebracht. Nadat een achttal buizen vertikaal in het gras waren gedrukt,
werd ongeveer 1Vi uur gestoomd. Hierna werd de silo bijgevuld en werd opnieuw
gestoomd. Tijdens het stomen bezakte het gras sterk, zodat uiteindelijk het gras
ongeveer 20 cm beneden de bovenkant van de betonnen silo stond. In totaal werd
6750 kg gras in deze silo gebracht.
Beide silages werden afgedekt met dun plastic, waarop goed passende houten
deksels werden gelegd die met betonnen blokken werden belast.
De lediging van silo G vond plaats van 19 dec. 1960 tot 5 jan. 1961. In totaal
werd 4727 kg silage uit deze silo gehaald. De kontrolesilage werd vervoederd van
12-19 januari '61; in totaal werd 2318 kg uit deze silo gehaald.

Hoedanigheid van de silages
Zoals aan ons Instituut gebruikelijk is, werden de silages op twee manieren
bemonsterd, nl. door boormonsters telkens van een laag van ongeveer 50 cm dikte
en de daarmede korresponderende dagmonsters (greepjesmonsters). Beide silages
werden in twee lagen bemonsterd. In de boormonsters werden de bepalingen verricht
die nodig zijn voor het onderzoek van de kwaliteit. De resultaten hiervan zijn vermeld
in tabel 1.
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Tabel 1.

Analyses van de boormonsters van de beide silages.

Omschrijving

pH

Azijnzuur

Boterzuur

Melkzuur

Ammoniakfraktie

Silage gestoomd gras
le boorlaag
2e
„
Gemiddeld

4,98
4,98
4,98

0,51
0,60
0,56

0,74
0,85
0,80

0,21
0,17
0,19

15,4
15,1
15,2

Kontrolesilage
le boorlaag
2e
„
Gemiddeld

5,26
5,25
5,26

0,80
0,58
0,73

1,49
1,24
1,41

0,18
0,14
0,17

43,5
30,0
39,0

De silages waren niet geslaagd : hoge pH, veel boterzuur en een te hoge ammoniakfraktie. Er was echter nog wel een gradueel verschil tussen beide silages : de
silage van gestoomd gras had een iets minder hoge pH en een iets minder hoog boterzuurgehalte dan de kontrolesilage, terwijl de ammoniakfraktie belangrijk lager was.
Bij de silage van gestoomd gras is dus veel minder eiwit tot ammoniak afgebroken
dan bij de kontrolesilage.

Samenstelling van het verse gras en de daaruit verkregen silages
De samenstelling van het in de silo's gebrachte gras en van de uit de silo's
gehaalde silages is vermeld in tabel 2. Zoals gezegd, werd de samenstelling van de
silages op twee verschillende wijzen vastgesteld, nl. aan de hand van boor- en
dagmonsters.

Tabel 2. Samenstelling van het voor de ensilering gebruikte gras en van de daaruit gewon
nen silages.

In de droge stof (%)
Omschrijving
Silage gestoomd gras
Vers gras
Silage :
Boormonsters
Dagmonsters
Gemiddeld
Kontrolesilage
Vers gras
Silage :
Boormonsters
Dagmonsters
Gemiddeld

Droge
stof
(%)

Overige
Ruw eiwit
(zonder koolhydraten
NH3)
+ vet

Ruwe
celstof

As

Werkelijk
eiwit

13,56

20,23

40,63

25,15

13,99

13,56

16,93
15,67
16,30

16,33
16,32
16,32

38,80
39,79
39,30

27,00
28,85
27,92

17,87
15,04
16,46

13,95
14,39
14,17

12,99

20,13

41,71

23,99

14,17

13,81

15,44
14,66
15,05

12,04
12,29
12,16

42,52
42,16
42,35

27,67
26,82
27,24

17,77
18,73
18,25

7,38
7,34
7,36

Ten opzichte van het uitgangsmateriaal was bij beide silages het eiwitgehalte
gedaald en het ruwe-celstof- en asgehalte gestegen. Toch was er in dit opzicht een
duidelijk verschil tussen de twee silages. Terwijl het ruw-eiwitgehalte in de droge
2

stof bij de kontrolesilage gedaald was van 20,13 tot 12,16, dus met bijna 40 %, was de
daling bij de silage met gestoomd gras minder ingrijpend en bedroeg ongeveer 20 %.
Bij het werkelijk eiwit was het verschil nog veel groter. Terwijl het bij de kontrole
silage gedaald was tot ongeveer 53 % van zijn oorspronkelijke waarde, was het bij
de silage van gestoomd gras zelfs nog iets gestegen. Dit laatste is zeer merkwaardig;
in deze silage is dus tijdens de bewaring geen hydrolyse van het werkelijke eiwit
opgetreden.

Verliezen aan de verschillende bestanddelen
Een overzicht van de verliezen aan droge stof en droge-stofbestanddelen is
weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Verliezen aan de verschillende bestanddelen (in %).

Omschrijving
Silage van
gestoomd gras
Kontrolesilage

Droge
stof

Orga
nische
stof

Ruw
eiwit
zonder
ammoniak

Overige
koolhy
draten
+ vet

Ruwe
celstcf

As

15,8
14,0

18,3
18,0

32.1
48,0

18,6
12,7

6,6
2,3

0,7
- 10,7

Werkelijk
eiwit

12,1
54,2

De winst aan asbestanddelen bij de kontrolesilage is te wijten aan verontreiniging
met grond. Hierdoor is ook het verlies aan droge stof geen betrouwbaar cijfer en
geven de verliezen aan organische stof een beter inzicht. Deze waren bij beide
silages even groot en bedroegen ongeveer 18 %.
Zoals - na hetgeen er over het eiwitgehalte van de silages is gezegd - te ver
wachten was, was het verlies aan eiwit bij de kontrolesilage belangrijk hoger dan
bij de silage van gestoomd gras. Toch ging bij laatstgenoemde silage ook nog ruim
32 % van het ruwe eiwit verloren.

Verteerbaarheidsbepalingen en voederwaarde
Van beide silages werd met behulp van dezelfde 3 hamels de verteerbaarheid
bepaald. Beide verteringsproeven bestonden uit een hoofdperiode van 10 dagen,
voorafgegaan door een voorperiode van eveneens 10 dagen. De resultaten van dit
onderzoek zijn opgenomen in tabel 4.

De kruiwagens met kuilvoer staan klaar.

Tabel 4. Samenstelling der droge stof (%) en verteringskoëfficiënten.
Omschrijving

Opgenomen Droge
droge
stof
stof (g)

Organische
stof

Ruw
eiwit
(zonder
NH.i)

koolhy
draten
+ vet

17,07

38,37

28,24

53,9
53,3
55,3
54,2

68,9
68,3
71,6
69,6

76,4
75,9
78,7
77,0

12,19

42,54

27,90

17,37

52,1
52.3
53.4
52,6

65.4
64,7
66.5
65,5

67,9
69,4
73.0
70.1

20,2
12,4
16,7
16,4

Ruwe
celstof

As

Werkelijk
eiwit

16,32

15,19

Silage van
gestoomd gras
Samenstelling
(V 628)
Verterings
koëfficiënten:

16,45

Hamel D
„
E
„
F
Gemiddeld

58.6
56.7
59,7
58,3

787,3
787,5
787,6
787,5

68,4
67,8
70,7
69,0

8,3
- 0,2
3,5
3,9

50,8
51.5
52,4
51.6

Kontrolesilage
Samenstelling
(V 631)
Verterings
koëfficiënten:

14,68

Hamel D
„
E
„
F
Gemiddeld

56,7
55,4
58,1
56,7

799,9
769,1
797,4
788,8

64.3
64.4
66,8
65,2

7,35
25.3
23.4
25,4
24,7

In beide proeven ontvingen de dieren een vrijwel even grote hoeveelheid
droge stof.
De verteerbaarheid van de silage van gestoomd gras was iets beter dan die van
de kontrolesilage. Merkwaardig was echter dat van het bestanddeel, waarvan men dit
in de eerste plaats zou verwachten, de verteerbaarheid vrijwel niets beter was. De
verteerbaarheid van het ruw eiwit is nl. in het algemeen in sterke mate afhankelijk
van het ruw-eiwitgehalte en bijgevolg zou de verteringskoëfficient van het ruwe eiwit
bij de silage van gestoomd gras, die een veel hoger ruw-eiwitgehalte bezat, duidelijk
hoger moeten liggen dan die van de kontrolesilage. Dit is echter niet het geval,
waaruit valt af te leiden dat de verteerbaarheid van het ruwe eiwit door het stomen
moet zijn verminderd.
Met behulp van de gemiddelde verteringskoëfficienten uit tabel 4 en de gemid
delde samenstelling uit tabel 2 werd van beide silages de voederwaarde berekend. De
gevonden voederwaardecijfers zijn opgenomen in tabel 5.

Tabel 5. Voederwaarde van de beide silages.
Silage van gestoomd gras
Omschrijving
Droge stof (g per kg)
Voedernorm ruw eiwit (g per kg)
Verteerbaar werkelijk eiwit (g per kg)
Zetmeelwaarde (g per kg)
4

Droge stof

Vers

88,5
73,1
488

163
14,4
11,9
79,5

Kontrolesilage
Droge stof

_

64,0
18,2
450

Vers
150
9,6
2,7
67,6

Hoewel volledigheidshalve ook de voederwaarde van de silage als zodanig is
opgenomen, zal men - wanneer men de silages wil vergelijken - speciaal aandacht
moeten schenken aan de voederwaarde in de droge stof.
Door het hogere eiwitgehalte lag het vre-gehalte van de gestoomde grassilage
duidelijk boven dat van de kontrolesilage. Door de iets betere verteerbaarheid van
de overige koolhydraten en de ruwe celstof was de zetmeelwaarde ook iets hoger,
doch hierbij was het verschil niet groot.

Verliezen aan voederwaarde
Voor de berekening van de verliezen aan voederwaarde werd gebruik gemaakt
van de droge-stofverliezen uit tabel 3 en de voederwaarde-cijfers van de silages
uit tabel 5. Behalve deze gegevens is ook nog nodig de voederwaarde van het verse
gras, waarvan de silages zijn gemaakt. Deze werd berekend met behulp van de tabel
len, vermeld in de „Handleiding voor de berekening van de voederwaarde van ruwvoedermiddelen". Wij kwamen op deze manier voor het verse gras tot 15,39 % vre en
een zetmeelwaarde van 53,8 in de droge stof. De aan de hand van deze gegevens
berekende voederwaarde-verliezen zijn vermeld in tabel 6.

Tabel 6. Verliezen aan voederwaarde (in %).
Omschrijving

Silage van gestoomd gras

Droge stof
Voedernorm ruw eiwit
Zetmeelwaarde

Kontrolesilage

15,8
51,6
23,7

14,0
64,2
28,1

Hoewel er een verschil in de voederwaarde-verliezen is ten gunste van de silage
van gestoomd gras, zijn toch ook bij deze silage de verliezen en wel speciaal de
verliezen aan vre veel te hoog. Bij een goed geslaagde silage liggen de verliezen aan
zetmeelwaarde in het algemeen weinig hoger dan de droge-stofverliezen, terwijl de
vre-verliezen ongeveer 25 % zullen bedragen.

De berekening van de voederwaarde
Tenslotte hebben wij ons afgevraagd op welke wijze de voederwaarde van een
silage van gestoomd gras het beste uit de chemische samenstelling zou kunnen worden
berekend. Om dit na te kunnen gaan, hebben wij voor de silage van gestoomd gras
uit de verteringsproef (tabel 4) het vre-gehalte en de zetmeelwaarde berekend.
In tabel 7 zijn deze cijfers vergeleken met voederwaarde-cijfers die uit de
analyse van deze zelfde silage berekend zijn met behulp van de formules voor koud
en warm ingekuild gras.

Tabel 7. Vergelijking tussen gevonden en berekende voederwaarde-cijfers.
Berekend als:
Omschrijving
Voedernorm ruw eiwit
Zetmeelwaarde

gevonden

gras, ingekuild, koud

gras, ingekuild, warm

9,25
48,4

11,92
46,2

9,10
46,1
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Bij de zetmeelwaarde maakte het niets uit of ze met behulp van de formule
voor warme of koude kuilen werd berekend; in beide gevallen kregen wij dezelfde
uitkomst die iets te laag lag. Bij het vre-gehalte was er echter een groot verschil.
Het bleek dat de formule voor warme kuilen in dit geval een zeer bevredigende
uitkomst gaf.
Samenvatting
In de herfst van 1960 werden 2 kleine betonnen silo's met gras gevuld; bij de
ene werd bij de vulling het gras gestoomd en bij de andere (kontrolesilage) niet,
terwijl geen konserveermiddel werd toegevoegd.
Het te ensileren gras bevatte resp. 13,6 en 13,0 % droge stof, waarin gemiddeld
20,2 % ruw eiwit.
Beide silages waren niet geslaagd : hoge pH en veel boterzuur. Terwijl bij de
kontrolesilage 39,0 % van de totaal-stikstof tot ammoniak was afgebroken, was dit
bij de silage van gestoomd gras maar 15,2 %. Door deze geringere eiwitafbraak was
het ruw-eiwitgehalte van de silage van gestoomd gras belangrijk hoger dan dat van
de kontrolesilage, nl. 16,3 tegen 12,2 %. Terwijl bij alle silages van vers gras het
gehalte aan werkelijk eiwit tijdens de bewaring door hydrolyse sterk daalt, was dit
bij de silage van gestoomd gras niet het geval.
Bij de silage van gestoomd gras ging 18,3 % van de organische stof en 32,1 %
van het ruwe eiwit verloren; bij de kontrolesilage waren deze cijfers resp. 18,0 en
48,0 %. Van beide silages werd met behulp van 3 hamels de verteerbaarheid bepaald.
Bij de silage van gestoomd gras was de organische stof voor 69,0 % verteerbaar en
het ruwe eiwit voor 54,2 %. Bij de kontrolesilage waren de korresponderende cijfers
65,2 en 52,6 %.
De silage van gestoomd gras bevatte per kg droge stof 88 g vre en 448 g
zetmeelwaarde en de kontrolesilage 64 g vre en 450 g ZW.
De verliezen aan vre waren bij de silage van gestoomd gras 51,6 % en die aan
zetmeelwaarde 23,7 %, terwijl bij de kontrolesilage 64,2 % van het vre en 28,1 %
van de zetmeelwaarde verloren ging.
Hoewel de verliezen bij de silage van gestoomd gras dus lager waren dan bij
de kontrolesilage zonder enige toevoeging, waren ze toch en speciaal de vre-verliezen
veel te hoog.
Het bleek dat de voederwaarde van de silage van gestoomd gras het best kon
worden berekend met behulp van de formules voor warme kuilen.
Hoorn, maart 1962.
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I

INLEIDING
The diversity of function and complex symbiotic relationships of the
ruminai micro-organisms have made the rumen milieu a veritable
widow's cruse for the biochemist, the microbiologist and the physio
logist.
R. L. Reid 1961
(Reactions in the rumen)

Van oudsher heeft men in de voedingswetenschap getracht de waarde van een
voedermiddel in een bepaalde gemakkelijk hanteerbare maat uit te drukken.
In het begin van de negentiende eeuw voerde ALBRECHT THAER het begrip „hooiwaarde" in en BOUSSINGAULT, die rekening hield met het eiwitgehalte van de voe
dermiddelen, lanceerde de „nieuwe hooiwaarde".
Deze onderzoekers bepaalden op primitief-chemische wijze de samenstelling
van een aantal voedermiddelen en vergeleken die met hooi dat op dezelfde wijze
geanalyseerd was.
Voor de ontwikkeling van de organische chemie heeft JUSTUS VON LIEBIG (18031873) een belangrijke bijdrage geleverd, waardoor het onder meer mogelijk werd
een betere chemische analyse van de voedermiddelen te verkrijgen. EMIL WOLFF,
geboren in Denemarken, en eerste direkteur van het beroemde proefstation te
Möckern in Duitsland, was een van de eersten die getracht heeft door een meer
uitgebreide chemische analyse de voederwaarde van een produkt te bepalen.
HENNEBERG en STOHMANN (1860) begrepen dat alleen dat gedeelte van de voeder
bestanddelen hetwelk via de resorberende mechanismen van het maagdarmkanaal
in de eigenlijke stofwisseling terecht komt, tot de werkelijke voeding kan bijdragen
en dat dus de verteerde bestanddelen van het voedsel op de eerste plaats de voederwaarde bepaalden. Ze slaagden erin een bruikbare methodiek voor de analyse van
de voedermiddelen te ontwikkelen. Deze methodiek die tot op heden in grote lijnen
over de gehele wereld in gebruik is gebleven, moet gezien worden als een werkelijk
grootse bijdrage tot een praktisch hanteerbaar wetenschappelijk verantwoord
systeem, waarin het beschikbare feitenmateriaal omtrent de voederbehoeften der
dieren en de mate waarin de verschillende voederstoffen hierin kunnen voorzien,
met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Deze zogenaamde Weender
analysemethode geeft opheldering over de gehaltecijfers aan droge stof, asbestanddelen, organische stof, ruw eiwit, werkelijk eiwit, ruw vet, ruwe celstof en overige
koolhydraten.
De volgende stap in de ontwikkeling van de bepaling van de waarde van een
voedermiddel kon gezet worden toen het inzicht groeide dat niet alleen de onver
teerde voedselrest een waardevermindering van het voeder inhoudt, maar ook die
stoffen, die met de urine worden uitgescheiden inclusief de gasvormige produkten
en de warmte, die verloren gaan. Toen KÜHN in 1867 direkteur van het proefstation
in Möckern werd, begon hij daarom met de bouw van een respiratiekamer waar
mede hij alle verliezen kon bepalen. In zijn eerste experimenten ging hij na de in
vloed van verschillende hoeveelheid zetmeel, toegevoegd aan een grondrantsoen,
op de vetproduktie bij ossen. Zijn eminente opvolger OSKAR KELLNER zette zijn
werk voort en slaagde erin een nieuwe voederwaarde-eenheid te ontwikkelen die
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op calorische basis berustte. Hij bepaalde met behulp van het respiratieapparaat,
dat uit 1 kg verteerbaar zetmeel, wanneer dit produkt boven het onderhoudsevenwicht gevoederd wordt, in het lichaam van volwassen ossen 2365 Caloriën in
stoffelijke vorm kunnen worden vastgelegd. Daarna vergeleek hij de andere ver
teerbare zuivere voedingsstoffen met dit verteerbaar zetmeel bij dezelfde volwassen
ossen, onder dezelfde uitwendige omstandigheden en dezelfde vorm van produktie
(vetvorming).
De verhouding tussen de netto-energieproduktie van een verteerbare zuivere
voedingsstof en de netto-energieproduktie van het verteerbare zetmeel voor de
zelfde levensfunctie, noemde hij de zetmeelwaarde van die voedingsstof. Dit ver
houdingsgetal is dus onafhankelijk van de wijze waarop deze energie in het lichaam
wordt aangewend (melkproduktie, vetvorming, onderhoud, arbeid). KELLNER gaf
tevens de correctie aan die bij het berekenen van de zetmeelwaarde uit de chemi
sche analyse van een voedermiddel moest worden aangebracht. In Amerika trachtte
ARMSBY (1917) in dezelfde tijd de netto-energieproduktie te bepalen. Hij maakte
gebruik van een diercalorimeter zodat hij ook rechtstreeks de hoeveelheid ge
produceerde warmte kon bepalen. ARMSBY adviseerde de waarde van een voeder
middel uit te drukken in termen van netto-energieproduktie en hij gebruikte als
eenheid 1 Therm = 1000 kcal. De uitkomsten die KELLNER en ARMSBY verkregen,
bleken niet geheel en al overeen te komen. De verklaring hiervoor was gelegen in
het feit dat ARMSBY zijn dieren beneden en KELLNER zijn ossen boven het onderhoudsevenwicht voederde. MÖLLGAARD, FORBES, FINGERLING en CRASEMANN hebben
bewezen dat de netto-energie die eenzelfde voedermiddel voor verschillende
vormen van produktie levert, niet gelijk is en dat ze bovendien met de diersoort
varieert. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat het warmteverlies dat optreedt
bij de verschillende chemische processen, die noodzakelijk zijn voor een bepaalde
produktie, verschillend is. Zo is het verlies bij de vetproduktie groter dan bij onder
houd. MÖLLGAARD berekende uit de respiratieproeven van FORBES en ARMSBY dat
de netto-energie van een voedermiddel voor vetproduktie 83% bedroeg van de nettoenergieproduktie van hetzelfde voedermiddel wanneer dit aangewend wordt voor
het onderhoud van het dier. Tevens rekende hij de verschillende netto-energie
waarden van een voedermiddel voor diverse produktievormen om op de energiewaarde voor vetproduktie en hij voerde de term NKF in (nettocaloriën voor vet
vorming bij volwassen runderen). Uit de jongste onderzoekingen speciaal van
ARMSTRONG en BLAXTER (1957) blijkt nu wel dat de verschillende vluchtige vetzuren
die in de pens door fermentatie gevormd worden en hun onderlinge verhoudingen
van doorslaggevende betekenis zijn voor de netto-energiewaarde van een voeder
middel.
De praktische bevindingen van KELLNER en FINGERLING dat de netto-energie
waarden van voedermiddelen met gelijke waarden aan omzetbare energie belang
rijk kunnen verschillen, zou hiermede verklaard kunnen worden.
In West-Europa, met uitzondering van de Scandinavische landen, is de zetmeel
waarde van KELLNER een zeer bruikbaar begrip geworden dat zich tot nu toe nog
goed heeft kunnen handhaven, ondanks de feilen, die onomstotelijk aanwezig zijn.
Deze veranderingen in de waardebepaling van de voedermiddelen die gedurende
de voorgaande 150 jaren heeft plaats gevonden, moeten worden toegeschreven
aan de ontwikkeling van de chemie, waardoor we niet alleen in staat waren de
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voedermiddelen nauwkeuriger te analyseren, maar waarbij het tevens mogelijk
werd onze kennis van de voedingsphysiologie belangrijk uit te breiden. De ont
dekking van de verschillende vitamines en mineralen die in de voedermiddelen
aanwezig zijn en die mede hun voederwaarde bepalen, is hiervan een duidelijk
voorbeeld.
In het licht van deze voortschrijdende ontwikkeling is het niet onmogelijk, dat
binnen afzienbare tijd de waarde van een voedermiddel, afgezien van de mineralen
en vitamines, niet alleen in zetmeelwaarde en voedernormruweiwit wordt uit
gedrukt, maar tevens in een maatstaf die aangeeft, welke lagere vluchtige vetzuren
bij uitstek uit dit voedermiddel in de pens gevormd kunnen worden.
Deze lagere vluchtige vetzuren werden reeds in 1883 door TAPPEINER naast
grote hoeveelheden koolzuur en methaan in de pens van het rund aangetoond. Hij
vermeldt dat deze zuren tijdens het leven door het alkalische speeksel geneutrali
seerd worden en dat na de dood de pensgisting nog enige tijd doorgaat, waardoor
de reactie van de pensinhoud duidelijk zuur wordt. Een jaar later ontdekte hij dat
de zuren die in de pens, maar ook in de dikke darm van de herkauwers ontstaan,
voor het grootste deel vluchtige vetzuren zijn, bestaande uit azijnzuur, propionzuur
en boterzuur. Ofschoon TAPPEINER wist, dat aan de gevormde vetzuren wel enige
voedingswaarde moest worden toegeschreven, zag hij toch het belang van de cellulose-fermentatie hierin, dat de ruwe celstof werd afgebroken, waardoor de vertering
van andere voedingsstoffen beter kon plaats vinden. In 1942 ontdekten Mc ANALLY
en PHILLIPSON en later BARCROFT e.a. (1944), dat aanzienlijke hoeveelheden vluch
tige vetzuren uit de pens-netmaag van het schaap geresorbeerd worden en dat ze
als een belangrijke energiebron beschouwd moeten worden. Toen kort daarop
ELSDEN (1945, 1946) met behulp van de verdelingschromatografie een eenvoudige
methode ontwikkelde om de lagere vluchtige vetzuren te bepalen, kon het onder
zoek naar de betekenis van deze zuren zich in volle breedte ontplooien, waar
mede een duidelijker inzicht in de physiologie van de voormagen gepaard ging.
Momenteel is het bekend, dat in de voormagen van schapen, afhankelijk van de
samenstelling van het rantsoen, ongeveer 50-75% van de verteerbare droge stof ver
teerd wordt (OYAERT, 1955). BALCH (1957) berekent dat uit de pensnetmaag van
runderen gemiddeld 64% van de verteerbare droge stof door de wand van de voor
magen geresorbeerd wordt. Ongeveer 80% hiervan bestaat uit koolhydraten, die
voor het merendeel omgezet worden in lagere vluchtige vetzuren, om vervolgens
door de penswand geresorbeerd te worden. Het gevormde C02 en CH4 verdwijnt
via de slokdarm naar buiten. Ook de eiwitten kunnen door de pensflora worden
afgebroken, waarbij voornamelijk ammoniak, koolzuur en vetzuren ontstaan. In de
hoeveelheid vluchtige vetzuren die uit een voedermiddel in de pens ontstaan
kunnen, vindt men in zekere mate een aanduiding van de voederwaarde van dit
produkt, al zal men zeker in 't oog moeten houden, dat ook in het colon en coecum
een fermentatie kan plaats vinden. Niet alleen is de totale hoeveelheid vluchtige
vetzuren van belang, maar bovendien speelt de verhouding waarin het azijnzuur,
propionzuur en boterzuur in de pens gevormd wordt, voor de produktie van het
dier een belangrijke rol.
Verschillende onderzoekers hebben aangetoond, dat de herkauwers, wanneer
zij boven het onderhoud gevoederd worden, in de koolhydraatstofwisseling bijna
tweemaal zoveel warmte produceren als de rat en het varken.
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ARMSTRONG en BLAXTER hebben bij vastende sehapen de thermische energie
bepaald die gevormd wordt na een azijnzuur-, propionzuur- en boterzuurinfuus in
de pens. Deze bedraagt respectievelijk 41%, 13% en 16% van de omzetbare energie.
Geven we een mengsel van deze zuren in de verhouding 5:3:2 dan daalt de spe
cifiek dynamische werking tot 17%. Wanneer het azijnzuur onder deze omstandig
heden dus gecombineerd wordt met twee andere zuren, dan verbetert het benuttin gspercentage blijkbaar aanzienlijk. Wanneer deze vluchtige vetzuren verstrekt
worden aan schapen die boven hun onderhoud gevoederd worden, dan daalt het
benuttingspercentage en bedraagt de hoeveelheid thermische energie die vrij
komt bij het azijnzuur 67%, het propionzuur 44% en het boterzuur 38% van de om
zetbare energie. Worden deze vetzuren nu in combinatie verstrekt dan is het
warmte-effect afhankelijk van de samenstelling van het mengsel. Een hoog azijnzuurgehalte geeft een stijging van de hoeveelheid thermische energie.
Uit energetisch oogpunt bezien is het dus belangrijk om te weten welke vetzuurverhouding er ontstaat in de pens op een bepaald rantsoen. Daarenboven heeft
ieder vetzuur haar eigen specifieke functie.
Het azijnzuur is van belang voor de cholesterolsynthese en speelt een hoofdrol
bij de cyclische processen van de vetvorming. Daarnaast vormt het evenals de
andere vetzuren een bron van energie, die in de Krebscyclus vrijkomt.
Het propionzuur is de voornaamste glycogeen- en glucosevormer van de her
kauwer. Bovendien vervult het volgens de jongste onderzoekingen een belangrijke
rol bij de vorming van het vetvrije droge stof gehalte van de melk en dan speciaal
bij de melkeiwitsynthese. Tevens kan het na carboxylatie via het barnsteenzuur in
de citroenzuurcyclus aangewend worden als een energiebron.
Het boterzuur wordt speciaal door het penswandepitheel gebruikt en is derhalve
van belang voor een goede functie van dit slijmvlies, waardoorheen vele voedings
stoffen geresorbeerd moeten worden. Ook in de mammae kan het bij voorkeur
benut worden als een energiebron voor de melksynthese.
Theoretisch bezien zal men bij het beoordelen van de waarde van een voedermiddel ermee rekening moeten houden, of de herkauwer onder of boven zijn onderhoudsbehoefte gevoederd wordt. Beneden de onderhoudsnorm heeft de ver
houding van de drie belangrijkste vetzuren die in de pens gevormd worden weinig
invloed op het benuttingspercentage dat onder die omstandigheden steeds hoog
is. Deze situatie zal zich onder de normale bedrijfsomstandigheden echter nimmer
voordoen. Wordt er evenwel aanzienlijk boven de onderhoudsnorm gevoederd,
zoals dat in de praktijk gebruikelijk is, dan is de verhouding van de drie vetzuren
wel van belang en mede bepalend voor de voederwaarde van het rantsoen. Ons
onderzoek heeft dan ook tot doel gehad om na te gaan in welke verhouding de
vluchtige vetzuren in de pens aanwezig zijn na opname van verschillende natuur
lijke rantsoenen. Met het oog op de grote verschillen in de eiwitvoorziening van de
runderen, speciaal tussen de zomer- en wintervoedering hebben we ook aandacht
besteed aan de ammoniakvorming in de pens. Tevens hebben we een uitgebreid
onderzoek ingesteld naar enige fermentatieprodukten, speciaal de lagere vluchtige
vetzuren, die aanwezig zijn in de pensvloeistof van runderen lijdende aan acetonaemie. Tenslotte menen we uit de resultaten van onze onderzoekingen bepaalde
rantsoenen te kunnen aanbevelen waarmede de kans op het ontstaan van acetonaemie verkleind kan worden.
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II

HET VERKRIJGEN VAN BRUIKBARE MONSTERS PENSINHOUD

Wanneer men een onderzoek wil instellen naar de stoffen, die in de pens van
het rond aanwezig zijn, dan is het van groot belang om een geschikte methode te
vinden waarmede men in staat is om op eenvoudige wijze een monster van de pensinhoud te nemen.
Wij zijn speciaal geïnteresseerd in het vloeibare gedeelte van de pensinhoud, dat
bij de penskontrakties door de vaste massa heentrekt en waarin de fermentatieprodukten zijn opgelost.
Bij onze experimenten met fistelkoeien is wel gebleken, dat in deze vloeistof,
wanneer zij gedurende enige dagen op dezelfde tijd, bij een konstant rantsoen,
genomen wordt, de totale hoeveelheid en de onderlinge verhoudingen van de drie
voornaamste vluchtige vetzuren slechts weinig variëren, (zie tabel)

Nummer
koe

Tijd

34

9 uur

72

9 uur

Datum

% azijn
zuur

% propionzuur

% boterzuur

22-2
24-2
29-2
3-3
22-2
24-2
29-2
3-3

65,2
65,2
65,1
66,0
66,8
67,2
66,1
65,9

21,4
21,8
21,1
21,4
21,0
20,5
20,4
20,8

13,4
13,0
13,8
12,6
12,2
12,3
13,5
13,3

Date

% acetic
acid

%

Number

cow

Time

Rantsoen: 13 kg hooi + krachtvoer
(volgens norm).
Vcedertijden: 7 uur en 15 uur.

propionic
acid

% butyric
acid

Totaal zuur
mgraeq./100
gr. pensvl.

14,2
13,3
12,6
12,8
11,3
10,6
12,0
10,4
Total acids
mgraeq./lOO
gr. rumenfl.

Ration: 13 kg hay + concentrates
(according to standard).
Feedingtimes: 7 a.m. and 3 p.m.

Om van de fistelkoeien een monster vloeibare pensinhoud te krijgen maken we
gebruik van een 30 cm lange metalen buis, die een doorsnede heeft van 2 cm. Aan
het ondereinde van deze buis, die met een bodem is afgesloten, zijn over een afstand
van 4 cm een 260-tal gaatjes met een doorsnede van 2 mm geponsd.
De pensfistel is aangebracht in de dorsale zak van de pens en afgesloten met een
plastic buis waarin een schroefdop kan worden gedraaid.
De metalen monsterbuis wordt door de pensfistelbuis geleid en zover mogelijk in
de vaste voedselmassa gedrukt, zodat het van schroefdraad voorziene boveneinde
in de schroefdraad van de pensfistelbuis vastgedraaid kan worden. Wanneer de
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Koe met fistel in de dorsale penszak.

Metalen monsterbuizen dit gebruikt worden om via de pensfistel etn monster van de vloeibare pensinhoud
op te zuigen.
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metalen buis in deze positie gebracht is, zien we het niveau van de pensvloeistof
stijgen of dalen afhankelijk van de kontraktietoestand van de pens. Met een Janetspuit waaraan een rubber slangetje bevestigd is, of met behulp van een vacuumpomp kunnen we deze vloeibare pensinhoud uit de buis zuigen, waarna het monster
in een erlenmeyer van 100 ml wordt overgebracht. Het is dus erg eenvoudig om van
een fistelkoe een geschikt monster van de pensinhoud te nemen, maar de moeilijk
heden beginnen pas wanneer we een representatief gedeelte van de pensinhoud van
een normale koe trachten te verkrijgen.
Wij willen dus niet alleen een monster afkomstig van een bepaalde plaats in de
pens, maar eisen tevens dat dit monster niet met speeksel verdund wordt. Oor
spronkelijk hebben we getracht om met behulp van een rubberslang van 3.50 meter
die een inwendige doorsnede van 19 mm en een uitwendige doorsnede van 27 mm
had en die via een mondhout in de maag werd gevoerd, een pensmonster te be
machtigen. Het einde van de slang stak door een rubber stop, die op een afzuigkolf
kon worden aangesloten. Met behulp van een eenvoudig handpompje of gebruik
makend van de vacuumpomp van de melkmachine werd in de afzuigkolf een onder
druk verkregen, zodat zowel vaste als vloeibare pensinhoud naar buiten werd ge
zogen. Deze methode is eveneens door GALL e.a. beschreven. De maagslang was
door één textiellaag in de wand vrij stug waardoor we door korte rukjes tijdens de
monstername de maagsonde heen en weer konden bewegen, wat naar onze mening
het doorzuigen van de voedselmassa bevorderde. Deze ervaring kon ook door
POUNDEN bevestigd worden. Toch konden we vaak niet voorkomen, dat de sonde
door een voedselprop verstopt raakte. Dit was speciaal het geval wanneer het
rantsoen van het rund zodanig was samengesteld, dat er in de pens een weinig
struktuurhoudende massa werd gevormd, die volgens FRENS in voedingsfysiolo
gische zin minder gewenst is en die tevens bij de monstername moeilijkheden
oplevert. FOREMAN en HERMAN ondervonden dezelfde bezwaren en moesten tijdens
de monstername herhaaldelijk de slang van de afzuigkolf afnemen en de vaste
voedselprop met kracht in de pens terugblazen.
Ook in de weideperiode wanneer door de runderen jong gras werd opgenomen,
leverde deze methode niet altijd even goede resultaten op. Daar kwam nog bij dat
de monsters pensinhoud vaak met een aanzienlijke hoeveelheid speeksel „besmet"
waren zodat de pH van de vloeistof soms tot boven 7,5 uitsteeg. Bij ons onderzoek
met de fistelkoeien hebben we nooit een monster verkregen waarvan de pH hoger
was dan 7,0. We hebben daarom getracht een nieuw apparaat te ontwikkelen waar
mee we onder normale praktijkomstandigheden op een eenvoudige wijze een ge
schikt monster pensvloeistof kunnen nemen. Wij menen, dat we met onze zoge
naamde bestuurbare maagsonde er inderdaad in geslaagd zijn om deze monster
name te verbeteren. Wel moet men steeds bedenken dat de aard van het opgenomen
voedsel de snelheid bepaalt waarmede de vloeibare pensinhoud uit de ventrale
zak gewonnen kan worden.
In 1928 hebben SCHALK en AMADON er reeds op gewezen, dat er een scheiding
bestaat tussen de vaste en vloeibare pensinhoud. Deze scheiding is het duidelijkst
wanneer het rantsoen voor het merendeel uit normaal gewonnen hooi bestaat. Deze
waarneming is ook door Mc BEE gedaan (1952). In zon geval nu zal de monster
name zeer snel kunnen verlopen want zodra het uiteinde van de maagsonde diep
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in de ventrale zak steekt, zal een praktisch konstante stroom vloeibare pensinhoud
overgezogen kunnen worden.
De laatste jaren heeft FKENS herhaaldelijk de aandacht gevestigd op het feit dat
tengevolge van de moderne bemestings- en beweidingstechniek door de runderen
vaak de gehele zomer jong eiwitrijk weidegras wordt opgenomen. Dit heeft tot
gevolg dat de pens volgepropt raakt met een tamelijk dichte voedermassa die een
zeer hoog vochtgehalte heeft en waarin de nodige vezelachtige en stengelige
elementen ontbreken. Van een duidelijke scheiding van vaste en vloeibare pensinhoud is dan geen sprake meer en bij de monstername zal de vloeibare pensinhoud slechts langzaam kunnen toestromen, waarbij de pen.skontrakties van be
lang zijn voor het binnendringen van de pensvloeistof in de metalen buis van de
maagsonde. Maar ook in dit ongunstige geval kunnen we met onze bestuurbare
maagsonde binnen enige minuten voldoende pensvloeistof verkrijgen om alle
gewenste bepalingen er in te verrichten. Alleen wanneer de runderen praktisch
uitsluitend gemalen hooi ontvangen dat in brokjes is geperst, levert de monstername grote moeilijkheden op. In die gevallen lukte de monstername het beste
wanneer we gebruik maakten van een wijde en stugge slang, waardoor we de dikke
brij met extra onderdruk konden aanzuigen.
Beschrijving van de bestuurbare maagsonde
Er zijn twee verbeteringen aan dit apparaat in vergelijking met de boven om
schreven maagslang.
I. Aan het uiteinde van de slang dat in de pens gebracht wordt, zit een circa
6 cm lange stalen buis die met een koperen schroefdop gesloten is. In deze buis
zitten verscheidene gaatjes waardoor de vloeibare pensinhoud naar binnen kan
dringen. In het lumen van de bestuurbare maagsonde loopt een dunne binnenslang
die 1.50 meter langer is en die begint in de stalen buis. Via een afzuigkolf wordt
nu, hetzij met een vacuumpompje of met het vacuum van de melkmachine aan het
binnenslangetje gezogen, waardoor de vloeibare pensinhoud afgevoerd wordt.
De voordelen hiervan zijn dat we direkt de vloeibare pensinhoud verkrijgen
waarin we onze bepalingen willen verrichten, zodat we geen vaste pensinhoud be
hoeven uit te persen of te filtreren. We menen dat vooral de bepalingen die ver
richt worden in het door uitpersing verkregen penssap aan grotere schommelingen
onderhevig zullen zijn dan de bepalingen die gedaan worden in de zich vrij be
wegende vloeibare pensinhoud. Bovendien wordt de voedselpropvorming waar
door de vroeger gebruikte maagsonde werd afgesloten, tegengegaan omdat we nu
niet meer rechtstreeks "aan de vaste pensinhoud zuigen.
II. Het einde van de maagsonde waar de metalen buis is bevestigd, is over een
afstand van 25 cm in een bepaald vlak beweegbaar. De besturing van dit einde
geschiedt met behulp van een hendel die aan het andere einde van de sonde vast
zit. Wij kunnen het uiteinde van onze maagslang clus in een bepaalde richting
sturen en wij achten dit bij de monstername zeer gewenst.
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De pens is immers door verschillende stevige plooien en pijlers in enige afde
lingen verdeeld (zie afbeelding).

1 netmaag

3 dorsale penszak

A voorste penspijler

2 voorportaal van de pens

4 ventrale penszak

B pens-netmaagplooi

Wij hebben nu nagegaan waar een flexibele rubberslang terecht komt als ze via
de slokdarm in de pens gebracht wordt. Daartoe hebben we op het abattoir te
Hoorn een pens met slokdarm zodanig opgesteld dat de natuurlijke ligging zo goed
mogelijk was nagebootst. Door een venster in de dorsale penszak konden we de
loop van een ingebrachte slang volgen. Hierbij bleek, dat we met deze slang door
geen enkele manipulatie in de netmaag of de ventrale penszak konden komen. Het
vooreinde van de slang bleef steeds steken vóór de voorste penspijler en bevond
zich dus in de ruimte die begrensd wordt door deze pijler en de pens-netmaagplooi.
Deze ruimte wordt wel het voorportaal van de r>ens genoemd. Duwden we de slang
toch door dan ontstond er een grote lus die tot in de dorsale penszak drong, maar
het begin van de slang bleef voor de stevige penspijler steken. Wanneer de slang
dus niet al te stug is, dan lijkt het als we de duwkracht wat verhogen, dat de slang
naar achteren verplaatst wordt, maar in werkelijkheid is er dus van verplaatsing
van de uitmonding geen sprake.
Met onze bestuurbare maagsonde zijn wij nu in staat om het metalen uiteinde
over de voorste penspijler heen te sturen in de richting van de ventrale penszak.
De monstername geschiedt nu als volgt. Een of twee man fixeren de kop van de
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koe. In haar mond wordt een mondhout geplaatst dat met een elastische ligatuur
aan de onderkaak bevestigd kan worden. De monsternemer staat recht voor de
koe en houdt de maagsonde zodanig dat haar uiteinde in een vertikaal vlak be
weegbaar is.
De maagsonde wordt via een opening in het mondhout voorzichtig doorgeduwd
in de slokdarm. Op de plaats waar de slokdarm het diafragma doorboort en vervol
gens overgaat in de cardia, wordt soms een weerstand gevoeld. Nu wordt de sonde
nog een tiental centimeters opgeduwd tot ze duidelijk ergens tegen stuit. De me
talen buis die aan de voorkant bevestigd zit, drukt nu tegen de zeer solide voorste
penspijler aan. Als we nu de maagsonde enige cm terugtrekken dan kunnen we met
behulp van de hendel het voorste gedeelte naar dorsaal buigen. Vervolgens wordt
ze circa 25 cm opgeschoven, waarbij de maagsonde dus als het ware tegen de voor
ste penspijler opkruipt. Tenslotte wordt het uiteinde naar ventraal gebogen waarna
men al duwend de ventrale penszak bereikt (zie tekening). Door het binnenslangetje

Schets van de verplaatsing van de bestuurbare maagsonde in de pens.

wordt de vloeibare pensinhoud afgezogen. De maagsonde is van binnen gewapend
met een metalen sonde zodat ze stug genoeg is om er enige drukkracht mee te
kunnen uitoefenen. Bovendien kan de slang niet torderen omdat rond de metalen
binnensonde over de gehele lengte een drietal platte metalen veren zijn gedraaid,
waarvan de middelste tegengesteld gewikkeld is.
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De bestuurbare maagsonde
is 2.30 lang. Het voorste ge
deelte is opgebouwd uit eni
ge schakels die slechts be
wegingen in twee tegenge
stelde richtingen toelaten.
Twee staaldraden zijn juist
tegenover elkaar aan de basis
van de metalen buis beves
tigd. Ze lopen via de wand
van de schakels door het lu
men van de maagslang en
eindigen in een metalen ket
tinkje dat rond een tandrad
loopt. Dit tandrad kunnen
we met behulp van een hef
boom laten draaien zodat
onze maagslang bestuurbaar
wordt. Voor de meer techni
sche gegevens verwijzen we
naar de werktekening.
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Het voorste gedeelte van de maagsondc, na verwijdering van de rubberslang.

De onderdelen ran het voorstuk van de maagsonde, bestaande uit kop. trekteer en schakels.

De verbinding tussen de schakels.

Het achterste gedeelte ran de maagsondt mei hendel

Ketting

met verbindingsstuk

en onderdelen van het verbindingsstuk, die tevens dienen om de staalkabel
op de juiste lengte in te stellen.
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Werktekening van het voorste gedeelte van de bestuurbare maagsonde

Werktekening van het achterste gedeelte van de bestuurbaie maagsonde

III

DE VOORBEHANDELING VAN DE VLOEIBARE PENSINHOUD

De bewerkingen, die het pensvocht moet ondergaan alvorens het geschikt is om
gebruikt te kunnen worden voor de gas- of silieagelchromatografie zijn niet geheel
dezelfde. De verschillen zullen we in dit hoofdstuk duidelijk aangeven.
Voorschrift: Het monster
wordt dadelijk na het afzui
gen uit de pens van de bui
tenlucht afgesloten en onder
stromend water gekoeld tot
kamertemperatuur.
Onge
veer 25 gram pensvocht
wordt afgewogen in een be
kerglas van 50 ml, waarin
vooraf met behulp van een
maatcylinder 3 ml zwavel
zuur 25% is gebracht. Het
zwavelzuur dient niet alleen
voor de aanzuring, maar ook
voor de konservering van het
monster. Het mengsel wordt
met behulp van een roerstaaf
goed gemengd en overge
bracht in een maatkolf van
100 ml en tot dit volume
aangevuld met water. Na
herhaaldelijk zwenken, wordt
het afgefiltreerd door een
linnen doekje. Van het filtraat wordt 20 ml gepipetteerd in vat A van het stoomdestillatieapparaat
volgens
Noyons. Vat B wordt voor
de helft gevuld met water en
hieraan wordt wat carborun
dum toegevoegd.

Stoomdestillatieapparaat van Noyons

Kraan C wordt gesloten en het water aan de kook gebracht. In de ontvanger D is
inmiddels ongeveer 8 ml 0,1 N NaOH gedaan, waaraan enige druppels phenolphtaleine zijn toegevoegd, zodat de vloeistof duidelijk rood gekleurd is. In het geval
dat er zeer veel vetzuren aanwezig zijn en de vloeistof in de ontvanger dreigt te
ontkleuren, moeten nog enige ml NaOH worden toegevoegd. Wanneer 200 ml is
overgedestilleerd, wordt de allonge afgespoeld, waarna het destillaat in een porceleinen schaal (inw. 0 85 mm) wordt overgebracht en op een waterbad ingedampt.
Nadat al het water verdampt is, worden de zouten met weinig gedestilleerd water
van de wand van de porceleinen schaal gespoeld. Door te roeren en te wrijven met
een glazen staafje worden de zouten in deze kleine hoeveelheid water opgelost,
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waarna deze oplossing met behulp van een pipetje in een huisje wordt overge
bracht. Worden de vetzuren bepaald met behulp van de silicagelkolom dan wordt
de bewerking van het monster op de volgende manier voortgezet.
Het buisje (80 x 19 mm) wordt, gevuld met de oplossing, in een kokend waterbad
geplaatst. De vloeistof wordt ingedampt tot ca. J, ml, vervolgens wordt de wand
van de buis met gedestilleerd water afgespoeld, waarna het indampen wordt voort
gezet. Deze bewerking herhalen we nog twee maal en tenslotte wordt ingedampt
tot taai vloeibaar. Het buisje wordt met een kurk afgesloten en gekoeld in ijswater.
Vervolgens wordt ongeveer 200 mgr KHS04, bij lage temperatuur, aan de strope
rige massa toegevoegd en de buis onmiddellijk weer met de kurk gesloten. Nadat
de stroperige massa geheel ontkleurd is, wordt snel ca. 0,5 ml TB2 (2% butanol in
tetra) toegevoegd. Deze TB2 wordt in het buisje door zwenken goed gemengd en
vervolgens overgeheveld onder N2-druk via een capillair (zie fig.) in een maatcvlinder van 5 ml. Deze bewerking wordt zes maal uitgevoerd tot er een volume van
bijna 3 ml overgeheveld is. Het extract van de vluchtige vetzuren in de maateylinder wordt met TB2 tot 3 ml aangevuld. Na mengen door zwenken kan 0,2 ml van
dit extract op de zuil gefixeerd worden voor de bepaling. Wordt het monster ge
analyseerd met behulp van de gaschromatografie, dan worden na het indampen
in het porceleinen schaaltje de zouten eveneens in een weinig gedestilleerd water
opgelost en deze oplossing wordt met behulp van een pipetje in een buisje ge
bracht. Dit buisje heeft een andere vorm als gebruikelijk bij de zuilchromatografie.

Op ongeveer 10 mm van de bovenrand is een zijkanaaltje geplaatst, dat onder een
hoek van 45° naar omhoog gericht is. In dit zijbuisje zit een uitsparing waarin een
propje watten bevestigd is (zie fig.). Wanneer er vloeistof in dit buisje is overge-
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bracht wordt ze ingedampt. Hiertoe plaatsen we het buisje in een kokend water
bad, spoelen de binnenwand nog enige malen schoon met aqua dest. en dampen
opnieuw in tot taai vloeibaar.
Acht ml watervrije aether wordt op deze taai vloeibare massa gepipetteerd en
vervolgens 0,3 ml van een verzadigde KHS04-oplossing. We laten dit enige minu
ten inwerken en voegen nu 1 gram watervrij Na2SC>4 toe om het restant water weg
te nemen.
Het buisje wordt afgesloten met een rubberdop waardoor een glazen roerstaafje
steekt. Met dit staafje wrijven en roeren we de natriumsulfaat enige minuten door
de aether, waarna we de aether via het zijbuisje afgieten in een maatkolfje van
25 ml. Vervolgens wordt weer 4 ml watervrije aether door dit zijkanaaltje gepipet
teerd en met de roerstaaf mengen we deze verse aether weer met het natriumsulfaat
gedurende enige minuten en gieten daarna de aether wederom in het bovenge
noemde maatkolfje. Dit wordt vier maal herhaald waarna het kolfje met aether
wordt aangevuld tot 25 ml. Voor de gaschromatografie wordt 2 ml van deze aethe
rische oplossing gebruikt.
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IV

DE CHROMATOGRAFISCHE BEPALING VAN DE LAGERE
VLUCHTIGE VETZUREN

De vluchtige vetzuren in de pens zijn bepaald met behulp van de verdelingschromatografie. Oorspronkelijk is de scheiding van het azijnzuur, propionzuur en
boterzuur verkregen door middel van een silicagelkolom. Deze methode is door
ELSDEN in 1946 uitgewerkt en voor de kwantitatieve bepaling van de lagere vluch
tige vetzuren in pens- en darminhoud en bloed geschikt gemaakt.
NIJKAMP (1949) heeft enige belangrijke verbeteringen in deze bepalingsmethode
aangebracht Naast deze veranderingen heeft NIJKAMP ons in een persoonlijke
mededeling nog andere aanwijzingen gegeven voor een nauwkeuriger en vlotter
verloop van de vetzuurbepaling met behulp van de silicagelkolom. Op ons instituut
hebben we deze methode getest en het volgende werkvoorschrift gebezigd.

Benodigde chemicaliën
Silicagel
Bereiding: Uit natronwaterglas s.g. ± 1,37 (zie verder).
10 N HCl
Tetra: gezuiverd en gedestilleerd.
Eerst 2 à 3 uur koken met CaO en daarna overdestilleren. Vervolgens het
destillaat 1 nacht op NaOH laten staan en opnieuw overdestilleren.
Oplossingen van hutanol in tetra
Het butanol is over natrium gedestilleerd.
Oplossing van 2% butanol in tetra (TB2).
Oplossing van 8% butanol in tetra (TB8).
Broomkresolgroen 0,4%
100 mgr wrijven met 1,5 ml 0,1 N NaOH en aanvullen met water tot 25 ml.
Broomthymolblauw l°ion
Oplossing in 96% alcohol, vgl. Kolthof - Massanal II, blz. 60. 50 mgr in 50 ml
alcohol 96%.
0,1 N NaOH
Na-methylaat 1/200 N
Methylalcohol eerst over CaO destilleren, daarop de berekende hoeveelheid
natrium laten reageren.
Zwavelzuur 25%
Kaliumbisulfaat
Eerst 1 à 2 uur drogen bij 110° C. Hopkins and Williams. Analar.
Carborundum
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Voor de gaschromatografie bovendien:
watervrije aether (gedestilleerd over NaOH)
watervrij Na2S04 (gegloeid)
Celite 545
Siliconolie DC 550
Stearinezuur
iv-1

de bereiding van de silicagel

Het vervaardigen van de silicagel moet nauwkeurig en volgens onderstaand
voorschrift geschieden, omdat de aard van deze substantie bepalend is voor het
welslagen van deze zuilchromatografie.
In een bekerglas van 2 liter, wordt 200 ml waterglas met 400 ml water verdund
waarna er enkele druppels methyloranje worden toegevoegd. Druppel, al flink
roerend, hierin langzaam met een buret 10 N HCl tot de gele kleur van de indicator
in rood omslaat (ongeveer 75 ml HCl). De silicagel slaat neer. Is het neerslag klon
terig geworden, wat te wijten is aan onvoldoende roeren, dan wordt dit in een
mortier fijn gewreven en vervolgens weer in het bekerglas teruggebracht. Breng de
pH van het mengsel met het zoutzuur op 1 à 2. Dit werd bepaald met een oxyphenindicatorpapier (pH 1-7). Filtreer het aldus verkregen silicagel door een Büchnertrechter, inw. 0 155 mm, af.
Voor een goede filtratie is het gewenst de filtreerschijf op een kaasdoek in de
Büchnertrechter te fixeren. Men moet er zorg voor dragen, dat boven de silicagel
steeds een laagje vloeistof aanwezig is, omdat wanneer de silicagel droog gezogen
wordt, de struktuur kan veranderen.
Het overtollige HCl wordt onder dezelfde voorzorgen met gedestilleerd water
uitgewassen. De natte gel wordt in een bekerglas van 1 liter overgebracht. Hieraan
wordt 400 ml 2% HCl toegevoegd en dit mengsel blijft 15 à 20 minuten bij kamer
temperatuur staan om te rijpen. Vervolgens wordt de gel onder bovengenoemde
voorzorgen gefiltreerd en uitgewassen met gedestilleerd water totdat ze zuurvrij is
(reageren op Cl-ionen met AgNO:!). Tenslotte wordt het water uit de gel verwijderd
door uit te wassen met alcohol 96%. Wanneer de alcoholconcentratie in de afzuigkolf 96% geworden is, wordt de silicagel zo droog mogelijk afgezogen, daarna on
geveer 2 à 3 uur bij 80° C voorgedroogd en uiteindelijk 2 à 3 uur bij 110° C. De
silicagel wordt door een zeef van 70 Mesh gezeefd. Om een volledig gedroogd
silicagelpreparaat te krijgen, hetgeen voor de bepaling vereist is, wordt de gel bij
150° C tot konstant gewicht gedroogd en in een goed afgesloten fles in een exsic
cator bewaard.
iv-2

de chromatografische bepaling met behulp van
de silicagelkolom

Het ontwikkelen van de zuil
In een mortier (inw. 0 70 mm) wordt 200 mgr silicagel door licht wrijven goed
gemengd met 0,04 ml broomkresolgroen, vervolgens met 0,1 ml aqua dest. en ten
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slotte met 0,05 ml 1/10 N NaOH. Door de natronloog slaat de kleur van de indicator
van geelachtig om in groen-blauw. Wrijf de groen-blauwe silicagel telkens met
kleine porties (0,5 ml) TB2 in totaal 8 maal tot een zo homogeen mogelijk mengsel
en giet dit al wrijvende ineens uit door een trechter in de chromatografiebuis en
verwijder eventuele luchtbellen door een roerstaaf van onder af te beginnen al
roerende uit de buis te trekken. De chromatografiebuis is een glazen buis van 170
mm lengte die aan de onderzijde enigszins puntig toeloopt. Dit einde wordt afge
sloten met een dun wattenpropje. De inwendige 0 van de buis bedraast 6 mm. De
trechter wordt verwijderd en de kolom onder een N2-druk van 30 cm kwik gezet.
Zodra het bovenste gedeelte van de zuil even droog komt te staan moet de druk
opgeheven worden. Er moet in de zuil altijd vloeistof overblijven, omdat anders
de struktuur verandert en de kolom voor de chromatografie onbruikbaar is gewor
den. Met een passende wisser wordt de buis schoongemaakt en het oppervlak van
de gel geëgaliseerd. Het is belangrijk er zorg voor te dragen, dat er geen uitholling
in deze oppervlakkige laag zit, omdat daardoor de visuele scheiding van de vet
zuren onbetrouwbaar wordt. De lengte van de zuil bedraagt ± 27 mm. Daarna
wordt de binnenwand van de buis gespoeld met 0,3 ml TB2 en de bovenstaande
vloeistof wordt weer onder stikstofdruk in de kolom geperst. Nu is de zuil ontwik
keld en kan er 0,2 of 0,3 ml van een extrakt, volgens eerder beschreven methode
klaargemaakt, voorzichtig langs de wand op de zuil gepipetteerd worden. Onder
stikstofdruk wordt het extrakt in de kolom geperst. Hef de druk op zodra op de
oppervlakte van de zuil, die inmiddels door de vetzuren geel gekleurd is, geen
vloeistof meer aanwezig is. De wand wordt afgespoeld met 0,3 ml TB2 dat vervol
gens weer onder druk in de zuil trekt. Daarna wordt de buis voorzichtig voor drie
kwart met TB2 aangevuld en weer onder stikstofdruk gezet. Van dit ogenblik af
worden de frakties in buisjes van 80 x 16 mm opgevangen. We zien de dikke gele
ring of band aan de bovenkant van de zuil zich langzaam splitsen in 3 dunnere
ringen, die zich geleidelijk onder invloed van het TB2 naar de onderzijde van de
chromatografiebuis verplaatsen. Zodra de eerste gele ring de wattenprop op ±
1 mm nadert, wordt de ontvanger verwisseld en de eerste zuurfraktie, het boterzuur, opgevangen tot de tweede gele ring hetzelfde punt bereikt heeft. Vervolgens
wordt in een ander buisje het propionzuur verzameld. Tijdens het elueren van het
propionzuur wordt de druk een ogenblik opgeheven om de chromatografiebuis aan
te vullen met TB8. Deze verwisseling van het elutiemiddel is noodzakelijk om het
elueren van het azijnzuur te versnellen. Het eindpunt van de azijnzuurfraktie wordt
verkregen door tenslotte nog enkele frakties op te vangen en deze te kontroleren op
de aanwezigheid van zuur. Door titratie met gestelde natriummethylaatoplossing
en broomthymolblauw als indicator worden de zuren in de opgevangen frakties
bepaald. Tijdens de titratie wordt stikstof door de oplossing geleid om koolzuurbesmetting vanuit de lucht te voorkomen.
IV-3

DE CHROMATOGRAFISCHE BEPALING MET BEHULP VAN
DE GASCHROMATOGRAFIE

De methodiek van deze bepaling is uitvoerig beschreven door JAMES en MARTIN,
zodat we hierop niet behoeven in te gaan. Wel moeten we vermelden, dat wij
gebruik gemaakt hebben van de verbeteringen, die door GERRITSMA zijn beschreven
met betrekking tot het samenstellen van de kolom en de technische uitvoering van

27

de bepaling. Nadat het monster pensinhoud de behandelingen heeft ondergaan,
die hierboven zijn beschreven, zijn de vluchtige vetzuren in aether opgelost. Twee
ml van deze aetherische oplossing wordt met behulp van een gasvlammetje ver
dampt in een reservoir, dat zich vlak voor de kolom bevindt. Met behulp van stik
stof wordt dit dampmengsel door de kolom geperst.
De scheiding van het dampmengsel van vluchtige vetzuren in zijn komponenten
door het met behulp van stikstof als dragergas te leiden door een kolom van met
siliconenolie geïmpregneerde „Celite", berust op de verschillen in oplosbaarheid
van de afzonderlijke vetzuren in siliconenolie. De oplosbaarheid is groter naar
mate het paraffinische karakter van het vetzuur toeneemt. De retentietijd zal dus
toenemen met het molekuulgewicht van het vetzuur. Achtereenvolgens treden
mierenzuur, azijnzuur, propionzuur, isoboterzuur, boterzuur enz. uit de kolom.
Deze zuren worden met natronloog getitreerd. Het toevoegen van stearinezuur aan
de kolom verhoogt het scheidend vermogen. Tijdens de bepaling wordt de zuil
verwarmd met behulp van aethyleen glycol, dat langs de chromatografiebuis
stroomt. We laten de temperatuur geleidelijk oplopen van 100° C tot 130° C waar
door de vetzuren sneller de kolom verlaten.
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Y

DE ZUURGRAAD VAN DE PENSVLOEISTOF

Het verloop van alle opbouw- en afbraakprocessen in de pens wordt beïnvloed
door de waterstofionenconcentratie.
Deze opbouw en afbraak kan slechts geschieden met behulp van diverse bac
teriën en protozoën, die hun akti\ =teit binnen bepaalde pH-grenzen ontplooien.
Ook het resorptieproces van de fermentatieprodukten en de mineralen, die het
epitheel van de voormagen kunnen passeren staat onder invloed van de zuurgraad
van de pensvloeistof. DANIELLI e.a. konkludeerden, dat bij schapen alleen het vetzuuranion geresorbeerd wordt en niet het vrije vetzuur wanneer de pH van de
pensinhoud 7,5 bedraagt. Het anion gaat vergezeld van een aequivalente hoeveel
heid natrium en wordt geresorbeerd door wijde poriën, die waarschijnlijk in de
intercellulaire kitsubstantie van het pensepitheel zitten. Wanneer de pH 5,8 be
draagt, gaan grote hoeveelheden ongedissocieerde vrije vetzuren, maar ook vetzuuranionen door het penswandepitheel. De vrije vetzuren kunnen bovengenoemde
poriën eveneens passeren, maar het grootste gedeelte zou door de lipoïdmembraan
van de epitheelcellen geresorbeerd worden. Ook de snelheid van de resorptie van
de verschillende vetzuren zou zich wijzigen bij verandering van de pH. Ofschoon
nog lang niet alles duidelijk is ten aanzien van de opname van de lagere vluchtige
vetzuren, menen we toch wel te kunnen aannemen op grond van de resultaten van
de diverse experimenten, dat de pH dit proces beïnvloedt. (GRAY 1947; BARCROFT
e.a. 1944.)
Het belang van de waterstofionenconcentratie voor de kontrakties van de pens
is onder meer aangetoond door CLARK en LOMBARD( 1951).Wanneer de pensinhoud
van een schaap alkalisch gemaakt werd, verminderde de grootte van de kontrakties
en trad tenslotte algehele pensatonie op. Ze kwamen tot de konklusie, dat de ver
mindering der sterkte van de kontrakties, die optrad bij een pli van 7,5 of hoger,
veroorzaakt werd door een remming van het vaguscentrum en niet door enige in
vloed op de spieren zelf. Toen op ons instituut bij een rund een sterke daling van de
pH optrad na een overvoedering met krachtvoer waarbij de pH-waarde beneden de
5 daalde, hebben we geen vermindering van de intensiteit en het aantal penskontrakties kunnen waarnemen.
De pensinhoud van het rund is ook veel beter gebufferd tegen zuur dan tegen
alkali. Wanneer we aan 10 ml pensinhoud, waarvan de pH bekend is, achtereenvol
gens 0,5,1,1,5 enz. tot 5 ml 0,1 N HCl toevoegen, dan zien we slechts een langzame
daling van de pH. Voegen we daarentegen aan 10 ml pensvloeistof 0,5, 1, 1,5, 2,0 en
2,5 ml NaOH 0,1 N toe dan zien we spoedig een sterke verhoging van de pH (zie
tekening pag. 30).
De pensinhoud heeft een grotere bufferkapaciteit ten opzichte van zuur
dan ten opzichte van alkali. De vraag hoe hoog de pH van de pensinhoud moet
zijn, valt niet zonder meer te beantwoorden, omdat de zuurgraad van dit milieu zich
voortdurend wijzigt. Bij al onze onderzoekingen is wel gebleken, dat de pH schom
melt tussen 5,7 en 7,5. Ze is de resultante van verschillende faktoren, die zelf ook
weer voortdurend kunnen veranderen. Deze faktoren, die de waterstofionencon
centratie in de pensvloeistof bepalen, zijn gelegen in het voedsel en in de pens zelf.
De chemische samenstelling van het voedsel, dat door de runderen wordt opge
nomen, bepaalt voor een belangrijk deel de mogelijkheid, die het voedsel aan de
pensbakteriën biedt om snel of langzaam gefermenteerd te worden. Zo zal het
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krachtvoer met weinig ruwe celstof een snellere en diepere pH-daling geven dan
lang ruwvezelrijk hooi, terwijl ook het jonge voorjaarsgras de zuurgraad in de pens
vloeistof sterker verhoogt dan het uitgegroeide gras van een standweide. Deze
schommelingen in de pH worden in de eerste plaats veroorzaakt door de wisselende
hoeveelheden vluchtige vetzuren, die uit deze rantsoenen gevormd worden. De
aanwezigheid van organische en anorganische zuren in het voedsel zoals dat
speciaal bij geënsileerde produkten kan voorkomen, heeft vanzelfsprekend invloed
op de zuurgraad van de pensinhoud. Daarnaast is echter ook de physische samenT

1

1

1

1

1

1

I

r
pH

9*
8p

?P
&

60
_]
So

i
4P

i
ip
mf g 1 n zoutzuur

i
ip

i
f.o

i
i

i
/.o

i
SP
m' ^ ^ natronloog

i
3p

Het verloop van de pH van de pensvloeistof na toevoegen van NaOH en HCl.

stelling van het rantsoen van betekenis. Het is immers bekend, dat de prikkelende
werking van het voedsel op het slijmvlies in de omgeving van de cardia de speekselsekretie aanzienlijk bevordert. Dit hebben we heel duidelijk kunnen konstateren
toen we aan twee groepen pinken dezelfde hoeveelheid ruwvezelrijk hooi ver
strekten, waarbij de ene groep het hooi als zodanig ontving en voor de overige
dieren het hooi eerst werd fijngemalen en in brokjes geperst. De pensinhoud van
deze laatste groep was veel viskeuzer en had een lagere pH wat onder meer aan de
geringe speekselsekretie moet worden toegeschreven. Daar komt nog bij dat deze
runderen een kortere tijd en tevens minder intensief herkauwen, zodat ook hierdoor
de invloed van het speeksel beperkt blijft.
Als een belangrijke faktor, die in de pens zelf is gelegen, beschouwen we de
aktiviteit van de bakterieflora. Deze bakteriële aktiviteit wordt echter bepaald door
de aard van de voedingsbodem en is dus als zodanig ook afhankelijk van het
rantsoen. Het is echter mogelijk om deze flora-aktiviteit
te verminderen door het
toedienen van bepaalde stoffen o.a. sulfanilamide waarbij dus ondanks de aan
wezigheid van een goede voedingsbron de pH in de pens zal stijgen met aile ge
volgen van dien.
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Bij de fermentatie in de pens ontstaat ook een hoeveelheid ammoniak, die de pH
van de pensvloeistof zal verhogen. Dit ammoniak wordt voor het grootste deel uit
eiwitten, aminozuren en hun tussenprodukten gevormd. De snelheid van het ont
staan van dit NH:1 uit eiwitten neemt in het algemeen af naarmate deze laatste
minder oplosbaar zijn. Zo wordt het maiseiwit slechts langzaam gedesamineerd, ter
wijl het caseïne zeer snel een hoog ammoniakgehalte in de pensvloeistof veroor
zaakt. De micro-organismen, die de desaminasen moeten produceren zijn onder
meer afhankelijk van de energie die in de gedesamineerde verbindingen aanwezig
is, zodat deze energiebron ook gedeeltelijk bepalend is voor de hoeveelheid ge
produceerde ammoniak. Een overmaat van gemakkelijk aantastbare koolhydraten
vermindert de ammoniakconcentratie in de pens. Naast de vorming van de v etzuren
en het ammoniak en de toevloed van NaHCO:i met het speeksel, speelt ook de snel
heid waarmede de fermentatieprodukten uit de pens verdwijnen, een rol in de
voortdurende wijziging van de zuurgraad in de pens. Het ammoniak wordt ge
deeltelijk door het pensepitheel geresorbeerd, waarna het via het poortaderbloed
naar de lever wordt getransporteerd om daar in de zogenaamde argininecyclus
omgezet te worden in ureum. Een ander deel van het ammoniak wordt door de
bakteriën weer gebruikt voor het synthetiseren van aminozuren en bakterie-eiwit.
De vluchtige vetzuren worden door het voormagenepitheel geresorbeerd en kun
nen reeds spoedig na de vorming uit de pens verdwijnen. De snelheid waarmede
dit proces verloopt, is in de eerste plaats afhankelijk van de concentratie van het
vetzuurmolekuul, maar daarenboven ook van de pH, zoals reeds eerder is aan
gegeven. Uit al deze gegevens volgt wel dat we ,wanneer we een oordeel willen
uitspreken over de waarde van een bepaalde pH in de pensvloeistof, in de eerste
plaats zullen moeten weten welk soort rantsoen verstrekt is en op welke tijd na de
voedering de zuurgraad in de pens bepaald werd. Wanneer we bijvoorbeeld 1-2
uur na de opname van een volledig rantsoen in de pensvloeistof een pH aantreffen
van 7,20, dan moet deze waarde als abnormaal worden beschouwd. Maar als we
deze pH 6 uur na de voedselopname meten, dan kan dit volkomen physiologisch
zijn.
Onze volgende voederproeven hebben dit duidelijk aangetoond. We hebben
telkens gedurende 14-20 dagen een tweetal koeien met een pensfistel, 10 verschil
lende rantsoenen verstrekt. De dieren ontvingen hun totale dagelijkse rantsoen in
de morgenuren tussen 7 en 12 uur. Daarna werd op die dag niets meer aan de
runderen verstrekt. De koeien waren op stal geplaatst en konden de gehele dag
gebruik maken van een automatisch drinkwaterbakje. Zeven van de tien rantsoenen
bestonden uit gemaaid gras en grasmeel steeds van verschillende samenstelling,
waaraan wat glucose, maïszetmeel, stro, hooi of cellulose was toegevoegd. De drie
overige rantsoenen waren samengesteld uit hooi en grasmeel. Van 14 uur tot 22 uur
werd om de 2 uur via de pensfistel een monster vloeibare pensinhoud uit de ventrale
penszak genomen. Deze monstername geschiedde drie dagen achtereen. In deze
monsters werd onder meer het ammoniakgehalte en de pH bepaald. In de grafiek
is het gemiddelde verloop van de pH na de voedselopname weergegeven. Bij de
grasrantsoenen 1/m 7 zien we steeds een duidelijke stijging van de pH optreden,
maar op de hooirantsoenen 8, 9 en 10 blijft de zuurgraad ongeveer gelijk of zien
we zelfs een geringe daling van de pH. Dit stemt overeen met onze bevinding,
dat ook de totale hoeveelheid vluchtige vetzuren van ieder willekeurig dagmon
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ster na konsumptie van een hooirantsoen slechts weinig varieert. De verklaring
voor het verschil in het verloop van de pH moet naar onze mening gezocht wor
den in het feit, dat de fermentatie van het gras door de bakteriën veel sneller
plaats vindt dan van het hooi waardoor de pH binnen 2 uur na de grasopname
reeds haar laagste punt heeft bereikt waarna een geleidelijke stijging volgt.
Het verloop van de pH in de pensvloeistof, na opname van verschillende rantsoenen.
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The course of the pH in the rumen fluid after intake of different rations (feeding
time till twelve o' clock).
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In het vroege voorjaar, wanneer de runderen op het weiland jong gras konsumeren, dat bovendien rijk is aan gemakkelijk aantastbare koolhydraten, vinden we
in de pens steeds de laagste pH-waarden (pH 5,7). De fermentatie van het hooi
geschiedt minder snel, is tevens afhankelijk van het ruwecelstofgehalte en blijft
langer op hetzelfde niveau. Alhoewel dus allerlei faktoren van invloed zijn op de
pH in de pensvloeistof, is toch de hoeveelheid vluchtige vetzuren, die door de fer
mentatie gevormd wordt, in de eerste plaats bepalend voor de zuurgraad. We zien
dan ook een duidelijke korrelatie tussen de vluchtige vetzuren in de pens en de pH.
We moeten hierbij opmerken, dat hoe goed men een monster pensvloeistof met
behulp van een beweegbare maagsonde ook neemt, de zuurgraad van dit monster
steeds 0,1-0,2 pH-eenheid hoger zal liggen dan van een monster pensvloeistof, dat
via een pensfistel is verkregen. Bij het doorslikken van de maagsonde is het niet te
vermijden, dat enig speeksel het monster „besmet" waardoor we naast kleine pHveranderingen ook een geringe stijging van het natriumgehalte van het per os ge
wonnen monster waarnemen. De verhoudingen van de lagere vluchtige vetzuren
blijven ongewijzigd. In de tabel zien we de verschillen, die in de monsters aan
wezig zijn wanneer ze op hetzelfde tijdstip langs deze twee wegen worden ver
kregen.
Koe

88

pH
NH3 mgraeq/100 ml
Na mgr %
Totale vetzuren
mgraeq/100 gr
Percentages
Azijnzuur
Propionzuur
Boterzuur
Cow 88

Per os

Door de fistel

6,69
0,86
231

6,54
0,90
220

V /g.*-

8,3

9,0

71,0
17,0
12,0

71,1
17,2
11,7

By mouth

By rumen
fistula

PH
NH3 mgraeq/100 ml
Na mgr %
Total acids
mgraeq/100 gr
Percentages
Acetic acid
Propionic acid
Butyric acid

We hebben uit de gegevens van 90 monsters pensinhoud, die met behulp van de
maagsonde waren verkregen, berekend, dat de korrelatiekoëfficient tussen de pH
en de totale hoeveelheid vluchtige vetzuren uitgedrukt in mgr aequivalenten per
100 gram, —0,94 bedroeg.
Hieruit blijkt dus ook wel, dat de invloed van de som van het azijnzuur en propionzuur en boterzuur op de zuurgraad van de pensvloeistof van primaire bete
kenis is.
Het verband tussen deze grootheden kan weergegeven worden door de volgende
formule:
y = - 0,188x + 8,439
x = de som van het azijnzuur, propionzuur en boterzuur.
y = pH.
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Vanzelfsprekend kunnen we, gebruik makend van deze gegevens, ook uit de pH
van de pensvloeistof een schatting maken van de totale hoeveelheid vluchtige vet
zuren, die aanwezig is.
Voor dit doel moet het lineaire verband anders berekend worden en kan dan
worden weergegeven door de volgende formule:
Y = _ 4.722X + 40,880

x = pH.
y = totale hoeveelheid vluchtige vetzuren, uitgedrukt in mgr.aeg. per 100 gram
pensvloeistof. Dit verband hebben we ook in bijgaande grafiek weergegeven.
Het verband tussen de pH in de pensvloeistof en de vluchtige vetzuren.
mgr. acq 100 gr
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VI

DE AMMONIAKVORMING IN DE PENS

Bij de eiwitvertering van de herkauwers spelen de bakteriën een belangrijke rol.
Vele onderzoekers hebben reeds tientallen jaren geleden geconstateerd dat bij de
fermentatie in de pens grote hoeveelheden ammoniak gevormd worden. Speciaal
door het werk van Mc DONALI;, 1948, werd ons inzicht in de stikstofcyclus van de
herkauwer verruimd. Hij stelde vast dat:
1. de hoeveelheid ammoniak die in de pens aanwezig is, is afhankelijk van het soort
eiwit en het type koolhydraat dat wordt gefermenteerd;
2. een aanzienlijke hoeveelheid van het ammoniak wordt door het pensepitheel
direkt geabsorbeerd en via het poortaderbloed naar de lever getransporteerd;
3. een deel van het opgenomen ammoniak keert in de vorm van ureum met het
speeksel in de pens terug.
De herkauwer is dus in staat om in de pens de eiwitten die met het voedsel zijn
opgenomen, af te breken tot aminozuren en zelfs tot ammoniak en deze brokstuk
ken wederom te synthetiseren tot bakterie-eiwit dat door de gastheer kan worden
benut. Daarnaast worden in de pens ook de niet-eiwit stikstofverbindingen afge
broken tot ammoniak, waarna wederom een synthese tot bakterieel eiwit kan plaats
vinden mits voldoende geschikte koolhydraten hierbij aanwezig zijn. Dit laatste
proces is zeer specifiek voor de herkauwers waardoor deze in staat zijn om in
tegenstelling met monogastrische dieren uit eenvoudige stikstofverbindingen, ei
witten te vormen. Deze eenvoudige stikstofverbindingen bestaan voornamelijk uit
ammoniak, ureum, aminozuren, amiden, ammoniumzouten, nitraten, purine- en
pyrimidinebasen.
De concentratie van het ammoniak in de pens van het rund is speciaal in de
weide door het toenemend gebruik van de kunstmeststikstof toegenomen. Naar
schatting wordt in Nederland gemiddeld ongeveer 55 kg N per ha gebruikt en het
is duidelijk dat deze bemesting een opbrengstverhogende werking uitoefent, waar
van de veehouderij goed heeft weten te profiteren. DE GROOT (1961) geeft een
overzicht van de stijging van de melkproduktie op die bedrijven die in de loop van
de laatste 10 jaar grote hoeveelheden stikstof hebben aangewend. Hij ziet geen
nadelige gevolgen voor de gezondheidstoestand van de runderen door de opname
van grote hoeveelheden ruw eiwit en meent dat men voor een ammoniakvergiftiging niet zo gauw bevreesd behoeft te zijn. Hij wijst daarbij tevens op de bekende
beweidingsproeven van MAX WITT te Mariënsee die zijn melkkoeien op een zwaar
bemeste geile weide liet grazen en daarenboven nog krachtvoer met 40% ruweiwit
toediende zonder dat de gezondheidstoestand van het vee gestoord werd. Daar
tegenover is ALCROFT in Engeland de mening toegedaan dat er in de weide gevallen
van voedingstetanie optreden, die niet gepaard gaan met een hypomagnesaemie,
maar die veroorzaakt worden door een ammoniakvergiftiging. Ook MEIJER en
RUSTIGE menen dit geconstateerd te hebben. HEAD en ROOK stelden vast dat ten
gevolge van een hoge concentratie ammoniak in de pensvloeistof het bloedserummagnesiumgehalte daalde en meenden hierin een oorzaak te vinden voor het op
treden van voedingstetanie. Deze hypomagnesaemie is ook geconstateerd door
BALCH e.a. na het voederen van jong voorjaarsgras, waarbij evenzeer een hoog

35

ammoniakgehalte in de pens werd waargenomen. RUSTIGE (1958) onderzocht de
invloed van verschillende hoeveelheden eiwit in het voeder op de rest-stikstof,
het calcium- en magnesiumgehalte van het bloed. Hij constateerde 2-4 uur na de
voedering een hoger rest-stikstof gehalte in het bloed dan vóór de voedering, ge
paard gaande met een geringe daling van het calcium- en magnesiumgehalte. Tien
uur na de voedering lag het calcium- en magnesiumgehalte weer op z'n oorspron
kelijke waarde. De verschillen tussen de waarden vóór en na de voedering werden
groter bij stijgende ruweiwitgaven. Wat betreft het magnesiumgehalte was dit
echter het minst duidelijk. BOUCKAERT en OYAERT menen een verband te zien tus
sen het hoge stikstofgehalte van het jonge voorjaarsgras en het optreden van tetaniesymptomen.
Het staat wel vast dat de aanwezigheid van hypomagnesaemie bij het rund ge
paard kan gaan met krampen, al zullen we wel moeten bedenken dat het lage
magnesiumgehalte op zichzelf nog geen voedingstetanie hoeft te veroorzaken.
KEMP (1958) heeft met zijn beweidingsproeven wel duidelijk gemaakt, dat zowel
een hoge kali- als een sterke stikstofbemesting van het grasland het optreden van
hypomagnesaemie bevordert.
Wij hebben gemeend, na bestudering van de literatuurgegevens over de moge
lijke schadelijke invloed van het ammoniak dat in de pens wordt gevormd, dat het
gewenst was meer gegevens te verkrijgen over deze ammoniakvorming op ver
schillende rantsoenen. Daarbij willen we een onderscheid maken tussen de stalvoedering en de weideperiode.
In de weide immers kunnen de dieren voortdurend voedsel opnemen, waardoor
de ammoniakconcentratie in de pens gedurende de dag veel minder varieert dan
tijdens de stalperiode wanneer de runderen 2 x per dag gevoederd worden. We
hebben van een tweetal runderen dat in de weide liep, van 8 tot 18 uur om de 2 uur
een monster van de pensinhoud genomen. Dit kon zonder moeite geschieden omdat
beide dieren, die op verschillende percelen liepen, een pensfistel hadden. In de
pensmonsters werd het ammoniakgehalte bepaald met het volgende resultaat
(zie eveneens grafiek).
Tijd
uur

ntgr % NH3 in pensinhoud
van rund op perceel A

mgr % NH3 in pensinhoud
van rund op perceel C

8
10
12
14
16
18

25,0
39,0
34,3
34,0
39,5
39,5

10,0
17,3
17,0
16,3
17,5
18,0

De grassamenstelling van de 2 percelen was als volgt:
% in ds

ruw eiwit
over. koolh.
ruwe celstof
as
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A

C

29,05
41,73
18,53
10,69

20,53
46,71
20,92
11,84

% in d.m.

crude protein
N-free extractives
crude fibre
ash

Het verloop van het NHs-gehalte in de pensvloeistof in de weide (A en C) en op
stal (B).
!

NH2 in mgi

I

I

I

I

I

I

I

I

!

per 100 ml. p.vl.st.
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The course of the NHa-content in the rumen fluid in the pastures and on the stable.

Om 8 uur bleek de ammoniakconcentratie lager te zijn, zodat wij van de runderen
op het grasland steeds na 10 uur een monster van de pensinhoud hebben genomen.
Meestal geschiedde de monstername tussen 10 en 12 uur.
Zoals we in het vorige hoofdstuk reeds hebben aangegeven, begint de ammoniak
concentratie in de pens vanaf 2 uur na de laatste voedselopname sterk te dalen.
Acht uren na de voedselopname bereikt het ammoniakgehalte in de pensvloeistof
in het algemeen haar laagste waarde, waarna op verschillende rantsoenen weer een,
meestal geringe, stijging van de concentratie valt waar te nemen. Op stal zal na
acht uur echter weer de tweede voedering plaats vinden, zodat na enige uren de
ammoniakconcentratie weer haar maximum bereikt. Wanneer we nu verschillende
stalrantsoenen met elkaar willen vergelijken wat betreft de hoeveelheid ammoniak
die er in de pens van het rund uit gevormd kan worden, dan moeten we steeds de
monsters pensinhoud 2 uur na de voedselopname nemen. Wij hebben daarom op
stal onze runderen om 10 uur bemonsterd. Bij ons onderzoek is gebleken dat de
hoeveelheid ammoniak in de pens van melkgevende runderen 2 uur na opname van
een hooirantsoen aangevuld met zoveel krachtvoer als voor onderhoud en produktie
noodzakelijk is, varieert tussen de 20 en 30 mgr per 100 ml pensvloeistof. We heb
ben tevens waargenomen dat op een dergelijk hooirantsoen ten naaste bij de hoe 
veelheid gevormde ammoniak berekend kan worden door de totale hoeveelheid
ruweiwit die per dag verstrekt wordt te delen door 100. Dit quotiënt geeft het
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Het verloop van het NH^-gehalte in de pensvloeistof na opname van verschillende
rantsoenen. (Voedertijd tot 12 uur).
r

NHjin mgr. a e q . in
100 ml. p.vl st.
(rumen fluid)

1.*>

»

70

IS

êo

ä ;udinurhen ,
(time in hours)

hooirantsoen (hayraticn)
— — — grasrantsoen {grassration)

The course of the NHs-content in the rumen fluid after intake of different rations.
(Feedingtime till 12 o'clock)

maximale aantal mgr ammoniak weer dat in 100 ml pensvloeistof op zo'n rantsoen
wordt aangetroffen.
Totaal aantal grammen opgenomen ruw eiwit
100

mgr ammoniak in
100 ml pensvloeistof.

Aan deze formule willen we geen grotere betekenis toekennen, dan dat ze kan
dienen als een hulpmiddel om ons te oriënteren over de ammoniakvorming in de
pens. Deze formule is alleen geldig wanneer de verhouding tussen het voedernorm
ruw eiwit en de zetmeelwaarde zodanig is als met de gebruikelijke voedernorm
overeenkomt voor een melkproduktie tussen de 15 en 25 kg.
Vanzelfsprekend moeten de eiwitten in het krachtvoeder van de gebruikelijke
meelsoorten afkomstig zijn.
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No. koe

3
45
24
31
36

Totaal
ruw eiwit

Rantsoen

ZW/vre

gr

Hooi -|- krachtvoer
Hay and concentrates

mgr NHa
in 100 ml
pensvloeist.

2397
2780
2450
2472
3270

h±
±
±
±

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

25,2
26,9
24,1
26,7
28,7

91
27

Hooi 4- krachtvoer
Hay and concentrates

2970
2970

± 5,0
± 5,0

30,3
27,5

74
9

Uitsluitend hooi
Hay

2220
2220

± 4,8
± 4,8

21,6
21,8

7
8
10
21

Hooi 4- krachtvoer
Hay and concentrates

1947
2269
2568
1945

±
±
±
±

18,7
20,2
22,8
19,7

Ration

crude protein

Number
cow

Total

5,0
5,0
5,0
5,0

S.E./d.c.p.

gr-

mgr NH3

in 100 ml
rumenfluid

Wanneer we de verhouding tussen het vre-gehalte en de ZW in het rantsoen
wijzigen dan verandert tevens de ammoniakproduktie in de pens. Stijgt de ZW/
vre-verhouding boven de 5,5, dan daalt de ammoniakconcentratie in de pensvloei
stof tot 10-20 mgr per 100 ml, wordt daarentegen deze verhouding nauwer dan
4,6 dan stijgt de ammoniakproduktie tot 30-40 mgr %. We hebben dus ook een dui
delijke invloed van de koolhydraten in het rantsoen op de vorming van het am
moniak in de pens waargenomen.

Rantsoen

Hooi, mais, B-meel
Hooi, maisglutenglucose, B-meel
Hooi, voederbieten,
B-meel
Hooi, aardappelen,
B-meel
Hooi, rogge, B-meel

Totaal
ruw eiwit
gr-

ZW/vre

mgr NH:s
in 100 ml
pensvloeistof

2037

6,1

16,0

2481

4,6

30,0

2029

6,0

14,0

1905
1920

6,5
5,9

12,0
16,5

Total crude
protein
gr-

SE/d.c.p.

mgr NHa
in 100 ml
rumen fluid

Hay, maize, B-meal
Hay, mixture of maizeglutenmeal with
357c glucose
Hay, mangolds,
B-meal
Hay, potatoes,
B-meal
Hay, rye, B-meal
Ration
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Geheel verschillend is echter de ammoniakproduktie op rantsoenen die geënsileerde produkten bevatten. Uit ons onderzoek is wel gebleken dat de concentratie
van ammoniak in de pens toeneemt, naarmate er in verhouding tot de eiwitten meer
eenvoudige stikstofverbindingen in het rantsoen aanwezig zijn. Zo zal speciaal bij
minder goed geënsileerde voedermiddelen, waarbij dus veel eiwit tijdens het conserveringsproces is afgebroken en omgevormd in ammoniak en amiden, een veel
Hogere ammoniakconcentratie in de pens ontstaan dan wanneer het oorspronkelijke
verse materiaal gevoederd wordt. Alleen bij hooivoedering kan de ammoniakvorming in de pens minder zijn dan na opname van het gras waaruit dit hooi gewonnen
is. Naar mijn mening moet dit worden toegeschreven aan de vermindering van de
verteerbaarheid van het eiwit in het hooi door het droogproces. Alleen in het voor
jaar wanneer op zonnige dagen het gehalte aan gemakkelijk aantastbare koolhydra
ten zeer hoog kan zijn, zal op het grasrantsoen, ondanks een normaal ruw eiwit
gehalte de ammoniakvorming in de pens zelfs lager kunnen zijn dan op een hooirantsoen. Wij hebben de verandering in de ammoniakvorming in de pens van een
tweetal runderen kunnen nagaan nadat ze uitsluitend ruwvoer in hun rantsoen
ontvingen, afkomstig van hetzelfde uitgangspateriaal (gras) maar telkens op andere
wijze geconserveerd. De dieren ontvingen minstens 14 dagen nagenoeg gelijke
hoeveelheden droge stof van de volgende rantsoenen:
1. hooi;
2. silage bereid volgens de warme methode uit ongekneusd gras;
3. silage bereid uit ongekneusd gras volgens de koude methode zonder toevoeging;
4. silage bereid uit ongekneusd gras met toevoeging van 5ï melasse.
Aan het einde van iedere periode werd op 2 achtereenvolgende dagen steeds om
10 uur een monster pensinhoud genomen. Het uitgangsmateriaal van ieder rantsoen
was dus gelijk; van het hooi werd 10 kg gevoederd en van de diverse silage's 40-50
kg. De gemiddelde ammoniakconcentraties in 100 ml pensvloeistof waren als volgt:
Koe
no.

NH3 in mgr per 100 ml
pensvloeistof

NH3 fractie

Hooi

62
26

24.5
23.6

—

Warme silage

62
26

45.4
50.5

42,0

Koude silage

62
26

36,0
34,8

27,3

Melassesilage

62
26

33,1
32,0

10,6

Rantsoen

Gras
° berekende waarde.
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29,8°

De ammoniakconcentratie na het voederen van de slechtste silage bereikt de
zelfde hoogte als bij runderen die op zeer eitwitrijk grasland weiden en die wel
100% boven hun eiwitbehoefte kunnen opnemen. In de weide blijft dit niveau echter
gedurende een lange tijd gehandhaafd, terwijl op stal spoedig een daling van de
concentratie optreedt. De ammoniakconcentraties in de pens kunnen dus na silagevoedering wel variëren tussen 30 en 50 mgr per 100 ml. Geheel anders is de situatie
wanneer het vee in de weide loopt.
IWEMA heeft berekend dat voor een produktie van 25 kg melk per dag, de
opname van een grasbestand met 10,4% voedernorm-ruweiwit in de droge stof,
voldoende is om aan deze dagelijkse behoefte te voorzien. Maar er bestaan ver
schillende graslandperoelen waar het vre-gehalte tussen de 15 en 25% is gelegen,
zodat zelfs de hoogst produktieve dieren 50-150% boven hun eiwitbehoefte ge
voederd worden. Het is dan ook begrijpelijk dat het ammoniakgehalte in de pens
in de weidetijd hoog kan zijn en dat men zich heeft afgevraagd of deze hoge con
centratie voor het rund schadelijke gevolgen kan hebben. Bij ons onderzoek hebben
we van 119 runderen die verspreid liepen over 29 percelen, een monster pensinhoud genomen ter bepaling van het ammoniakgehalte. Zoals gebruikelijk wordt
bij 200 ml vloeibare pensinhoud 2 ml geconcentreerd zwavelzuur gevoegd om alle
ammoniak te binden en tevens de fermentatie stop te zetten. Na centrifugeren
wordt 50 ml van de pensinhoud in een platbodem destillatiekolf gepipetteerd. De
vloeistof wordt met een overmaat magnesiumoxyde alkalisch gemaakt, waarna het
ammoniak wordt overgedestilleerd en opgevangen in zwavelzuur van bekende
sterkte. Na terugtitratie van de overmaat zwavelzuur kan de hoeveelheid ammoniak
berekend worden. We hebben nu getracht een verband te vinden tussen het ge
middelde ammoniak gehalte van de pensinhoud van de runderen die op een be
paald perceel liepen en de chemische samenstelling van het gras. In het gras dat
de koeien opnamen bestond een duidelijke correlatie tussen het ruweiwitgehalte
en de overige koolhydraten (r = — 0,84). Tevens bleek er een verband te bestaan
tussen het ruweiwitgehalte in het gras en het ammoniakpercentage in de pens
vloeistof (r = 0,73). We hebben ons echter afgevraagd of dit laatste verband niet
sterk beïnvloed wordt door het feit dat er een sterke negatieve correlatie bestaat
tussen het NH3 gehalte in de pens en de overige koolhydraten in het gras (r =
- 0,79).
Daarom hebben we de partiële correlatiecoëfficiënt berekend om te zien wat er
van het verband tussen het ruweiwitgehalte in het gras en het ammoniakgehalte
in de pens overblijft wanneer we het gehalte aan overige koolhydraten constant
houden. Deze partiële correlatiecoëfRciënt bleek nu niet significant (r
0,22;
P <C 0,2). Bij constant blijven van het ruweiwitgehalte in het gras, blijft er echter
wel een significante partiële correlatie tussen het ammoniak in de pensvloeistof en
de overige koolhydraten in het gras (r = — 0,47; P <C 0,02).
In de grafieken op de volgende bladzijden hebben we het lineaire verband
uitgezet tussen achtereenvolgens; het gehalte aan overige koolhydraten en het
ruweiwitgehalte in de droge stof van het gras (y = — 0,765 x
55,730); het
ruweiwitgehalte in de droge stof van het gras en de ammoniakconcentratie in de
pensvloeistof (y = 1,754 x — 11,390); en het gehalte aan overige koolhydraten in
de droge stof van het gras en de ammoniakconcentratie in de pensvloeistof
(y = 1,728 x + 104,990).
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Het verband tussen het gehalte aan overige koolhydraten en het ruweiwitgehalte in de
droge stof van het gras.
% ruw

e:wiï in ds

(Crude protein

in d.m.)

%

overige

koolhydraten

in

ds

(N-free

extractives

in

d.m.)

The correlation between the N-free extractives and the crude protein content in the dry
matter of the grass.

We kunnen dus wel besluiten dat zowel het ruweiwitgehalte als de overige kool
hydraten in het gras van invloed zijn op de ammoniakvorming in de pens, maar dat
de overige koolhydraten in dit opzicht van grotere betekenis zijn dan het ruweiwit
gehalte. We hebben getracht het verband te berekenen tussen het ammoniak in de
pens en de overige koolhydraten en het ruweiwit in het gras. Dit verband wordt
weergegeven door het volgende regressievlak.
y = 0,587 x - 1,279 z + 72,268
y = ammoniak in de pensvloeistof in mgr per 100 ml
x = ruweiwit uitgedrukt in de droge stof van het gras
z = overige koolhydraten uitgedrukt in de droge stof van het gras.
We berekenden voor a5 : 0,587 ± 0,511 t = 1,15 n = 28 P < 0,13 niet
significant.
a2 : 1,279 ± 0,468 t = 2,73 n = 28 P < 0,02 significant.
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Het verband tussen het ruweiwitgehalte in de droge stof van het gras en het ammoniakgehalte in de pensvloeistof.
NHg in
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m g r in 100 ml p.vl.st. (rumen fluid)
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The correlation between the crude protein content in the dry matter of the grass and the
ammoniacontent in the rumen fluid.

Gezien het nevenstaande kunnen we dus meer waarde hechten aan de regressiecoëfficiënt behorende bij z dan die behorende bij x.
We kunnen echter met behulp van deze formule wel een indruk krijgen over de
grootte van de ammoniakvorming op bepaalde percelen.
In sommige gevallen, speciaal wanneer de weide nog kort geleden een bemesting
heeft ontvangen, zal het ammoniakgehalte in de pens hoger kunnen zijn dan naar
aanleiding van het ruweitwitgehalte in het gras en de overige koolhydraten ver-
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Het verband tussen het gehalte aan overige koolhydraten in de droge stof van het gras
en het ammoniakgehalte in de pensvloeistof.
NHa mgr

in 100 ml

p.vl.st. (rumen

fluid)

%

overige

koolhydraten

in

ds

(N-free

extractives

in

D.M.)

The correlation between the N-free extractives in the dry matter of the grass and the
ammoniacontent in the rumen fluid.

wacht zou worden. Bij de analyse van het gras volgens de Weender methode, wordt
de gevonden hoeveelheid stikstof vermenigvuldigd met 6,25 en deze uitkomst
wordt aangeduid als de hoeveelheid ruw eiwit. Dit ruw eiwit bestaat derhalve uit
werkelijk eiwit, Polypeptiden, aminozuren en ook uit eenvoudige N-verbindingen,
maar over de onderlinge verhoudingen van deze produkten geeft deze analyse
methode ons geen opheldering. Naar onze mening zal de ammoniak vorming in de
pens tevens afhankelijk zijn van de bestanddelen die het ruweiwitgehalte vormen,

44

en zal speciaal bij de aanwezigheid van veel eenvoudige stikstofverbindingen de
ammoniakvorming hoger kunnen zijn dan bij een overmaat aan eiwit. We hebben
dit zeer duidelijk waargenomen toen we in samenwerking met het landbouwkundig
bureau Noord van de N.V. Nederlandsche Kali-Import Maatschappij een onder
zoek instelden naar de ammoniakvorming in de pens van het rund na opname van
sterk met stikstof bemest gras. Tien hoog produktieve runderen liepen bij deze
herfstproef op twee gelijkwaardige percelen, waarop bijna uitsluitend raaigras
groeide. Perceel A was op 14 september bemest met 400 kg kalkammonsalpeter
per ha en perceel B op 24 september met dezelfde hoeveelheid. Op 14 oktober
hebben we een monster van de pensinhoud van de dieren genomen, waarbij bleek,
dat, hoewel aan het gras van de percelen A en B geen enkel onderscheid viel waar
te nemen en de melkproduktie op beide percelen nog uitstekend was, in de pens
van de runderen een groot verschil in ammoniakgehalte bestond.

Gem. NH3 gehalte in 100 ml pensvloeistof
Ruw eiwit gehalte van het gras (in de ds)
% N03 in ds

Perceel A

Perceel B

26,9 mgr
28,5
0,82

49,5 mgr
29,8
0,93

Dit grote verschil in de ammoniakconcentratie kan niet alleen worden verklaard
uit de verschillen tussen het ruweiwitgehalte en het nitraatgehalte, maar moet
naar onze mening mede veroorzaakt worden door de aard van de stikstofverbin
dingen die in het gras aanwezig zijn. Daarom is het onjuist alleen af te gaan op het
ruweiwitgehalte van het gewas wanneer we de mogelijkheid van een ammoniakvergiftiging zouden willen onderzoeken. De datum waarop de laatste stikstofbe
mesting gegeven is en natuurlijk ook de weersomstandigheden, daglengte en
andere faktoren, die de eiwitsynthese in de plant beïnvloeden, zullen hierbij een
rol kunnen spelen. Heeft deze hoge ammoniakconcentratie nu schadelijke ge
volgen voor het melkgevende rund? Het hoogste ammoniakgehalte dat door ons in
de pens van een weidend rund werd gevonden bedroeg 63,2 mgr per 100 ml pens
vloeistof. Meestal lagen de ammoniakconcentraties tussen de 5 en 25 mgr per
100 ml pensvloeistof. We hebben echter nimmer verschijnselen bij de runderen
waargenomen, die konden duiden in de richting van een ammoniakintoxicatie. Het
rund blijkt dan ook zeer goed in staat te zijn het giftige ammoniak voor het grootste
gedeelte om te zetten in het onschadelijke ureum dat met de urine kan worden
uitgescheiden. In een grafiek hebben we het ammoniakgehalte in de pens van 48
runderen uitgezet tegen het ureumgehalte van het bloedserum (zie eveneens tabel
achterin).
Dit ureum was bepaald volgens de methode van CONWAY-LIPS. We willen hierbij
opmerken dat HENDRIKS (1962) heeft aangetoond, dat bij zeer hoge giften ammoniumlactaat de hoeveelheid vrij ammoniak in het perifere bloed toeneemt. Deze
vrije hoeveelheid ammoniak is door ons niet apart bepaald, zodat bij de bepaling
volgens CONWAY-LIPS dit vrije ammoniak eveneens omgerekend is tot ureum.
Het is bekend dat bij pinken reeds duidelijke verschijnselen van ammoniak
intoxicatie optreden wanneer er 0,30 mgr % vrij ammoniak in het perifere bloed
aanwezig is. HENDRIKS vond na toediening van 680 gr ammoniumlactaat opgelost in
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water eveneens tremorverschijnselen bij volwassen runderen. De maximale hoe
veelheid vrij ammoniak in het bloed bedroeg in die periode 283 u gr %. Wanneer
we nu onze hoogste ureumcijfers corrigeren voor de mogelijke aanwezigheid van
300 fi gr % vrij ammoniak, hoewel we nimmer tremorverschijnselen zagen, dan
vermindert het ureumgehalte met ruim 0,5 mgr %. Deze correctie is te verwaar
lozen. HENDRIKS meende bij een rund na toediening van ammoniumlactaat een
maximum ureumconcentratie te kunnen waarnemen van 40-50 mgr %. Uit onze
onderzoekingen blijkt echter wel, dat bij verschillende runderen onder praktijk
omstandigheden, ook als van een nieraandoening geen sprake is, veel hogere
ureumconcentraties in het bloedserum kunnen worden aangetroffen.

Het verband tussen het ammoniakgehalte in de pensvloeistof en het ureumgehalte in
bet bloed.
Ureumgehalte
in bloed in mgr %
(urea In blood)
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Kan een hoog ammoniakgehalte wel een hypomagnesaemie veroorzaken? In de
literatuur vindt men hierover zoals reeds eerder gezegd, tegenstrijdige medede
lingen. DE GROOT meent dat dit misschien veroorzaakt wordt doordat de verschil
lende onderzoekers uitgingen van rantsoenen die in magnesiumgehalten niet over
eenkwamen. In Nederland heeft KEMP met zijn balansproeven aangetoond dat het
benuttingspercentage van het magnesium toeneemt als het gras ouder wordt. Hij
vond bij jong gras een benuttingspercentage van 10% en bij oud gras van hetzelfde
perceel 20%. Dit zou er misschien op kunnen wijzen dat een hoger ammoniakgehalte
in de pens de benutting van het magnesium vermindert. HENDRIKS (1962) slaagde
er echter niet in om door toediening van ammoniumlactaat een hypomagnesaemie
op te wekken ondanks het feit dat in het rantsoen niet meer dan 20 gram magnesium
aanwezig was. Het is ons wel gelukt om een duidelijke daling van het magnesium
gehalte in het bloedserum te verkrijgen door de ammoniakconcentratie in de pens
te verhogen.
Opzet van de proef
Twee van onze fistelkoeien nummer 33 en 88 hebben we verschillende rantsoe
nen verstrekt. Na een voorperiode van minstens 10 dagen werd gedurende drie
dagen, steeds op hetzelfde uur een monster bloed en pensinhoud genomen. In het
bloedserum werd een magnesium en een ureumbepaling verricht, terwijl in de
pensinhoud onder andere het ammoniakgehalte bepaald werd. We weten dat koe
33 op alle rantsoenen een lager bloedmagnesiumgehalte heeft dan koe 88, alleen
in de droogstandperiode evenaart haar magnesiumgehalte dat van koe 88. Blijk
baar kan koe 33 haar magnesium minder goed ten nutte maken. De volgende 4
rantsoenen zijn interessant in verband met de verandering van het bloedmagne
siumgehalte.
1. Hooi, voederbieten, krachtvoer.
2. Hooi, grasmeel in de vorm van brokjes.
3. Gehakseld hooi en grasmeel.
4. Hooi, grasmeel en ureum.
Analyseresultaten :

Rantsoen

Datum

gr opge
nomen Mg
per dag

Mg in
serum
mgr %

Ureum
in serum
mgr %

NHs in
p.vl.st.
mgr per
100 ml

Melkproduktie kg

koe 33

1
2
3
4

mei
okt.
okt.
okt.

25
26
29
26

2,8
1,5
1,5
0,7

23,2
36,8
38,4
58,4

8,8
18,0
17,7
45,4

0
11,7
10,8
10,1

koe 88

1
2
3
4

mei
okt.
okt.
okt.

41
27
29
25

2,9
2,7
2,7
1,7

28,4
36,1
31,5
45,9

14,3
18,5
18,2
55,1

21,7
7,5
6,2
5,8

We zien dat op rantsoen 1 zelfs koe 33 een hoog magnesiumgehalte in het bloed
serum vertoont, maar in die tijd produceerde ze geen melk. Koe 88, die in het begin
van haar laktatieperiode was, ontving in die periode veel meer krachtvoer, waar
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door ook haar magnesiumopname aanzienlijk groter was. De rantsoenen 2, 3 en 4
werden in oktober verstrekt. Het hooi was van dezelfde samenstelling, evenals
het grasmeel en de grasbrokjes. Van het hooi werd 13-14 kg verstrekt en van het
grasmeel en de brokjes 4 kg. Het verschil tussen rantsoen 2 en 3 betrof alleen de
physische toestand; het hooi was gehakseid in stukjes van ca. 3 cm en de grasbrokjes
waren tot grasmeel verwerkt. Beide dieren hebben wat meer gehakseld hooi op
genomen, zodat bij het rantsoen 3 ook de opname van het magnesium met enige
grammen steeg. Het rantsoen 4 kwam overeen met rantsoen 2 waaraan bovendien
200 gram ureum was toegevoegd. Dit ureum werd met 4 kg grasmeel en 14 kg
water kort voor het voederen tot een dikke brij verwerkt. De koeien aten het gras
meel waaraan het ureum was toegevoegd maar traag op en in de dagen van de
monstername bleven er enige resten over, zodat koe 88 ook 2 gram magnesium
minder opnam.
Bij de overgang van rantsoen 3 op 4 zien we een frappante verandering in het
magnesiumgehalte van het bloed. Koe 33 vertoont een daling van 53% en koe 88
van 37% van de oorspronkelijke magnesiumwaarde. Het ureumgehalte van het
bloed vertoonde evenals het ammoniakgehalte in de pens een sterke stijging. Dui
delijk blijkt ook dat koe 33 zijn magnesium niet zo goed benut als koe 88. Deze
grote individuele verschillen in de resorptie zijn door meerdere onderzoekers aan
getoond (ROOK en BALCH, 1958; VAN DER HORST en HENDRIKS, 1958). FRENS (1950)
schat de magnesiumbehoefte voor een rund met een melkproduktie van 20 kg op
ongeveer 30 gram per dag. Deze hoeveelheid zal voor het ene dier meer dan vol
doende zijn, terwijl ze voor het andere een minimum eis is. KEMP heeft waarge
nomen dat bij een magnesiumgehalte groter dan 0,21% in de droge stof van het
gras geen voedingstetanie optrad. Naar schatting zullen de runderen op die per
celen ook ruim 30 gram magnesium kunnen opnemen. Onze twee runderen kregen
in het rantsoen 2, 3 en 4 tussen de 25 en 29 gram magnesium, wat voor koe 33 zelfs
onder normale omstandigheden al te laag is. Wanneer nu een extra hoeveelheid
ammoniak in de pens gevormd wordt, dan ontstaat er een duidelijke hypomagnesaemie.
De oorzaak van deze daling wordt wel gezocht in het feit dat er in de pens
onder bepaalde omstandigheden bij een hoge ammoniakconcentratie het onoplos
bare magnesiumammoniumfosfaat gevormd kan worden, waardoor de magnesiumresorptie door de penswand verminderd. Wanneer dit inderdaad zo is dan zou dit
misschien ook een verklaring kunnen zijn voor het feit dat de ene onderzoeker wel
en de ander geen hypoinagnesaernie kan opwekken. Wanneer HENDRIKS, ondanks
een laag magnesiumgehalte in het rantsoen, met ammoniumlaktaat geen daling van
het bloedmagnesiumgehalte verkrijgt, dan kan dit wel veroorzaakt worden doordat
uit het laktaat in de pens melkzuur gevormd wordt zodat een daling van de pH
optreedt, waardoor de oplosbaarheid van het magnesiumammoniumfosfaat toe
neemt. Bij zijn experimenten heeft hij de pH van de pensinhoud niet bepaald, maar
hij vermeldt wel dat 2 uur na de voedering 60,70 mgr % melkzuur aanwezig was.
Hierdoor zal de zuurgraad in de pens stellig laag geweest zijn.
HEAD en ROOK, die wel een hypomagnesaemie konden opwekken, gaven aan hun
runderen ammoniumcarbonaat en ammoniumacetaat waaruit in de pens zwakkere
zuren gevormd worden dan uit lactaat. FRENS meent, mede op grond van Engelse
en Noorse onderzoekingen (HEAD en ROOK, 1957; BREIREM c.s., 1949) dat in de
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weide het hoge ammoniakgehalte in de pens aanleiding kan geven tot verminderde
voedselopname en dat iedere faktor die de energieopname beperkt, op een magnesiumarm rantsoen, het ontstaan van hypomagnesaemie kan bevorderen.
Bij onze proeven hebben we nimmer enig symptoom van een ammoniakintoxicatie of van voedingstetanie waargenomen. Buiten deze daling van het serummagnesiumgehalte tengevolge van een hoge ammoniakeoneentratie in de pens,
hebben we geen andere verschijnselen opgemerkt, die voor het dier minder ge
wenst zouden kunnen zijn. Alleen in de praktijk hebben we wel een enkele keer
waargenomen, dat sommige runderen, wanneer ze in een sterk met stikstof be
meste weide worden gebracht, daar wel beginnen te grazen, maar dan spoedig
onrustig in de weide rond gaan lopen met de kop naar de grond gericht, zonder dat
ze dan nog veel gras opnemen. Ze staan vaak te loeien bij de afrastering en schijnen
geenszins tevreden met het geboden gras. Deze toestand kan soms gedurende enige
uren en maximaal enige dagen blijven bestaan, waarna de rust onder het koppel
weerkeert zonder dat de uitwendige omstandigheden veranderd zijn. Bij jonge
onvolwassen runderen is de toestand vaak erger. Deze dieren blijven dun door
onvoldoende voedselopname, hebben diarrhee en zijn erg onrustig. Wanneer de
veehouder ze tenslotte naar een oude, meer afgegraasde weide brengt, keert de
rust onmiddellijk terug. We vermoeden dat hier wel enig verband bestaat tussen
de zware stikstofbemesting en deze symptomen. Doordat deze verschijnselen
slechts af en toe in de praktijk worden gezien, zijn we er nog niet in geslaagd een
grondig onderzoek in te stellen, zodat we hier volstaan met het vermelden van het
geen we hebben waargenomen.
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VII

DE VORMING VAN DE LAGERE VLUCHTIGE VETZUREN
OP DIVERSE RANTSOENEN

In de inleiding hebben we reeds gewezen op het grote belang van de vetzuren
voor de herkauwers. De fermentatie van de koolhydraten en de bakteriële afbraak
van de eiwitten gaan gepaard met de vorming van de gassen, methaan en koolzuur,
de produktie van warmte en de produktie van ammoniak en lagere vluchtige vet
zuren en melkzuur. Van dit alles zijn de vetzuren en het melkzuur de eindprodukten, die voedingswaarden bezitten. De omzetbare energie van de herkauwer is voor
een groot deel afkomstig van de lagere vetzuren, die vanuit de voormagen geresorbeerd worden. De hoeveelheden en verhouding van de afzonderlijke vetzuren, die
gedurende de fermentatie in de pens gevormd worden, variëren naar de samenstel
ling van het rantsoen en ook naar de bewerking, die het rantsoen heeft ondergaan.
De netto-energie, die ieder vetzuur oplevert, is niet dezelfde en verschilt bovendien
naar de hoeveelheid voedsel, dat het dier toegemeten krijgt. ARMSTRONG en BLAXTER hebben aangetoond, dat de waarde van een mengsel van vetzuren gegeven aan
schapen, die gevoerd worden tot het onderhoudsniveau, tamelijk konstant is en on
afhankelijk van de hoeveelheid van ieder zuur afzonderlijk. Geven we aan een
schaap, dat boven het onderhoudsvoer gevoederd wordt, de afzonderlijke zuren
in de pens, dan zien we op de eerste plaats, dat de netto-energie van ieder zuur op
een hoog voedingsniveau minder is dan beneden het onderhoudsniveau en boven
dien dat boven dit niveau azijnzuur een hoger warmte-effekt geeft dan propionzuur en boterzuur.
De specifieke werking van de vetzuren
POWELL (1939) was een van de eersten, die door zijn experimenten met runderen
kon aantonen, dat het vetgehalte van de melk sterk te variëren was door verandering
van de physische eigenschappen van het ruwvoeder en/of de verhouding opgeno
men ruwvoeder en krachtvoeder. De hoeveelheid geproduceerde melk veranderde
niet. Hij konkludeerde, dat er blijkbaar een positieve relatie bestaat tussen de
bakteriële aktiviteit in de pens en de samenstelling van de melk. In 1941 nam hij
een voederproef met 22 Holstein runderen waaraan hij per koe 3 kg hooi en volop
krachtvoeder verstrekte. Ze vertoonden een duidelijke daling van het vetgehalte
in de melk. Zo lang dit rantsoen verstrekt werd, bleef het vetgehalte laag. Hij gaf nu
aan drie van de dieren, die deze verschijnselen vertoonden, dezelfde hoeveelheid
krachtvoeder, die nu echter van tevoren geënt was met pensinhoud van normale
koeien om een normale fermentatie te bewerkstelligen. Gemiddeld steeg nu het
vetgehalte met 1%. Hij kwam tot de konklusie, dat de fermentatie wel essentieel
was, maar wist toen nog, niet welke faktoren hierbij een rol speelden. De laatste
jaren hebben verschillende onderzoekers zowel bij schapen als runderen door mid
del van een infuus van de afzonderlijke vetzuren in de pens, de invloed hiervan op
groei, melkproduktie en melksamenstelling nagegaan. (ROOK en BALCH, 1959, 1961;
ARMSTRONG en BLAXTER, 1957, 1958). Ook met behulp van radioaktieve koolstof
atomen zijn vele onderzoekingen verricht om de weg, die de vetzuren in de stof
wisseling volgen, te ontdekken. Het azijnzuur blijkt aktief betrokken te zijn bij de
vorming van het melkvet en ongeveer 40-80!? van het in het bloed geresorbeerde
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azijnzuur wordt door het uierweefsc] gebruikt niet alleen als energiebron voor de
vorming van de melk, maar tevens als een uitgangsstof voor de synthese van het
melkvet. (POPJAK e.a., 1950,1951; KLEIBER e.a. 1950, 1952, 1953, 1954.) Dat speciaal
het uierweefsel van de herkauwer in staat is om het acetaat om te zetten in vetzuren
zonder hulp van andere stoffen, toonden POPJAK en TJETZ (1954) aan met behulp
van stukjes weefsel uit de uier van het schaap. De aanwezigheid van glucose stimu
leerde de vetzuurvorming, maar het bleek niet noodzakelijk. Daarentegen bleek
liet mammaweefsel van de rat niet in staat om vetzuren te vormen uit acetaat zonder
de aanwezigheid van glucose of een andere stof uit de citroenzuurcyclus.
De invloed van een ruwvezelarm en krachtvoerrijk rantsoen op het vetgehalte
van de melk is onder meer door ORTH en KAUFMANN (1959) en SHAW (1959) ver
meld. Zij schrijven deze vetverlaging op de eerste plaats toe aan de daling van het
azijnzuurgehalte in de pens.
TYZNIK en ALLEN (1951) verminderden de ruwvoederopname van 8 koeien tot
1 j kg hooi en verstrekten in plaats daarvan zoveel krachtvoer als de dieren wilden
opnemen. Het melkvetgehalte daalde tot 1 à 2" zolang dit rantsoen gehandhaafd
bleef. Ook de vetzuurverhouding in de pens veranderde, het azijnzuur daalde en
het propionzuurgehalte nam toe. Vier van de koeien kregen nu natriumacetaat tot
een maximum van 1]b per dag. Het melkvetgehalte ging omhoog en werd normaal
na 1 lb acetaat. Werd met de acetaattoediening gestopt, dan daalde het vetgehalte
onmiddellijk.
SOEST en ALLEN (1959) namen eveneens proeven met melkkoeien waarbij de
dieren beperkt hooi ontvingen (1 \ kg per dag) en krachtvoer ad libitum (10-17 kg).
Ze vonden eveneens een daling van het melkvetgehalte. Hun proeven zijn echter
daarom zo vermeldenswaard, omdat ze tevens een onderzoek instelden naar de
koncentratie van het azijnzuur in het arteriële bloed. Ze ontdekten een daling van
het azijnzuurgehalte in het bloed van de art. iliaca interna en tevens een vermin
dering van het verschil tussen de azijnzuurkoneentratie in het arteriële bloed en de
vena mammaria. Bij deze voederin g werd dus ook minder azi jnzuur door de mam
mae verbruikt. Na het verstrekken van natriumacetaat steeg het melkvetgehalte
en met natriumpropionaat daalde het. Ze menen, dat de molekulaire verhouding
van het azijnzuur niet zozeer daalt tengevolge van een verminderde acetaatproduktie als wel door een verhoogde propionaatvorming. Dit propionzuur werkt sterk
antiketogeen en vermindert het gehalte aan /3-hydroxyboterzuur, dat normaal in
het bloed aanwezig is en ook kan dienen voor de vetvorming in de melk. Bovendien
zou het propionzuur door vorming van overmaat oxaalazijnzuur in de Krebs-cyclus,
de kondensatie met acetylcoenzym-A stimuleren, waardoor deze laatste stof zou
afgeleid worden van de vorming van aeetylazijnzuur naar de oxydatie in de citroen
zuurcyclus. Deze hypothese wijst er dus op dat mogelijk ook de verhouding tussen
het azijnzuur en het propionzuur van belang is voor de melkvetsynthese.

Het propionzuur heeft invloed op het glucosegehalte van het bloed waardoor het
tevens van belang is voor de vorming van het melksuiker.
Mc CLYMONT (1951) veronderstelt, dat alle herkauwers hun bloedglucosegehalte
handhaven door de gluconeogenese uit propionaat. BLACK en KLEIBER (1958) geven
als hun mening, dat het propionzuur even belangrijk is voor de vorming van serine
en asparagine als voor de glucose. KOOK en BALCH (1959) zien een invloed van
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het propionzuur op het vetvrije droge-stofgehalte van de melk en speciaal op het
melkeiwitgehalte. Door het toevoegen van propionzuur in de pens trad er een
daling van het melkvetgehalte op. Een infuus van boterzuur gaf juist een stijging
van het vetgehalte. Het //-hydroxyboterzuur, dat door het epitheel van de penswand gevormd kan worden, (PENNINGTON, 1952) is evenals het acetaat een voorstof
voor het melkvet. Overigens is wel gebleken, dat het boterzuur een hoge energe
tische waarde heeft in vergelijking met het azijnzuur en het propionzuur. In de
lever en het penswandepitheel kunnen uit het boterzuur ketonlichamen gevormd
worden. Een overmaat van ketonlichamen veroorzaakt een daling van het bloed
suikergehalte. (SCHULTZ and SMITH, 1951; CLARK and \ 1 A LA N, 1956.) Het is niet
onmogelijk, dat ook het propionzuur een rol speelt bij de stofwisseling van het boter
zuur, maar hierover is nog weinig mede te delen.
Met het oog op de grote betekenis van de vetzuren voor het herkauwersorganis
me zelf en voor de produktie, hebben we een onderzoek ingesteld naar de vorming
van het azijnzuur, propionzuur en boterzuur in de pens na opname van verschil
lende rantsoenen. We hebben allereerst de vorming van de vluchtige vetzuren
na opname van diverse ruwvoeders, voornamelijk gras, hooi en silage, bepaald.
Vervolgens werd op enige krachtvoederrantsoenen en tevens op gekombineerde
rantsoenen van ruwvoer met krachtvoer, de vetzuurvorming in de runderpens
nagegaan.
VII-1

DE VORMING VAN DE VETZUREN OP EEN GRASRANTSOEN

Gras vormt de belangrijkste voedselbron voor de herkauwers en men heeft dan
ook reeds lang getracht de opbrengst van het grasland met allerlei middelen zo
hoog mogelijk op te voeren. Door doelmatige bewerking, bemesting en water
beheersing is men hierin op de Nederlandse weiden, die ongeveer 57% van onze
kultuurgrond beslaan, zeer ver gekomen. Maar hierbij moet wel bedacht worden,
dat de bruto-opbrengst van een weideperceel geen direkte maat kan zijn voor de
dierlijke produktie, die van dat perceel verwacht mag worden. Uit de hoeveelheid
droge stof, die op een perceel groeit en de chemische samenstelling daarvan, kan
men wel de globale voederwaarde berekenen, zoals die uitgedrukt kan worden
in de gebruikelijke zetmeelwaarde- en eiwiteenheden. DIJKSTRA en BROUWER
(1938) zijn erin geslaagd uit een groot aantal verteringsproeven met hamels, met
gras in verschillende groeistadia en van uiteenlopende herkomst, voor het Neder
landse gras bruikbare rekenformules af te leiden, met behulp waarvan de voederwaarde uit de chemische samenstelling kon worden afgeleid. De gebruikswaarde
van een weide wordt echter behalve door de berekende voederwaarde van de
grasdrogestof nog door twee andere grootheden beheerst, n.l.:
a. de hoeveelheid gras, die de dieren ervan willen opnemen;
b. de mate waarin de opgenomen voederwaarde op het uitsluitende grasrantsoen
tot zijn recht kan komen.
De onder a. genoemde grootheid kan nog steeds niet met voldoende zekerheid
worden bepaald. Verschillende methoden hiertoe zijn reeds voorgesteld, maar tot
nu toe heeft geen enkele de toets der kritiek kunnen doorstaan. Toch moet men
naar mijn mening naar een oplossing van dit probleem blijven streven, omdat zowel
de graslandspecialisten als de voederdeskundigen hierbij zeer gebaat zouden zijn.
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De onder b. genoemde grootheid zou men ook de „specifieke werking" van de
betreffende weide kunnen noemen en naar onze mening hangt deze samen met de
onderlinge verhouding van de vetzuren, die na opname van het betreffende gras
in de pens gevormd kunnen worden.
Ons eigen onderzoek hebben we speciaal op dit laatste gericht. We hadden ons
tot doel gesteld na te gaan of bij runderen, die grazen op verschillende weilanden,
uiteenlopende vetzuurverhoudingen in de pens worden aangetroffen. Wanneer
dit het geval bleek te zijn, wilden we tevens onderzoeken of er een verband aan
toonbaar was tussen de chemische samenstelling van het gras en de vorming van
de vetzuren in de pens. Hierdoor zou het wellicht mogelijk worden de vermoe
delijke vetzuurverhoudingen in de pens uit de weideanalyse te berekenen. Bij
dit onderzoek hebben we geen grote aandacht geschonken aan de botanische
samenstelling van de grasmat der percelen, al hebben we wel opgemerkt, dat op
de onderzochte weiden meestal het Engelse raaigras in de meerderheid was. Het is
bekend, dat verschillende grassoorten niet steeds dezelfde vetzuurverhouding in de
pens veroorzaken, wanneer men er gelijke hoeveelheden verteerbare droge stof
van verstrekt. MILFORD (1961) deed dit bij 2 groepen lammeren met raaigras en
kropaar en vond de volgende gemiddelde vetzuurverhoudingen in de pens der
proefdieren.
% propionziuir

raaigras (ryegrass)
kropaar (cocksfoot)

24
19
% propionic acid

Dit Engelse onderzoek is naar mijn mening zeer interessant, omdat het een
bevestiging van de proeven van ARMSTRONG en BLAXTER vormt. Volgens laatst
genoemde proeven zou verhoging van het azijnzuurpercentage een sterkere af
gifte van thermische energie meebrengen en dus een vermindering van de energie
retentie der dieren. Aan MILFORD bleek inderdaad, na slachting en verbranding van
de proefdieren, dat de energieretentie op het raaigrasrantsoen 24% hoger lag. Hier
uit wordt duidelijk, dat de verteerbare droge stof of de verteerbare energie die deze
vertegenwoordigt, geen juiste maatstaf is voor de stoffelijke dierlijke produktie en
dat de voederwaarde om dit beter te benaderen op de netto-energie gebaseerd
dient te worden. KELLNER deed dit door een aftrek op de omzetbare energie toe te
passen evenredig aan het gehalte aan ruwe celstof. Het is zeer waarschijnlijk, dat
ook bij de proeven van MILFORD de kropaar een hoger percentage ruwe celstof
bevatte dan het raaigras en dat dus het verschil kleiner geweest zou zijn als men
de vastgestelde energieretentie vergeleken had met de berekende netto-energie,
die de proefdieren werd toegediend.
Ons eigen onderzoek hebben we verricht op 24 percelen grasland, gelegen op
verschillende grondsoorten in de provincies Friesland, Noordholland, Utrecht,
Gelderland, Overijssel eij Noord-Brabant. Van 106 runderen, die on deze percelen
liepen, hebben we een monster van de pensinhoud genomen. Deze monstername
geschiedde steeds tussen 10 en 12 uur. Overigens is ons wel gebleken, dat in de
weide de vetzuurverhouding in de pens gedurende de dag maar weinig varieert.
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We hebben van de fistelkoe 72 in de weide van 6 tot 18 uur om de 2 uur een
monster van de pensinhoud genomen zowel op perceel A als op perceel B, die qua
grassamenstelling belangrijk vei-schilden.
In de onderstaande tabel zijn de analyseresultaten vermeld.
Vetzuurverhouding in de pens van fistelkoe 72 op perceel A
%

%

%

Tijd

Azijn

Propion-

Boter-

zuur

Totaal
mgr.aeq./
100 gr p.vl.st.

6
8
10
12
14
16
18

65,8
64,6
65,8
66,5
66,5
64,4
64,5

18,5
19,7
19,0
18,3
18,3
19,5
19,3

15,7
15,7
15,2
15,2
15,2
16,1
16,2

10,0
6,4
10,0
8,2
9,2
10,7
10,1

65,44
± 0,93

18,94
± 0,58

15,61
± 0,43

9,23
± 1,48

uur

Gem. (Av.)
st. afw. (st. dev.)
Time
hour

zuur

zuur

%

%

%

Acetic
acid

Propionic
acid

Butyric
acid

Total acids
mgr.aeq./lOO gr.
rumen fluid

Molar-proportion of the fatty-acids in the rumen of cow 72 on pasture A
Vetzuurverhouding in de pens van fistelkoe 72 op perceel B
etA0

%

%

Tijd
uur

Azijn
zuur

Propion-

zuur

Boterzuur

6
8
10
12
14
16
18

67,5
67,5
68,4
67,7
66,4
67,4
67,3

18,3
17,9
17,8
18,2
17,8
18,0
18,4

14,2
14,6
13,8
14,2
15,7
14,7
14,3

67,46
± 0,59

18,06
± 0,24

14,50
± 0,60

Gem. (Av.)
st. afw. (st. dev.)
Time
hour

0/Ai

%

%

Acetic
acid

Propionic
acid

Butyric
aeid

Totaal
mgr.aeq./
100 gr p.vl.st.

9,9
5,8
6.6
7,5
6,2
7,5
7,7
7,31
± 1,35
Total acids
mgi\aeq./100 gr.
rumen fluid

Molar-proportion of the fatty-acids in the rumen of cow 72 on pasture B
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De grootste variatie zit in de totale hoeveelheid vluchtige vetzuren, die vanzelf
sprekend onder meer afhankelijk is van de graastijd. De vetzuurverhouding op de
2 percelen was duidelijk verschillend evenals de totale hoeveelheid geproduceerde
vetzuren. Opgemerkt werd, dat de melkproduktie met enige kg steeg toen het rund
van perceel B naar perceel A werd gebracht.
Voor de gemiddelde vetzuurverhouding van alle 106 monsters op de 24 ver
schillende percelen werd gevonden:
Azijnzuur

64,76%

St.afw. ± 3,23

Propionzuur

19,81%

St.afw. ± 3,13

Boterzuur

15,42%

St.afw. ± 2,20

Vooral de standaardafwijking van het azijnzuur en het propionzuur blijkt zeer
groot te zijn. Voor een aanzienlijk gedeelte wordt dit veroorzaakt door 2 sterk
afwijkende percelen 23 en 24. De vetzuurverhouding in de pens van de runderen,
die op deze percelen graasden, bedroeg:
Perceel 23

Perceel 24

Azijnzuur

59,20%

St.afw. ± 0,56

Azijnzuur

56,78%

St.afw. ± 2,45

Propionzuur

25,70%

St.afw. ± 1,56

Propionzuur

30,48%

St.afw. ± 0,91

Boterzuur

15,10%

St.afw. ± 1,18

Boterzuur

12,75%

St.afw. ± 1,78

Het grasbestand van beide percelen bestond uit Engels raaigras en klaver. Per
ceel 23 bevatte ± 20% klavers en perceel 24 ± 5% klavers. De monstername ge
schiedde op een zonnige dag in mei. Wanneer we deze percelen buiten beschou
wing laten, wordt de gemiddelde vetzuurverhouding, die betrekking heeft op 99
monsters, genomen op 22 percelen, als volgt:
Azijnzuur

65,25%

St.afw. ± 2,67

Propionzuur

19,20%

St.afw. ± 2,08

Boterzuur

15,54%

St.afw. ± 2,18

Er blijft nog een belangrijke variatie bestaan. Met de F-toets werd nagegaan of
de percelen zelf een betrouwbare bron van variatie vormen. Bij deze berekening
hebben we de percelen 23 en 24 buiten beschouwing gelaten.
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Vetzuur

Azijnzuur
Acetic acid

Propionzuur
Propionic acid

Boterzuur
Butyric acid

Fatty acid

Variantic
tussen en
binnen
de percelen

Kwadraten
som

Aantal
vrijheids
graden

Gem.
Kwadraat

Tussen
Between
Binnen
Within
Totaal
Total

377,25

21

17,96

323,00

77

4,19

700,25

98

Tussen
Between
Binnen
Within
Totaal
Total

186,64

21

8,89

238,99

77

3,10

425,63

98

Tussen
Between
Binnen
Within
Totaal
Total

232,75

21

11,08

232,24

77

3,02

3,67"

464,99

98

Sum of
Squares

Degrees of
freedom

Mean
Square

F

Variance
between and
within
the pastures

* zeer significant P < 0,01

F

4,29°

2,87°

° highly significant P < 0,01

Er blijken dus voor de vorming van de vetzuren zeer significante perceelverschillen te bestaan. Wanneer we de percelen 23 en 24 eveneens meegerekend
hadden, dan zouden de F-waarden, speciaal voor het azijnzuur en propionzuur,
veel hoger geweest zijn. We hebben nu getracht om enig verband te vinden tussen
de chemische samenstelling van het gras en de vetzuurvorming in de pens van de
runderen. Daartoe hebben we steeds op de dag van de monstername bij de runde
ren ook een grasmonster van het perceel op de gebruikelijke wijze genomen.
Dit gras is steeds geanalyseerd volgens de Weender analysemethode. We zijn
er echter niet in geslaagd om uit de gegevens betreffende het droge stof-, as- en
organische stofgehalte van het gewas een duidelijk verband te vinden met de vetzuurverhouding in de pens. Speciaal hebben we aandacht besteed aan een moge
lijke korrelatie tussen het azijnzuurgehalte en de ruwe celstof, het propionzuurgehalte en de overige koolhydraten en het boterzuurgehalte en het ruw-eiwitpercentage van het gras. Er bleek echter geen significante korrelatie te bestaan. We
hebben toen op theoretische gronden ons materiaal op een andere wijze gerang
schikt en zijn gaan vergelijken de data van de monsterneming met de gemiddelde
gehalten van de diverse vetzuren. Op de bijgaande grafieken hebben we de ge-
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De verandering van het gemiddelde boterzuurgehalte in de pensvloeistof van 109
runderen op 25 verschillende percelen, gedurende de weide periode.
°.i G o i e r z u u r
(Butyric acid)

&

»
f8
V
V

fS
H
13,

Aug.

Sept

The alteration of the average butyric acid concentration in the rumen fluid of 109
cows on 25 pastures, from May-Oct.

gevens over de gemiddelde vetzuurgehalten, gevonden bij 109 runderen die in
de loop van een seizoen bemonsterd zijn, aangetekend. Wat het boterzuurgebalte
betreft zien we een vrij grote schommeling, die eigenlijk gedurende het gehele
seizoen gehandhaafd blijft. We zullen dus kunnen stellen dat het seizoen weinig
invloed heeft op het boterzuurgehalte van de pensvloeistof. Anders is het gesteld
met het azijnzuurpercentage, dat in de maanden mei, juni en juli lager blijkt te zijn
dan in de maanden augustus, september en oktober. In het voorjaar zal het ruwecel stof gehalte in het gras in het algemeen lager zijn dan in het najaar en hoewel op
een stalrantsoen de hoeveelheid ruwe celstof wel een positieve invloed uitoefent
op de vorming van het azijnzuurgehalte in de pens, menen we toch dit lage azijnzuurgehalte op de eerste plaats te moeten toeschrijven aan het hoge percentage
propionzuur, dat bij een ongeveer gelijkblijvend boterzuurgehalte gevormd wordt.
We zien dan ook dat het propionzuurgehalte in de loop van het seizoen een duide
lijke daling vertoont. Speciaal in het voorjaar kan het propionzuurpercentage in de
pens hoge waarden bereiken. Dit hebben we extra duidelijk waargenomen op de
percelen 23 en 24. We menen dit verschijnsel te moeten toeschrijven aan de oplos
bare en gemakkelijk aantastbare koolhydraten e?i wel speciaal de suikers, die in
het gras aanwezig zijn. Dit gehalte aan glucose, fructose, sucrose, arabinose, xylose
en andere mono- en ook disacchariden kan gedurende het seizoen en afhankelijk
van het groeistadium sterk variëren. Hierbij spelen de daglengte en het aantal
zonuren, die invloed uitoefenen op de koolzuur-assimilatie van de plant, een be
langrijke rol. Zo zal ook in het voorjaar het suikergehalte in het gras wel tot 20%
van de droge stof kunnen oplopen, terwijl in het najaar een suikerpercentage van
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De verandering van het gemiddelde azijnzuurgehalte in de pensvloeistof van 109
runderen op 25 verschillende percelen, gedurende de weideperiode.
v .o

Azijnzuuf

(Aceiic acid)

68
6?
66
6S

fit

62
ât
6b
f9
58
5?
Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okl

(Month)

The alteration of the average acetic-acid concentration in the rumen fluid of 109 cows
on 25 pastures, from May-Oct.
5% heel normaal is. We hebben bij ons onderzoek slechts in gras, afkomstig van 5

percelen bemonsterd in juli en augustus, het suikergehalte bepaald. Voor de vol
ledigheid willen we de analyseresultaten hier toch vermelden.
Datum
monstername

Half juli
Begin aug.
Half aug.
Half aug.
Half aug.
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Nummer
perceel

% suiker
in d.s.

Gem. %
propionzuur in
pensvloeistof

16
9
7
10
8

14,39
11,97
12,65
12,05
12,06

20,9
19,2
21,0
20,0
19,2

Medio July
Early August
Medio August
Medio August
Medio August

Number
pasture

% sugar
in d.m.

Av. %
propionic acid
in rumen fluid

Date of
sampling

De verandering van het gemiddelde propionzuurgehalte in de pensvloeistof van 109
runderen op 25 verschillende percelen, gedurende de weideperiode.
c

• Ptopionzuur

(Propionic acid)

3o
29
28
2?

ge

es
&
23
22
21

20
Î9

r$
1P-

The alteration of the average propionic-acid concentration in the rumen fluid of 109
cows on 25 pastures, from May-Oct.

Naar onze mening is het gewenst, dat in verband met de vetzuurvorming in de
pens zowel op een grasrantsoen als op een rantsoen bestaande uit hooi en grasmeel,
een grotere aandacht wordt besteed aan het gehalte aan gemakkelijk oplosbare
koolhydraten. Speciaal de onderzoekingen van GAILLARD, die verricht worden
aan de landbouwhogeschool te Wageningen, vormen een goede basis voor verder
onderzoek naar de betekenis van deze suikers, omdat zij erin geslaagd is analyse
methoden te ontwikkelen voor het bepalen van de verschillende frakties van de
overige koolhydraten, die in ruwvoeders aanwezig kunnen zijn.
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HENDERICKX (1962) heeft met zijn onderzoekingen met behulp van de kunstmatige
pens bovendien kunnen aantonen, dat deze verschillende soorten koolhydraten
tevens van belang zijn voor de eiwitsynthese, maar ook voor de eiwitafbraak en
dat ieder soort in z'n aktiviteit ten opzichte van deze processen verschilt. Ook in
dit licht lijkt een nader onderzoek gewenst. In het begin van dit hoofdstuk hebben
we gesproken over het belang van het azijnzuurgehalte in verband met het vet
gehalte van de melk. Door diverse proeven is ontegenzeggelijk bewezen, dat bij
daling van het azijnzuurgehalte in de pens het vetpercentage in de melk eveneens
kan dalen. In Nederland zijn verschillende weidepercelen, die bekend staan om het
feit, dat het gras een melkvetverlagende invloed heeft. Op één zo'n perceel nl.
nummer 16, hebben we 5 runderen bemonsterd. De gemiddelde verzuurverhouding in de pens van deze dieren bedroeg:
Azijnzuur 62,1 %, propionzuur 20,9% en boterzuur 17,0%.
In vergelijking met de gemiddelde waarden, die wij op het grasland vonden,
was het azijnzuurpercentage laag en het boterzuurgehalte hoog. Toch mogen we
uit dit vrij lage azijnzuurgehalte op dit perceel nog geen konklusies trekken in ver
band met het vetpercentage in de melk. Voor de opbouw van het melkvet zal
immers de absolute hoeveelheid azijnzuur, die in de pens gevormd wordt door
slaggevend zijn. Vanzelfsprekend zal de kans op een azijnzuurtekort toenemen bij
daling van het gevormde percentage in de pens, maar speciaal in het voorjaar zien
we vaak een laag azijnzuurgehalte zonder dat van een melkvetdaling sprake is.
Integendeel. Naar mijn mening moet dit toegeschreven worden aan het feit, dat
we in het voorjaar ook de meeste vetzuren en dus de laagste pH, in de pensvloeistof
aantreffen. Dit houdt zeker verband met de hoge verteerbaarheid van het jonge
gras. Zo zagen we bijvoorbeeld op de percelen 23 en 24 dat de 10 runderen, die
hierop verbleven, gemiddeld 21 kg melk produceerden met 3,96% vet of wel 832
grammen vet. Gezien de aard en de samenstelling van het grasbestand moet de
verteerbaarheid groot geweest zijn, zodat ondanks het lage azijnzuurpercentage
het melkvetgehalte nog goed was. Een laag percentage azijnzuur hoeft niet altijd
gepaard te gaan met een laag melkvetgehalte. We zullen steeds rekening moeten
houden met de absolute azijnzuurproduktie, die zich echter, vaak speciaal in de
weide wanneer we slechts een enkelvoudig monster van de pensinhoud nemen,
aan onze waarneming onttrekt.
De netto-energiewaarde van het gras zal dus in de loop van het seizoen variëren.
In het voor- en najaar zal het een geheel verschillende vetzuurverhouding in de
pens kunnen veroorzaken, waarbij in het begin van het seizoen de azijnzuur/propionzuur-verhouding kleiner dan 3 kan zijn, terwijl in de herfst deze verhouding
belangrijk boven de 3 zal stijgen. Voor het onderhoud van het dier heeft dit, af
gezien van de totale hoeveelheid vetzuren, die bij een betere vertering hoger is,
weinig invloed, maar speciaal met het oog op de produktie is die vetzuurverhou
ding van betekenis. Door een nauwkeuriger chemische analyse van het gras zullen
we in de toekomst die verhouding misschien wat beter kunnen voorspellen.
VII-2

DE VORMING VAX DE VETZUREN OP EEN HOOIRANTSOEN

Wanneer het gras na het maaien op de traditionele wijze op het veld gedroogd
wordt, zijn de verliezen, die hierbij optreden, zeer groot. DIJKSTRA e.a. hebben
reeds jarenlang proeven genomen om na te gaan bij welke methode van hooiwin60

ning de verliezen het meest beperkt blijven. Bij de hooiwinning op het veld gaat
gemiddeld verloren aan droge stof 22%, aan verteerbaar ruw eiwit 35% en aan zetmeelwaarde 43-44%. Het eerste verlies, dat optreedt op het land wordt veroorzaakt
door de ademhaling van het gras, waarbij juist de zo waardevolle gemakkelijk
aantastbare koolhydraten omgezet worden in koolzuur en water. Deze verliezen
kunnen des te groter worden naarmate de weersomstandigheden voor een snelle
droging van het gras ongunstig zijn, waardoor de ademhaling niet spoedig geremd
wordt. Ook bij de bewaring van het hooi kan nog een aanzienlijke hoeveelheid ge
makkelijk omzetbare koolhydraten verloren gaan. We zien bijna steeds dat na het
binnenhalen van het hooi in de berg of in de schuur enige broei optreedt, die
overigens sterk afhangt van het vochtgehalte van het gewonnen produkt. Vele
veehouders zien dit in beperkte mate zelfs niet ongaarne, omdat ze menen, dat de
runderen het lichtgebroeide hooi graag eten. We moeten echter wel bedenken, dat
deze warmteontwikkeling tevens een verlies van waardevolle voedingsprodukten
betekent.
Ook bij de moderne wijze van hooiwinning, waarbij het toekomstige hooi, na
enkele dagen op het land gelegen te hebben, met een minimum droge-stofgehalte
van 60% wordt binnengebracht waarna het droogproces wordt vervolgd door het
doorblazen of zuigen van lucht, zijn de verliezen aan gemakkelijk aantastbare
koolhydraten nog aanzienlijk. Juist deze voedingsstoffen, die in de weide de grote
variaties in de vetzuursamenstelling van de pensvloeistof kunnen teweegbrengen,
zijn na de hooiwinning sterk verminderd. Daarentegen neemt het percentage ruwe
celstof in de droge stof toe. We zien dan ook bij hooivoedering niet zulke grote
schommelingen in de vorming van de lagere vluchtige vetzuren, zoals we dat in
de weide hebben waargenomen ook al is de chemische samenstelling van de ge
voederde hooisoorten sterk verschillend. We menen eveneens gekonstateerd te
hebben dat, wanneer het hooi tussen half juli en half augustus gewonnen wordt
en/of tijdens het hooien de weersomstandigheden slecht zijn, zodat het verblijf op
het land langdurig is, dit gewonnen produkt na voedering het laagste propionzuurgehalte in de pens veroorzaakt. Dit propionzuurgehalte kunnen we door het bij
voederen van een normale hoeveelheid krachtvoeder meestal wel met 1% of maxi
maal 2% verhogen.
Eigen onderzoek
Aan 4 koeien hebben we gedurende 2 maal 10 dagen twee soorten hooi verstrekt
als volledig rantsoen. De ene hooisoort was lang, grof en eiwitarm, terwijl de
andere een kort gemaaid eiwitrijk produkt betrof. De chemische samenstelling van
deze voedermiddelen was de volgende:
In de droge stof (%)
ruwe celstof

overige koolhydra
ten + vet

35,64
26,18

44,74
46,40

%

Rantsoen

Lang hooi
Kort hooi

droge stof

81,87
87,11

as

8,26
9,19

ruw eiwit

11,36
18,23

Er bestond dus een groot verschil in het ruw-eiwitgehalte en het percentage ruwe
celstof. Aan de 4 koeien hebben we van iedere hooisoort 14 kg per dag verstrekt
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gedurende 10 dagen. We begonnen met het lange hooi. Na iedere proefperiode
werd een monster van de pensinhoud genomen, terwijl bovendien gedurende de
twee laatste dagen de melkproduktie gemeten werd. De gemiddelde percentages
van de lagere vluchtige vetzuren in de pens bedroegen:
%

Rantsoen

Lang hooi
Kort hooi
4

azijnzuur

69,60 ± 0,17*
68,68 ± 0,50

%

propionzuur

19,02 ± 0,11
19,05 ± 0,33

7o
boterzuur

11,35 ± 0,07
12,28 ± 0,65

Totale vetzuren
nigr.aeq./100 gr

7,42 ± 0,17
8,50 ± 0,15

standaardafwijking

Er bestaan geen significante verschillen tussen de percentages van de vluchtige
vetzuren gevormd na opname van deze beide hooisoorten. Wel zien we een groot
verschil in de totale hoeveelheid vetzuren, die gevormd worden. Dit kunnen we
voor een klein gedeelte verklaren doordat van het korte hooi 0,74 kg droge stof per
dag meer gevoederd is. Maar wanneer we hiervoor een kcrrektie aanbrengen,
blijft het verschil in de totale hoeveelheid vetzuren, bij gelijke droge-stofopname,
toch nog significant (p <' 0,05), We zien dus dat de bakteriën in de pens in staat
zijn uit het materiaal, dat minder ruwe celstof bevat, een grotere hoeveelheid vet
zuren te vormen, waardoor dus de voederwaarde van het korte hooi aanzienlijk
groter is. Dit komt ook tot uiting wanneer we de zetmeelwaarde van beide hooi
soorten berekenen. Ze bedraagt voor het lange hooi 33 en voor het korte hooi 48.
Tengevolge van de hogere voederwaarde van dit laatste produkt steeg de gemid
delde melkproduktie van 6,65 kg tot 8,42 kg per dag.
BAAY (1959) vond als gemiddeld vetzuurpercentage in de pens van runderen, die
een hooirantsoen ontvingen waaraan 2 kg veekoekjes was toegevoegd:

Azijnzuur: 68 ± 2%; propionzuur: 18 ± 2%; boterzuur: 14 ± 1%.
Deze vetzuurverhouding stemt goed overeen met hetgeen we hier hebben
waargenomen. Geven we namelijk naast een hooirantsoen een hoeveelheid kracht
voeder, zoals dat in de praktijk gebruikelijk is, dan stijgt in het algemeen het
propionzuurgehalte, maar wanneer het hooirantsoen eiwitarm was, zagen we ook
wel eens een invloed van het eiwitrijke krachtvoer op het boterzuurgehalte in de
pens. Dit hoeft ons niet te verbazen, omdat bekend is dat in de pens de zogenaamde
STiCKLANDreakties kunnen optreden, waarbij uit twee aminozuren onder andere
het boterzuur en isoboterzuur gevormd kunnen worden.

Met dezelfde 4 runderen, waaraan we eerst uitsluitend het lange en korte hooi
hadden gegeven, werd ook een voederproef genomen, waarbij naast deze hooisoor
ten tevens 5 kg B-meel werd verstrekt. In plaats van 14 kg hooi kregen de runderen
nu 12 kg hooi en 5 kg B-meel. De analyseresultaten van de pensvloeistof waren als
volgt:
Rantsoen

12 kg lang hooi
+ 5 kg B-meel
12 kg kort hooi
+ 5 kg B-meel
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Totale vetzuren
mgr.aeq./100 gr

%

%

azijnzuur

propionzuur

boterzuur

68,08 ± 0,50

19,40 ± 0,20

12,55 ± 0,51

9,50 ± 0,44

67,48 ± 0,60

20,42 ± 0,40

12,05 ± 0,69

9,20 ± 0,07

Wanneer we deze verhoudingen vergelijken met die welke gevormd werden op
rantsoenen waarin uitsluitend hooi van dezelfde samenstelling gegeven werd, dan
blijkt dat door toevoegen van krachtvoer aan het eiwitarme hooi het boterzuurgehalte in de pens bijna significant gestegen is. (Gevonden t = 2,294, n = 7 voor
P < 0,051 = 2,365).Het krachtvoer, toegevoegd aan het eiwitrijke rantsoen, veroor
zaakt een significante stijging van het propionzuur (t
2,640, n
7. I' <' 0,05).
De percentages van de andere vetzuren veranderen niet significant. Wel zien we
dat vanzelfsprekend de totale hoeveelheid vetzuren gevormd op de beide krachtvoederrantsoenen hoger ligt. Naast deze proeven werden door ons nog 20 andere
runderen bemonsterd, die minstens 12 kg hooi en enige kg krachtvoer per dag ont
vingen. De analyse van het hooi was verschillend en ook de hoeveelheid en samen
stelling van het krachtvoer was niet steeds gelijk. Daardoor is het ook niet mogelijk
om de variaties in de vetzuurverhouding te verklaren, omdat er teveel variabele
faktoren in de rantsoenen aanwezig waren. We willen echter de gemiddelde vetzuurverhoudingen op deze rantsoenen niet onvermeld laten, omdat ze toch een
indruk geven van de waarden, die wij in het algemeen plegen aan te treffen.
Rantsoen: Hooi en krachtvoeder.

% azijnzuur

% propionzuur

% boterzuur

A

67,7

20,5

11,8

B
C

65,7

20,5

13,8

68,9

19,1

12,0

D

65,8

20,1

14,1

E

67,4

18,8

13,8

Eenmaal hebben we in de pens van enige jonge runderen een laag propionzuurgehalte gevonden toen hun rantsoen uit zeer slecht gewonnen hooi en weinig
krachtvoer bestond. Het gras was in een laat groeistadium gemaaid, de weersom
standigheden waren tijdens de hooiwinning slecht en het ruwe-celstofgehalte van
het gewonnen produkt bedroeg tenslotte 39,2% in de droge stof. De gemiddelde
vetzuurverhouding in de pens van deze runderen vertoonde het volgende beeld:

% azijnzuur
69,2

% propionzuur
16,8

% boterzuur
13,9

We menen, dat in dit hooi de verliezen aan gemakkelijk aantastbare koolhydra
ten zeer hoog geweest zullen zijn, waardoor waarschijnlijk het propionzuurgehalte
in de pensvloeistof gedrukt is. We mogen wel konkluderen dat, hoewel de varia
ties in de vetzuurverhouding gevormd na opname van verschillende hooisoorten
minder groot zijn dan bij koeien, die op verschillende weiden grazen, ook een
nauwkeuriger analyse van de overige koolhydraten in het hooi gewenst is in ver
band met de mogelijkheden voor de vetzuurvorming en de daarmede verbonden
voedereffekten.
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VII-3

DE VORMING VAX DE VETZUREN OP EEN RANTSOEN
BESTAANDE UIT GRASSILAGE

Naast het hooi vormt op de graslandbedrijven het ingekuilde gras de belangrijk
ste bron van ruwvoeder die in de winterperiode aan de runderen verstrekt wordt.
Het inkuilen bestaat uit een bewaring van gras onder afsluiting van lucht, waar
bij in de ingekuilde massa meestal bakteriële processen optreden. In de loop van
de jaren zijn verschillende inkuilmethodes ontwikkeld waarbij altijd getracht werd
deze bakteriële processen in dc juiste banen te leiden. DIJKSTKA (1957) heeft de
resultaten van zijn onderzoekingen, die zich uitstrekken over vele jaren, aangaande
de verliezen die bij het ensileren kunnen optreden, duidelijk samengevat. Hieruit
blijkt wel dat bij al deze inkuilmethodes minder verliezen optreden dan bij het
winnen van hooi met uitzondering van het grote verliespercentage aan voedernorm
ruweiwit bij de Hollandse (Friese) warme methode van inkuilen en bij het conser
veren van niet-gekneusd gras zonder enige toevoeging. DIJKSTRA berekende de
volgende verliespercentages.

droge stof
Hooi
Gras drogen
Silage: warm
koud
A.I.V.
Melasse
Voordroog

25
4
20
20
10-15
10-15
15

voedernorm
ruweiwit

zetmeelwaarde

35
9
55
55
20-25
25-30
25

45
13
25-30
30-35
10-15
10-15
25-30

Wanneer het ingekuilde gras snel wordt afgesloten van de lucht en samengeperst,
zal de ademhaling van de plant spoedig geheel stoppen. Hierdoor blijven, in
tegenstelling met de hooiwinning, de gemakkelijk aantastbare koolhydraten be
schikbaar, juist de hoeveelheid aanwezige suikers is van het grootste belang voor
het welslagen van het conserveringsproces, omdat zij het substraat vormen voor de
anaërobe melkzuurbakteriën, die hieruit het melkzuur vormen en daardoor een da
ling van de pH veroorzaken. Wanneer er voldoende gemakkelijk aantastbare kool
hydraten zijn, daalt de pH zelfs onder de 4,2, waardoor het milieu ongeschikt
wordt voor de boterzuur- en rottingsbakteriën, zodat de silage zijn hoogste voederwaarde behoudt. De koolhydraten zijn hierbij dus niet verloren gegaan maar om
gezet in melkzuur dat voor het dier een belangrijke bron van energie vormt. De
aanwezigheid van boterzuur in de silage achten we om 2 redenen ongewenst omdat:
1. Hieruit blijkt dat de voedervvaarde van het geënsileerde produkt is achteruit
gegaan.
2. Dit produkt minder geschikt is als voedermiddel voor het rundvee.
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ad 1 a. het boterzuur is voor ons een aanwijzing dat de pH in de silage of in ge
deelten van de silage niet voldoende gedaald is, zodat er ook weinig
melkzuur aanwezig zal zijn.
b. de rottingsbakteriën zullen zieh bij deze hogere pH gemakkelijk kunnen
ontwikkelen, zodat ook veel eiwitafbraak en ammoniakvorming kan plaats
vinden.
Beide faktoren verminderen de voederwaarde.
ad 2 a. door de overmaat aan boterzuur en het tekort aan melkzuur, zal in de pens
van het rund de verhouding tussen het percentage boterzuur en propionzuur > 1 worden, wat onder bepaalde omstandigheden ongewenst is.
b. het boterzuur geeft aanleiding tot de vorming van grote hoeveelheden
ketonlicliamen, die op hun beurt het bloedglucosegehalte verminderen,
waardoor aan de koolhydraatstofwisseling extra eisen worden gesteld.
c. de melk kan onaangenaam gaan ruiken en bij de kaasbereiding kunnen de
boterzuurbakteriën het zogenaamde „laat los" veroorzaken.
Door bepaalde voorzorgsmaatregelen is men tegenwoordig wel in staat
dit kaasgebrek te voorkomen.
De opname van grote hoeveelheden boterzuurhoudende silage kan speciaal bij
runderen met een hoge melkproduktie een aanleiding zijn voor het optreden van
een stofwisselingsstoornis. Hij ons onderzoek hebben wij 32 runderen bemonsterd
die 9 verschillende silages ontvingen.
Het is van groot belang voor dit onderzoek gebleken, er zorg voor te dragen dat
bij silagevoedering steeds op hetzelfde tijdstip na de laatste voedselopname een
monster van de pensinhoud wordt genomen. De vetzuurverhouding in de pens kan
zich namelijk op zo'n rantsoen in de loop van de dag aanzienlijk wijzigen, zodat wij
steeds om 10 uur in de morgen een monster namen en daardoor de verschillende
silages konden vergelijken.
Van twee fistelkoeien, die 28 kg voordroogsilage ontvingen, hebben we de pensinhoud geanalyseerd, die op 2 verschillende uren van de dag gewonnen was. De
analyseresultaten waren:
Koe 34

Koe 72

Percentage

9 uur

14 uur

9 uur

14 uur

Azijnzuur
Propionzuur
Boterzuur
Totale hoeveelheid vetzuren
(mgr.aeq. per 100 gr)

59,0
27,5
13,5

67,3
21,6
11,1

58,6
26,4
15,0

64,4
21,6
13,9

12,4
6,1

9,3
6,7

12,4
6,2

10,2
6,6

ph

Deze grote verschuivingen zien wij niet op een hooirantsoen of in de weide. Wij
menen dat dit veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van het melkzuur in de
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silage. Dit melkzuur kan gedeeltelijk als zodanig geresorbeerd worden, maar zal
toch grotendeels door de pensbakteriën snel omgevormd worden in propionzuur.
Sommige bakteriën gebruiken in de eerste plaats de gemakkelijk aantastbare
koolhydraten als voedingsbron. Reeds in 1864 toonden HENNEBERG en STOKMAN
aan dat het toevoegen van suiker of melasse aan het rantsoen de verteerbaarheid
van de ruwe celstof verminderde. HOFLUND (1948) bepaalde door proeven in vitro,
dat kleine hoeveelheden glucose de cellulosevertering juist verbeterden, maar dat
grotere hoeveelheden de vertering van de ruwe celstof verminderden. Volgens
HERSHBERGER e.a. (1956) kan het lactaat de vertering van de ruwe celstof op dezelf
de manier beïnvloeden. We weten bovendien dat de pensbakteriën trapsgewijze de
verschillende voedingsstoffen afbreken, waaruit tenslotte de lagere vluchtige vet
zuren resulteren. Bij deze successievelijke afbraak gebruiken verschillende bak
teriën hun eigen specifieke substraat, waaruit ze produkten kunnen vormen die
op hun beurt weer de voedingsbron voor andere bakteriën vormen.
Het melkzuur is een van de laatste trappen bij de vorming van het propionzuur.
Speciaal de micro-organismen van het genus Propionibakterium zijn in staat om
het propionzuur direkt uit het melkzuur te vormen (ELSDEN, 1945-1946; JI UNGATE,
1950). De daling van de pH ten gevolge van de opname van het melkzuur, zou een
gunstig milieu scheppen voor de propionzuurvormende bakteriën. JOHNS (1952)
ontdekte een andere propionzuurvormer namelijk de Clostridium propionicum, die
niet zo zeer afhankelijk bleek van de zuurgraad van het milieu en toch het lactaat
kon vergisten. Uit hetgeen dus bekend is aangaande de propionzuurvorming in de
pens, is wel te verklaren dat na opname van 200-300 gram melkzuur, in de eerste
plaats een snelle vorming van het propionzuur plaats vindt en dat het azijnzuur wat
later ontstaat. De silages, die door ons onderzocht zijn, werden volgens de Weender
analysemethode geanalyseerd. Doordat het melkzuur en boterzuur in de silage de
vetzuurverhouding in de pens zo uitgesproken beïnvloeden, worden de eventuele
verschuivingen in de vetzuurverhouding tengevolge van de verdere chemische
samenstelling van de silages niet opgemerkt. Het azijnzuur en boterzuur in de
silage worden bepaald door 100 gram van het geconserveerde produkt in een maatcylinder met water aan te vullen tot 1000 ml, waarna de inhoud minstens gedurende
16 uur wordt geschud. 190 ml van het filtraat, tot 200 ml aangevuld met 5% zwavel
zuur, wordt nu aan een gefractioneerde destillatie onderworpen en uit de titratiecijfers der 4 destillaatfracties: wordt het gehalte aan azijnzuur en boterzuur be
rekend. Het melkzuur wordt bepaald door 50 ml van het residu der vluchtige zuurbepaling te perforeren met neutrale aether en het in de aether opgeloste zuur in
rekening te brengen als melkzuur, na aftrek van het in het residu nog resterende
azijnzuur. Het eventueel aanwezige propionzuur, dat bij slecht geslaagde silages
nog wel eens voorkomt, wordt bij de destillatiemethode gedeeltelijk bij het azijn
zuur en gedeeltelijk bij het boterzuur gerekend. We moeten dus wel bedenken dat
we met de destillatiemethode niet steeds het zuivere boterzuur bepalen, terwijl we
dat met behulp van de gaschromatografie wel kunnen doen. Zoals te verwachten
was, is uit ons onderzoek gebleken, dat na opname van een slecht geslaagde silage
het boterzuurpercentage in de pensvloeistof vanzelfsprekend stijgt. We vonden
tussen het boterzuurgehalte van de silage en het boterzuurpercentage in de pens
vloeistof een correlatiecoëfficiënt van + 0,92.
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We hebben dit verband weergegeven door de volgende regressielijn:
y = 6,248x + 11,499
y = % boterzuur in de pensvloeistof,
x = % boterzuur in de silage.
Deze lijn is berekend uit 9 verschillende silages die aan 32 runderen werden
verstrekt. (Zie tabel achterin.)
IN de silages bestaat een negatieve correlatie tussen het melkzuur en het boter
zuur (r = — 0,78). Daardoor vinden we ook een negatief verband tussen het melk
zuur in de silage en het boterzuurgehalte in de pensvloeistof (r = — 0,68). Wan
neer we echter tussen het melkzuur en boterzuur in de silage, en het boterzuur in de
pens, de partiële correlatie berekenen dan blijkt, dat bij het constant blijven van het
boterzuur in de silage er géén verband bestaat tussen het melkzuur in de silage en
het boterzuur in de pens (r = + 0,15). Het verband tussen het boterzuur in de
silage en het boterzuur in de pens blijft, bij het constant houden van het melkzuur,
aanwezig (r = 0,84 P <C 0,01 zeer significant).

Het verband tussen het boterzuurgehalte in de silage en het boterzuurpercentage in de
pensvloeistof.
%

Boterzuur

o

in p.vl.st. (Butyric

ofio

age

acid in

offo

rumen

oßo

fluid)

1po

% Boterzuur

ito

Wo

in silage (Butyric

1âC

fßy

acid in silage)

The correlation between the butyric-acid content in the silage, and the butyric-acid
concentration in the rumen fluid.

Op de grafiek, die dit verband weergeeft, zien we dat de silages zich ophopen op
twee plaatsen. Dit komt geheel overeen met hetgeen BROUWER in 1936 bij onder
zoek van 121 kuilmonsters waarnam. Hij constateerde een ophoping van de mon
sters bij een boterzuurgehalte even boven de 0,0^ en bij een percentage rond de
.1,20%. VAN BEYNUM en FETTE hebben dit kunnen verklaren uit de groeivoorwaarden van de melkzuur- en boterzuurbakteriën. Wanneer we aan het rund
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boterzuur verstrekken, clan zien we vanzelfsprekend een stijging van het boterzuurpereentage in de pensvloeistof. Ten gevolge hiervan zal liet percentage azijn
zuur en propionzuur evenredig dalen. Wanneer we aan het rund echter boter/uurhoudende silage verstrekken, dan zien we dat het propionzuurgehalte in de pens
veel sterker daalt dan we rekenkundig zouden verwachten.
Er moet dus nog een andere faktor in de silage aanwezig zijn, die invloed uit
oefent op het percentage propionzuur dat in de pens gevormd wordt. We vonden
nu een zeer duidelijk verband tussen het melkzuur in de silage en het propionzuur
in de pensvloeistof. De correlatiecoëfficiënt bedroeg + 0,94 en was zeer significant.
Het verband tussen deze twee grootheden kan worden voorgesteld door de vol
gende regressielijn:
y = 7,638x + 13,824
y = % propionzuur in de pens.
x = % melkzuur in de silage.
Het verband tussen het melkzuurpercentage in de silage en het propionzuurgehalte in
de pensvloeistof.
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The correlation between the lactic-acid concentration in the silage and the propionic
acid content of the rumen fluid.

Door de vorming van het boterzuur uit de gemakkelijk aantastbare koolhydraten,
of het melkzuur in de silage, bestaat er, zoals reeds opgemerkt, een negatief verband
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tussen deze twee grootheden (r -= — 0,78). Daardoor zien we ook een negatieve
correlatie tussen het boterziiur in de silage en het propionznur in de pens (r =
— 0,73). Maar wanneer we de partiële correlatie berekenen tussen liet melkzuur en
boterziiur in de silage en het propionznur in de pensvloei.stol, dan zien we dat het
verband tussen het boterziiur in de silage en het propion zu urpereen tage in de pens
wegvalt (r = 0,055). De partiële correlatie tussen het melkzuur in de silage en het
propionznur in de pens blijft zeer significant (r ~ + 0,87, p <C 0,001). Zoals het
boterzuurgehalte in de pens voornamelijk bepaald wordt door het boterzuur in de
silage, zo wordt het propionzuurgehalte in de pens bepaald door het melkzuurpercentage dat in de silage aanwezig is.
We kunnen dus uit de formule, die we in een grafiek hebben weergegeven, het
propionzuurgehalte berekenen dat 2 uur na de opname van de silage in de pens
gevormd zal zijn. Een melkzuurgehalte in de silage van 1% zal ongeveer 21% propionzuur in de pens vormen.
Om de invloed van de methode van conserveren op de vetzuurvorming in de
pens na te gaan, hebben we op 31 augustus een grasperceel gemaaid. Een gedeelte
van het gras werd op het veld gehooid, waarbij geen gebruik is gemaakt van ruiters;
het resterende gras werd op drie verschillende manieren ingekuild.
a, volgens de warme methode
Hiertoe werd de betonnen silo 3 op 31 augustus met 800 kg gras voor een derde
gedeelte gevuld. Op 1 september werd wederom 800 kg gras toegevoegd en op
4 september werd de silo volledig vol gemaakt, met een houten vlonder afgedekt
en met betonnen blokken belast. Deze silage werd warm en was zeer boterzuurhoudend.
b, volgens de koude methode zonder toevoeging
Op 1 september werd silo 1 in een halve dag met ± 2400 kg gras gevuld en on
middellijk met een houten vlonder afgedekt en belast. In deze silage bleef de
temperatuur laag maar er werd wel boterzuur gevormd.
c, volgens de koude methode met toevoeging van 5% melasse
Eveneens op 1 september werd silo 2 gevuld waarbij tijdens het inbrengen van
het gras in de silo, de melasse regelmatig over de verschillende graslagen ge
sproeid werd. Deze silage was niet volledig geslaagd en bevatte nog een geringe
hoeveelheid boterzuur. Dit was vooral aanwezig in de onderste helft van de
silage; jammer genoeg juist het gedeelte dat de koeien ontvingen ten tijde van
de monstername.
De samenstelling van het gras en z'n eonserveringsprodukten was als volgt:
%

Rantsoen
Gras
Hooi
Warme silage
Koude silage
Melasse silage

Droge
stof

As

16,82
84,13
20,54
19,46
20,07

14,64
16,71
17,00
22,02
17,60

in de droge stof
ove
ruw
eiwit ruwe
rige
-NHs celstof koolh.
18,79
15,54
11,30
12,38
14,88

24,46
28,81
28,00
25,44
23.54

42,12
39,04
43,70
40,16
43,98

%

pH

—
—

o.70
5,15
4,22

%

%

Azijn Boter Melk
zuur
zuur
zuur

0,73
0,91
0,91

NH.i
frac
tie

_

—
—

—

1,63
1,26
0,22

0,16
0,27
1,52

42,6
28,2
10,8

_
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Bij deze drie inkuilmethoden hebben wij tevens het verlies aan voedernorm
ruweiwit berekend.
We vonden de volgende verliespercentages:
Warme silage
44,94
Koude silage
33,98
Melasse silage
19,19
Ook hieruit bleek wel weer duidelijk, dat zowel bij de warme silage, als bij de
koude silage zonder toevoeging, grote verliezen in dit opzicht optreden.
Om de vetzuurvorming na te gaan zijn het hooi en de silages steeds aan twee
dezelfde koeien, nummer 26 en 62, als volledig rantsoen gevoederd.
De melkproduktie van de dieren was te verwaarlozen. We zijn begonnen met het
hooi te voederen dat eerst op 18 september kon worden binnengehaald, omdat de
weersomstandigheden slecht waren geweest en dat dus 19 dagen op het land
gelegen had. De dieren wilden niet meer dan 10 kg per dag van dit enigszins muffe
hooi opnemen.
Aan het einde van een minstens 10 dagen durende proefperiode werd van de
koeien 2 dagen achtereen op dezelfde tijd een monster pensinhoud genomen. De
gemiddelde vetzuurverhouding was als volgt:
Nummer
koe

26
62

Rantsoen

Hooi

%
Azijnzuur

%
Propionzuur

%
Boterzuur

69,7
69,8

18,1
18,0

12,2
12,1

Na een korte overgangsperiode werd aan de runderen de silage uit silo 3 ver
strekt, die bereid was volgens de warme methode. Het rantsoen bestond uit 40-45 kg
kuilgras. Na 10 dagen was de gemiddelde vetzuursamenstelling:
Nummer
koe

26
62

Rantsoen

Warme kuil

%
Azijnzuur

%
Propionzuur

%
Boterzuur

64,9
64,4

15,2
14,2

20,0
21,5

Vervolgens werden gelijke hoeveelheden silage uit silo 1 gevoederd. Deze was
bereid volgens de koude methode zonder toevoeging en met ongekneusd gras. De
gemiddelde analyseresultaten van de pensmonsters waren:
Nummer
koe

26
62
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Rantsoen

Koude kuil

%
Azijnzuur

%
Propionzuur

%
Boterzuur

62,2
63,3

16,0
14,8

21,8
21,7

Tenslotte werd de melassesilage gevoederd, waarvan de runderen zeer graag
45-50 kg opnamen. Voor de vetzuurverhouding in de pensvloeistof vonden we:
Num nier
koe

Rantsoen

Melasse
silage

26
62

%
Azijnzuur

%

%

Propionzuur

Boterzuur

67,4
68,7

20,8
20,0

11,8
11,2

De percentages van de lagere vetzuren in de pens van het rund wijzigen zich dus,
afhankelijk van de wijze waarop het uitgangsprodukt geconserveerd wordt. Spe
ciaal de verhouding tussen het boterzuur en propion zuur is aan veranderingen
onderhevig. Na voedering van het hooi en de silages bedroeg de verhouding:
Rantsoen

Hooi
Warme silage
Koude silage
Melasse silage

Boterzuur/Propionzuur

0,68
1,41
1,41
0,56

Wanneer deze verhouding in de pensvloeistof groter dan 1 wordt, achten we
dit ongunstig voor het hoogproducerende rund. Om de kwaliteit van een silage
te beoordelen, gebruikt men gewoonlijk als maatstaf het boterzuurgehalte, de
ammoniakfractie en de pH, waarbij men tevens rekening houdt met het droge stof
gehalte.
De voederwaarde van een silage pleegt men uit te drukken in de zetmeelwaarde
en het percentage voedernormruweiwit. Naar onze mening zullen we echter tevens
rekening moeten gaan houden met de hoeveelheid melkzuur en boterzuur die in
de silage aanwezig is en waaruit het gehalte aan propionzuur en boterzuur in de
pens kan worden berekend. Zodoende zal men georiënteerd kunnen raken over het
propionzuurvormend vermogen van de silage en over de verhouding tussen het
boterzuur en propionzuur in de pensvloeistof. Deze kennis is naar onze mening van
groot belang, omdat speciaal de pas afgekalfde, hoog produktieve runderen tot
instandhouding van de melkproduktie en ter voorkoming van stoornissen in de
koolhydraatstofwisseling, een grote hoeveelheid propionzuur nodig hebben. Een
slecht geslaagde silage in het rantsoen zal speciaal voor deze runderen een oorzaak
kunnen zijn voor een daling van de melkgift en uiteindelijk tot bepaalde ziekte
symptomen kunnen voeren.
VII-4

DE VORMING VAN DE VETZUREN OP EEN MESTRANTSOEN

Voor het mesten van jongvee, waarvoor de laatste jaren ook in Nederland veel
belangstelling bestaat, kan men gebruik maken van verschillende voederrantsoe
nen. In het buitenland worden sinds enige tijd jonge stiertjes op zeer intensieve
wijze gemest. Men slaagt erin door het voederen van bijna uitsluitend krachtvoeder,
de stiertjes in een jaar tijd slachtrijp te maken, waarbij de dieren een levend gewicht
van 450-500 kg bereiken. Deze jonge runderen moeten dus gemiddeld per dag
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meer dan 1,1 kg in gewicht toenemen. Dit is alleen mogelijk wanneer het verschil
tussen de bruto- en netto-energie van het rantsoen zo klein mogelijk is. Naast een
hoge verteerbaarheid zal de verhouding van de vetzuren, die in de pens gevormd
worden, bepalend zijn voor de netto-energieproduktie van het mestrantsoen.
DAMMERS heeft op de dépendance van het Instituut voor Veevoedingsonderzoek
te Maarheeze enige voederproeven met jonge stiertjes genomen, om zich te oriën
teren over de waarde van diverse mestmethodes. Uiteraard waren we zeer ge
ïnteresseerd naar de vetzuurverhouding, die zich in de pens na opname van ver
schillende rantsoenen zou ontwikkelen, zodat we de dieren steeds eenmaal tijdens
de mestperiode bemonsterd hebben. De eerste proef werd genomen met een zestal
stierkalf jes van het M.R.Y.-veeslag, die geboren waren op de proefboerderij „Cranendonck" tussen 6 en 17 oktober 1959. De dieren waren gehuisvest in een kleine
gesloten loopstal met een oppervlakte van ongeveer 15 m~. Na een opfokperiode,
waarin de kalfjes een kunstmelkprodukt ontvingen, volgde de mestperiode waarbij
het rantsoen bestond uit 1 kg hooi per dier per dag en krachtvoer naar behoefte. Dit
krachtvoer was samengesteld uit een mengsel eiwitrijke en eiwitarme kalverkorrels
in de verhouding 7 : 3. De dieren hadden tijdens de mestperiode steeds water ter
beschikking. Zowel het opfokken als het mesten van de stiertjes verliep zonder
enige storing en binnen een jaar waren de dieren slachtrijp. De gemiddelde groei
per dag tijdens de mestperiode bedroeg voor deze gelijkmatig gegroeide groep
1,32 kg. Enige dagen voor het slachten hebben we van de dieren tussen 10 en 11
uur een monster van de pensinhoud genomen. Op die dag ontvingen de stieren
1 kg hooi en 8,3 kg krachtvoeder. De pensinhoud van deze mestdieren was lichtgeel
van kleur en de meelkorrels waren er duidelijk in te onderkennen. Ze had een
onaangename zure geur. De verhouding van de vetzuren was als volgt:
21 september I960
No.
Stier

%

%

%

Azijnzuur

Propionzuur

Boterzuur

1
2
3
4
5
6

49,6
55,1
56,7
55,3
54,6
54,9

37.6
33,5
32,7
27,6
27,7
33,6

12,8
11,4
11,3
17,0
17,7
11,4

Totaal zuur
mgr.aeq/100 gr

8,8
9,8
9,8
9,5
7,8
9,9

Het propionzuurgehalte blijkt op dit mestrantsoen hoog te zijn, wat volgens
ARMSTRONG en BLAXTER de netto-energieproduktie gunstig beïnvloedt. Het is ons

wel opgevallen, dat de vetzuurverhouding op deze mestrantsoenen vaak meer
varieert dan op een normaal hooirantsoen. We zijn geneigd dit toe te schrijven aan
de mogelijkheid, dat de omstandigheden voor een bepaalde fermentatie in de pens
van deze stiertjes niet erg gelijkmatig zijn, doordat zich in de pens weinig struktuurhoudend materiaal bevindt. In de tweede voederproef is de variatie in de vetzuur
verhouding op een krachtvoederrantsoen eveneens duidelijk naar voren gekomen.
DAMMERS had daarvoor 16 M.R.Y.-stierkalfjes aangekocht, die op 2 manieren ge
mest werden. Een groep ontving 1 kg hooi per dier per dag en krachtvoeder naar
behoefte en een andere groep kreeg naast een zekere krachtvoedergift, het ruw-
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voeder naar behoefte. Dit ruwvoeder bestond uit hooi, grassilage, snijmaissilage,
voederbieten, stoppelknollen en in het voorjaar tevens uit gras. Bij deze proef
werden de dieren in een open loopstal gehuisvest, waardoor ze veel meer beweging
kregen. De open loopstal bestond uit 3 vakken, zodat de krachtvoeder- en mwvoedergroep geheel gescheiden in de buitenste hokken gehouden konden worden.
De dieren hadden ook in de open loopstal steeds voldoende water ter beschikking.
De ruwvoedergroep groeide regelmatig en de gemiddelde daggroei tijdens de
mestperiode bedroeg 0,86 kg. Vanzelfsprekend duurde deze mestperiode enige
maanden langer dan van de krachtvoedergroep. Op 6 juli 1961 hebben we van 6 van
deze dieren een monster pensinhoud genomen. De kleur en geur waren niet af
wijkend. Het rantsoen per dier per dag bestond uit: 3 kg krachtvoer, 2,86 kg hooi
eti 15,7 kg gras. Het krachtvoer was samengesteld uit gelijke delen eiwitrijke en
eiwitarme kalverkorrels. De vetzuurverhouding in de pensvloeistof was als volgt:
6 juli 1961
No.
Stier

2
4
6

10
13
14

%

%

%

Azijnzuur

Propionzuur

Boterz nur

65,5
64,8
64,1
65,5
66,4
66,8

18,6
17,9
19,7
18,9
17,6
18.2

16,0
17,2
16,2
15,5
16,0
15,0

Totaal zuur
tugr.aeq/100 gr

6,6
9,3
10,0
10,8
8,2
9,2

Het propionzuurgehalte ligt bij deze ruwvoedergroep veel lager, terwijl ook de
onderlinge variatie minder groot is. Het gemiddelde gewicht van de stieren bedroeg
463 kg. De groep, die het krachtvoeder ontving, groeide niet zo gelijkmatig, als de
ruwvoedergroep. Op 23 maart hebben we eerst de 3 best gegroeide dieren bemon
sterd, namelijk nummer 1,11 en 12; vervolgens 2 matige groeiers nummer 5 eu 7 en
tenslotte nummer 8, die afwisselend goed en matig in gewicht toenam. Een dieren
arts, die nummer 8 onderzocht, kon geen oorzaak voor deze grillige groei vast
stellen.
Op de dag, dat de monsters pensinhoud genomen werden, bestond het rantsoen
uit 7 kg krachtvoer en 1 kg hooi. Dit krachtvoeder had dezelfde samenstelling, als
in de ruwvoedergroep. Sinds het begin van de mestperiode was de gemiddelde
groei per dag voor de nummers 5, 7 en 8: 1,05 kg en voor de nummers 1, 11 en 12:
1,29 kg. De vetzuurverhouding in de pensvloeistof bedroeg:
No.
Stier

5
i-r
l

8
1
11
12

«

%

%

Azijnzuur

Propionzuur

Boterzuur

56,3
61,9
44,0
45,6
49,9
49,6

22,1
26,2
38,7
41,2
38,1
37,6

21,6
11,9
17,3
13,2
12,0
12,8

Totaal zuur
mgr.aeq/100 gr

9,1
8,8
7,3
12,8
10,8
8,6
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Opvallend hierbij is, dat juist de slechtste groeiers nummer 5 en 7 een geheel
afwijkende vetzuurverhouding vertoonden. De vetzuurpercentages in de pens
vloeistof van nummer 8, die een onregelmatige groei vertoonde, waren nu niet af
wijkend. We zijn geneigd enig verband te zoeken tussen de, — op dit rantsoen
vreemde —, pensfermentatie van nummer 5 en 7 en de matige groei van deze dieren.
We moeten echter toegeven, dat een eenmalige monstername van de pensinhoud
geen reële konklusies toelaat en wij achten daarom een diepgaander onderzoek in
deze richting wel van belang.
Tenslotte heeft DAMMERS nog een mestproef genomen met stiertjes, die een
beperkte krachtvoedergift en een aangepaste hoeveelheid grassilage ontvingen,
waarbij voor een groep het krachtvoeder eiwitrijk en voor de ander eiwitarm was
samengesteld. Het bevatte respektievelijk 15,6 en 11,6% vre. De vetzuren in de
silage werden door middel van gaschromatografie bepaald. In het produkt als zo
danig was aanwezig 0,94 gr % azijnzuur, 0,12 gr % propionzuur en 0,17 gr % boterzuur. Het melkzuurgehalte bedroeg 0,85 gr %.
Op de dag van de monstername wogen de stieren gemiddeld 285 kg. Ze ont
vingen 10 kg silage en 4 kg krachtvoer per dag.
De vetzuurverhouding in de pensvloeistof was:
No.
Stier

Totaal zuur
mgr.aeq/100 gr

%

%

%

Rantsoen

Azijnzuur

Propionzuur

Boterzuur

51
58
62
71

Eiwit-arm

64,9
65,3
64,1
63,5

20,7
19,4
20,7
20,7

14,4
15,2
15,2
15,8

8,0
9,0
8,1
8,4

53
65
68
80

Eiwit-rijk

65,4
66,3
62,7
65,2

19,7
21,8
21,2
19,3

14,9
11,9
16,2
15,5

7,6
9,2
9,4
7,0

We zien geen verschil in de vetzuurverhouding tussen de eiwitarm en eiwitrijk
gevoederde dieren. Dit rantsoen veroorzaakte een hoog normaal propionzuurpercentage. In het algemeen bemerken we dus bij de mestrantsoenen, die praktisch
uitsluitend uit krachtvoeder zijn samengesteld en die maximaal 1 kg hooi bevatten,
een sterke stijging van het propionzuurgehalte. Wordt daarentegen de ruwvoedergift groter, dan zal ondanks de aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid
krachtvoeder, het propionzuurgehalte in de pensvloeistof dalen tot om en nabij de
20%, gepaard gaande met een stijging van het azijnzuurpercentage. De verhou
dingen van de vetzuren in de pens van runderen, die genoeg ruwvezel in hun
rantsoen krijgen, zijn meer overeenstemmend, dan wanneer haast uitsluitend
krachtvoeder aan de dieren wordt verstrekt.
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VII-5

DE VORMING VAN DE VETZUREN OP EEN RANTSOEN BESTAANDE UIT
HOOIBROKJES EN KRACIITVOEDER

De laatste jaren wordt meer aandacht besteed aan de vorm waarin het voedsel
aan de dieren wordt verstrekt. In Amerika is men begonnen voor het rundvee het
hooi fijn te malen en vervolgens weer tot brokjes samen te persen. Deze zogenaam
de „pellets" zouden een grotere voederwaarde bezitten dan het oorspronkelijke
produkt. Vaak worden in deze brokjes naast het hooimeel of lucernemeel tevens
het krachtvoeder verwerkt, zodat het voederen van pellets tevens een arbeidsbe
sparing oplevert.
Verschillende onderzoekers hebben aangetoond, dat de extra gewichtstoename
of het melkproduktie verhogend effekt van de pellets, vooral veroorzaakt wordt
doordat de dieren van de brokjes meer opeten dan van het oorspronkelijke produkt.
MEYER, J. H. (1959) vergeleek het lucernehooi met lucernemeel, lucerne pellets
en de opnieuw gemalen pellets als voedsel voor het mesten van lammeren. Het
verschil in gewichtstoename van de diverse groepen werd naar zijn mening ver
oorzaakt doordat de hoeveelheid opgenomen droge stof veranderde afhankelijk
van de fysische toestand van het rantsoen. HARTMAN (1959) komt tot dezelfde
konklusie. SHAW e.a. (1959) namen een mestproef met 2 groepen jonge runderen.
Het rantsoen dat aan de proefgroep verstrekt werd, was samengesteld uit gelijke
delen hooipellets en maisvlokken. De kontrolegroep kreeg hetzelfde hooi ongemalen en het mais onverhit en in meelvorm.
SHAW ontdekte in de pens van de proefgroep een vermindering van het azijnzuurgehalte van 68% tot 47% en een verhoging van het propionzuur van 16 naar 411.
Bovendien verbeterde de verteerbaarheid van het eiwit, was er een verhoging van
de toename van het lichaamsgewicht en een betere benutting van het voeder.
SHAW (1958) en ENSOR (1959) toonden eveneens aan dat een kombinatie van
2 kg verhit maismeel en 14-16 kg lucemebrokjes in een rantsoen het propionzuur-

gehalte in de pens kon verhogen. Onverhitte granen in een rantsoen tezamen met
hooibrokjes, verhoogden in mindere mate het propionzuurgehalte. Door het voe
deren van uitsluitend pellets veranderde de vetzuurverhouding in de pensvloeistof
niet, maar nam wel de totale hoeveelheid vetzuren toe.
ENSCHIO e.a. (1959) menen evenals LEFFEL e.a. (1956), dat het aantal en soort
micro-organismen in de pens zich kan wijzigen ten gevolge van de maisvlokken in
het rantsoen, waardoor de propionzuurvorming uit het hooi eveneens zou kunnen
toenemen.

Op het Instituut voor Veevoedingsonderzoek heeft DIJKSTRA in 1961 en 1962
een onderzoek ingesteld naar het effekt van het voederen van hooibrokjes op de
gewichtstoename van jonge runderen. De kontrolegroep, die evenals de proef
groep uit 6 dieren bestond, kreeg dezelfde hoeveelheid droge stof van het ongemalen hooi. De uiteindelijke resultaten van deze onderzoekingen zijn nog niet ge
publiceerd. Omdat in het rantsoen ook krachtvoer aanwezig was, waren we zeer
geïnteresseerd in de fermentatieprodukten die in de pens van de runderen gevormd
zouden worden. In 1961 hebben we daarom van 5 pinken uit iedere groep een
monster pensinhoud genomen. Ten tijde van de monstername ontvingen de dieren
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uit de kontrolegroep: 1 kg krachtvoer, 5 kg bieten en 5,5 kg hooi; en uit de proef
groep: 1 kg krachtvoer, 5 kg bieten en 5 kg hooibrokjes. Het drogestof-gehalte van
de brokjes lag zoals gewoonlijk hoger dan van het hooi, waaruit het gemaakt was.
De kwaliteit van het hooi was oorspronkelijk zeer matig.
De gemiddelde samenstelling van de vetzuren in de pens bedroeg:
1961
%

Rantsoen

Hooi
Brokjes

Azijnzuur

Propionzuur

69,22 ± 0,33e
67,02 ± 0,58

16,76 ± 0,35
16,72 ± 0,92

Al
Boterzuur

13,90 ± 0,45
16,26 :Jz 0,66

Totaal zuur
mgr.aeq/100 gr

7,56 ± 0,21
11,92 ± 0,38

" standaardafwijking

De verhouding van de vetzuren op het proefrantsoen bleek niet in overeenstem
ming met het hooirantsoen. Het azijnzuur en het boterzuur verschilden significant;
respectievelijk P < 0,01 en P < 0,02.
Het propionzuurpercentage vertoonde echter geen wijziging. Opvallend was het
grote zeer significante verschil in de totale hoeveelheid vluchtige vetzuren (P <
0,001) dat vanzelfsprekend ook tot uiting kwam in de pil van de pensinhoud. Deze
bedroeg voor de kontrolegroep gemiddeld 6,93 en voor de proefgroep 6,40. Het
gemiddelde ammoniakgehalte in de pens van de proefdieren was 8 mgr per 100 ml
en van de kontroledieren 12 mgr per 100 ml pensvloeistof.
In 1962 werd deze proef nog eens herhaald op een enigszins gewijzigd rant
soen. De kontrolegroep ontving ten tijde van de monstername: 1 kg krachtvoer en
6 kg hooi; de proefgroep: 1 kg krachtvoer, 1 kg hooi en 4,58 kg brokjes.
Aan de proefgroep werd dus naast de brokjes nog 1 kg hooi verstrekt, omdat in
1961 gebleken was dat, toen de kwaliteit van de brokjes verbeterde, bij verschillen
de dieren kort na het voederen tympanie optrad, die echter door het toedienen van
1 kg hooi voorkomen kon worden. De gemiddelde vetzuursamenstelling bedroeg:
1962
c/

Rantsoen

Hooi
Brokjes

Azijnzuur

65,67 ± 1,01e
64,22 ± 0,96

%

%

Propionzuur

Boterzuur

Totaal zuur
mgr.aeq/100 gr

19,43 ± 0,29
19,12 ± 0,17

14,9 ± 0,93
16,6 ± 0,16

8,9 ± 0,61
12,5 ± 0,41

" standaardafwijking

Het gemiddelde ammoniakgehalte bedroeg voor beide groepen 25 mg per
100 ml pensvloeistof. De pH was respektievelijk 6,81 en 6,02.
Ook op deze rantsoenen, bestond een zeer significant verschil tussen de totale
hoeveelheid vetzuren in de pensvloeistof (P <C 0,01), maar er was geen reëel onder
scheid tussen de gelijknamige vetzuren onderling.
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Deze hoge vetzuurproduktie op een rantsoen van hooibrokjes heeft ook SIIAW
waargenomen. Hij wijst in dit verband op de experimenten van BALCH (1958), die
in vitro aantoonde, dat de pensbakteriën in staat zijn veel sneller vetzuren te vormen
uit het gemalen hooi, dan uit het produkt als zodanig. Naar onze mening zal ook de
hoeveelheid pensvloeistof op een rantsoen hooibrokjes minder groot zijn dan op een
hooirantsoen. We hebben dit duidelijk gekonstateerd bij het bemonsteren van de
pensinhoud. Van de dieren uit de kontrolegroep konden we op de gebruikelijke
manier een hoeveelheid pensvloeistof afzuigen, maar de pensinhoud van de proefgroepruncleren was zo dik-papperig, dat we alleen met behulp van een stevige
wijde slang en gebruik makend van een grotere zuigkracht in staat waren een
monster te verkrijgen. De opname van het fijngemalen hooi vermindert de speeksel
afscheiding, terwijl bovendien de dieren uit de proefgroep slechts sporadisch enige
herkauwslagen maken. We kunnen ons voorstellen dat in het papperige struktuurloze milieu zoals dat speciaal aanwezig was in de pens van de proefdieren in 1961,
de fermentatie of mogelijk ook de resorptie op een enigszins andere wijze kan ver
lopen, maar we hebben bij beide experimenten geen verandering van liet propionzuurpercentage gekonstateerd.
VII-6

DE VORMING VAN DE VETZUREN NA OVERVOEDERING
MET KRACHTVOEDER

Op 8 december 1960 was in de vroege morgen de halsriem van één van onze
fistelkoeien losgeraakt, waardoor het dier vrij in de stal kon rondlopen en ze de
gelegenheid had om een grote hoeveelheid krachtvoeder, dat in papvorm voor de
andere dieren klaar stond, op te nemen. Om 6 uur werd de koe weer vastgezet en
kreeg ze niets meer te eten. Om 9 uur werd door ons een eerste onderzoek ingesteld.
De koe had een sterk gevulde pens, maar maakte overigens geen zieke indruk. De
pols was 96 en de ademhaling 44. Er waren 11 pensbewegingen in 5 minuten. De
penskontrakties traden regelmatig op: 0 - 25 - 30 - 50 - 20 - 25 - 50 - 25 - 25 - 25 - 50.
De boekmaaggeruisen waren te horen.
We hebben van dit rund in de loop van de dag vele monsters van de pensinhoud
genomen, om de veranderingen van de pH, het melkzuurgehalte en de vetzuurverhouding na te gaan. Bij deze monstername is het ons opgevallen dat er zeer veel
vocht in de pens aanwezig was. De melkzuurbepalingen zijn op dezelfde wijze
verricht en met behulp van een identieke apparatuur als door BAAY (1959) in zijn
proefschrift is aangegeven.
In de vetzuurverhouding trad in de loop van de dag een verschuiving op, maar
speciaal na 36 uur was de verhouding van de lagere vluchtige vetzuren sterk
afwijkend (zie tabel).
Datum en
uur

8 december
9.15
13.15
17.15
9 december
16.15

%

%

%

Azijnzuur

Propionzuur

Roterzuur

Totale vetzuren
mgr.aeq/100 gr

62,6
67,0
74,9

22,4
20,4
18,4

14,9
12,5
6,7

13,6
12,5
4,7

45,4

50,3

4,3

6,2
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Tijd
mir

PH

Melkzuur
mgr./100 ml

9.15
10.15
11.15
12.15
13.15
14.15
15.15
16.15
17.15
18.15
19.15
23.15

5,28
5,22
5,08
5,00
4,99
5,21
5,10
4,94
5,00
4,98
4,92
5,00

160

9 december
16.15

6,29

513

De pH van de pensinhoud en
het melkzuurpercentage verander
den in de loop van 8 december als
hiernaast staat vermeld.

429
586
621
563

Bij mikroskopisch onderzoek van de
pensinhoud bleken alle protozoën
beweegloos te zijn.
De pH van de pensinhoud daal
de tot een minimum van 4,92. Het
melkzuurgehalte steeg tot 621
mg %.
Op een normaal rantsoen vond
BAAY omstreeks 2 uur na de voeder
opname 3,7 mg melkzuur per 100
ml pensvloeistof.

Op 8 december om 18 uur kreeg het rund ernstige diarrhee. Op 9 december was
de pH van de pensvloeistof gestegen tot 6,29. Het melkzuurgehalte was nog steeds
zeer hoog en bedroeg 513 mgr per 100 ml pensvloeistof. Een groot deel van het
melkzuur kan nog lang in de pens aanwezig blijven en vormt daar dan een goede
voedingsbron voor de propionzuurvormers. Dit blijkt wel uit de grote hoeveelheid
propionzuur die 36 uur na de krachtvoederopname in de pens aanwezig is en
waardoor de zuiirverhouding zich totaal wijzigde. Dit propionzuurgehalte is het
hoogste, dat we ooit in de pens gevonden hebben. We zien dus bij dit geval van
overvoedering, dat er een stormachtige ontwikkeling van melkzuur plaats vindt,
waardoor de pH van de pensinhoud een lage waarde bereikt. Het melkzuur zou
volgens sommige onderzoekers snel en in grote hoeveelheden door de penswand
geresorbeerd kunnen worden. (OBTH-KAUFMANN).
Onze bevindingen zijn hier echter mee in tegenspraak, want ofschoon we weten,
dat het melkzuur in de dunne darm wel geresorbeerd kan worden, zagen we bij
deze patiënt, dat het melkzuur lang genoeg in de pens aanwezig bleef om de bakteriën in staat te stellen, uit dit produkt propionzuur te vormen. Het bloedglucosegehalte bedroeg op 8 december om 19.15 uur 58,4 mgA Ook deze waarde duidt
er niet op, dat veel melkzuur vanuit de pens geresorbeerd is. Wel zullen verschil
lende bakteriën door de lage pH een verminderde aktiviteit vertonen en in dit
geval lijkt het erop, dat in de eerste plaats de boterzuurbakteriën door het zure
milieu gcïnaktiveerd worden, terwijl de propionzuurvormers zich spoedig aan
deze gewijzigde omstandigheden weten aan te passen. Anderzijds kan door de ge
wijzigde pH ook de resorptiesnelheid van de vetzuren door de penswand gewijzigd
worden. Op 9 december heeft het dier z'n volledige hooirantsoen en het grootste
gedeelte van zijn krachtvoeder weer opgenomen. De faeces hadden spoedig weer
de normale konsistentie. Eerst op 13 december ontdekten we weer levende protozoën in de pens van het rund.
We meenden dit geval van overvoedering hier niet onvermeld te moeten laten,
omdat ze aangeeft hoe snel een bepaalde vetzmuverhouding zieh in de pens kan
wijzigen en hoe de bakterieflora zich aan de veranderde omstandigheden weet aan
te passen.
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VIII

ACETONAEMIE

Wanneer de hoeveelheid acetonlichameu in het bloed het normale gehalte
overtreft, kan men terecht spreken van acetonaemie. Hiermede willen we dns een
bepaald symptoom aanduiden dat bij onderling zeer verschillende ziektebeelden
aanwezig kan zijn. Het is verwarrend, dat de naam acetonaemie ook gebmikt
wordt om een stofwisselingsstoornis aan te duiden, die bij het hoog produktieve
rund kort na de partus kan optreden en die in veehouderskringen bekend staat als
de „slepende melkziekte".
Deze ziekte treedt op bij runderen, die meestal niet langer dan 6 weken geleden
gekalfd hebben, onder de volgende min of meer karakteristieke verschijnselen. De
patient eet het ruwvoer traag en slechts gedeeltelijk op. Ze weigert vaak alle
krachtvoer en vertoont soms voorkeur voor vuil stro. De melkgift is sterk gedaald,
het melkvetpercentage gestegen en een duidelijke vermagering kan zijn. ingetreden.
Het dier herkauwt nog wel, de pensbewegingen zijn traag en de faeces kunnen
vast zijn. De lichaamstemperatuur is normaal.
Vaak maakt het rund een suffe indruk en slechts een enkele maal zien we
excitatieverschijnselen. Een duidelijke acetonlucht hangt rondom de patient en
speciaal in de uitademingslucht is deze typische geur waar te nemen.
Bij het urine-onderzoek blijkt de reaktie van Legal positief te zijn, terwijl na
een 300-voudige verdunning de paarse verkleuring van de reaktie volgens Rothera
nog goed zichtbaar is. De urine is meestal zuur.
Bij het bloedonderzoek in het laboratorium, blijkt het glucosegehalte te laag te
zijn terwijl er een duidelijke stijging van de acetonlichamen aanwezig is. Er be
staat ook een andere vorm van slepende melkziekte, die speciaal op kan treden bij
dieren die in zeer goede voedingstoestand verkeren en waarbij vooral de snelle
vermagering op de voorgrond treedt, zonder dat de melkgift of de eetlust gestoord
is. Door het bloed- en urineonderzoek kan deze diagnose gesteld worden.
Naast de eerstgenoemde „karakteristieke" vorm van acetonaemie komt er echter
nog een ander ziektebeeld voor, dat men de „subpathologische acetonaemie" zou
kunnen noemen, hetgeen zo goed als zeker een voorstadium van de klassieke
ziekte is.
Bij mijn onderzoek is gebleken, dat bij onze hoog produktieve runderen, kort
na het kalven vaak meer dan normale hoeveelheden acetonlichamen in het bloed
en de urine voorkomen, waarbij ook het gloedglucosegehalte subnormaal is. Deze
koeien eten nog met smaak hun volledig rantsoen en over de melkgift is de eigenaar
in het algemeen goed tevreden, al zal men soins de opmerking horen, dat het dier
wel 1, 2 of 3 kg melk meer zou kunnen geven. Een acetongeur kan men soms reeds
bij deze koeien waarnemen, al zal het vaak nog weken duren voordat de slepende
melkziekte manifest wordt en de klassieke bovenomschreven symptomen zijn
waar te nemen.
Deze geringe subpathologische verschijnselen van acetonaemie kunnen ook wel
enige weken blijven bestaan, om dan tenslotte zonder dat iets aan het rantsoen
gewijzigd is, spontaan te verdwijnen. Op het Instituut voor Veevoedingsonderzoek
heb ik enige van deze gevallen, die ik hier nader zal omschrijven, waargenomen.
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Op 7 oktober 1959 kalfde voor de derde maal koe nummer 2. Twee dagen vóór
de partus was reeds uit de vena jugularis een bloedmonster genomen, waarin het
gehalte aan glucose en acetonlichamen bepaald werd. Tot en met 7 januari 1960
werd, met een korte onderbreking op het einde van december, tweemaal per week
bloed afgenomen. In bijgaande grafiek zijn de veranderingen van de glu
cose- en aeetonlichamengehalten gedurende ruim 12 weken post partum bij dit
hoog produktieve „gezonde" rund, aangegeven. (Zie eveneens tabel achterin).
We zien rond de partus een sterke stijging van het glucosegehalte, zoals dit even
eens is waargenomen door GODDEN en ALLCROFT (1932) en door SINDRAM (1955),
die deze waarneming deed bij vrouwen in partu. Voor het Fries-Hollandse rund
werd dit nog eens bevestigd door O s i n g a (diss. 1959). Het glucosegehalte daalt
een week na de partus tot beneden de 50 mgr %, wat als subnormaal beschouwd
moet worden. Tegelijkertijd zien we het gehalte aan acetonlichamen stijgen,
waarbij ongeveer 7 weken na de partus een maximum werd bereikt van 17,4
mgr % (zie verder grafiek).
Koe 2 produceerde op 25 oktober 25 kg melk, heeft steeds uitstekend gegeten
en is niet zichtbaar vermagerd. Haar rantsoen bestond uit hooi, bietenkoppen en
blad en krachtvoer.
Koe 69 kalfde op 28 oktober voor de 4e maal. Vanaf 5 november werd regel
matig een bloedmonster uit de vena jugularis genomen. In de grafiek en in de
tabel achterin, zien we dat ook bij deze koe het glucosegehalte tot beneden de 50
mgr % daalt, waarbij de concentratie van de acetonlichamen sterk toeneemt. Hoe
wel de melker ook over deze koe geen klachten had, blijft het toch een vraag of
deze melkproduktie voor dit rund wel maximaal is geweest. Bij een ander geval
van subpathologische acetonaemie is de melkproduktie door ons nauwkeurig ge
controleerd. Op 6 maart 1961 bemerkte ik de acetongeur in de uitademingslucht
van koe A. Deze koe had 2G week geleden gekalfd, at volgens de verzorger goed
en produceerde een flinke hoeveelheid melk. Men had over deze koe geen klach
ten en de „patiënt" werd dus bij toeval ontdekt. In de periode van 6-28 maart
werd 8 keer een bloed- en urinemonster genomen. Vier maal in de week werd de
melkproduktie en het melkvetgehalte bepaald. Het rantsoen van dit dier bestond
uit hooi, grasbrokjes, bieten, bostel, pulp en B-meel. Het voedsel werd steeds met
smaak gegeten en gedurende de periode van monstername, niet gewijzigd. Toch
konden we bij dit dier na 10 maait duidelijk een verbetering van de melk
produktie van ongeveer 3 kg waarnemen, gepaard gaande met een daling van het
aceton- en een stijging van het bloedglucosegehalte. De grafiek en de tabel op de
volgende bladzijde geven hier een duidelijk beeld van.
Behalve op ons instituut, hebben we deze gevallen van subpathologische
acetonaemie ook verschillende malen in de praktijk kunnen waarnemen.
Wanneer we namelijk een bedrijf bezochten, waar een klassiek geval van
acetonaemie was gediagnostiseerd, vonden we vaak bij nauwkeurig onderzoek
van de individuele dieren, ook subpathologische acetonaemie-patienten.
Bij een bezoek aan het bedrijf van B. te B. op 24 januari 1961 bleek, dat
naast de acetonaemiepatient, ook Dina 2 een sterke acetonlucht verspreidde.

80

Dit 12-jarige dier had op 11 januari gekalfd en produceerde nu ongeveer 20 kg
melk per dag. Bij navraag erkende de eigenaar, dat het dier op een zelfde
tijdstip in de vorige laktatieperiode, wel enige kilogrammen melk meer produceer
de. Het bloedglucosegehalte van dit rund bedroeg 31,0 mgr %, terwijl de Rothera
reaktie in de urine bij een 900-voudige verdunning nog positief was.
Het verloop van de melkproduktie en de concentratie van de acetonlicbamen- en het
glucosegehalte in het bloed van koe A.
Aceionlichamen
"igt. »h

8 Mn.

10 Mn.

- - M e l k p r o d u k t i e (milkproduction)
•

«• Hoeveelheid aceroniicfiamen (ketonbodies)

• —

Bloedglucosegehalte (bloodglucose content)

The course of the milkproduction and the concentration of ketonbodies and glucose
in the blood of cow A with subpathological-ketosis.

Veranderingen in het gehalte aan bloedglucose en aoetonlichamen en de melk
produktie van koe A
Datum

6-3
8
10
13
15
17
21
28
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Glucose
mgr %

Aoetonlich.
mgr %

35,4
34,5
39,0
47,8
40,7
50,4
47,8
44,2

18,9
18,0
15,5
7,9
7,4
7,5
8,9
5,9

Melk
produktie kg

18,6
18,2
18,5
21,5
21,6
21,3
—

22,6

Op het bedrijf van N. L. te W. ontdekten we een 3^-jarige koe Marie 2, die op
17 december gekalfd had en op 28 januari 1961 nog 21,0 kg melk produceerde.
Volgens de eigenaar was de melkgift uitstekend. De koe kreeg goed hooi ad lib. en
krachtvoer. Bij het bloedonderzoek bleek het glucosegehalte 32,8 mgr % te bedragen
en de hoeveelheid acetonlichamen 10,5 mgr %.
Een zoon van de veehouder B. te V. is in staat zelfs een geringe acetonlucht te
bespeuren, waardoor de dierenarts reeds gewaarschuwd kan worden, voordat de
hoge melkproduktie aanzienlijk gedaald of de eetlust verminderd is. Deze stelt dan
een therapie in, waarbij soms de koe 1 of 2 kg melk meer gaat geven of in andere
gevallen de melkproduktie op hetzelfde peil blijft, maar de acetonluoht verdwijnt.
Eén van de koeien, die door de zoon geroken werd, Rika 160, was 5 jaar en had
10 dagen geleden gekalfd. Ze at uitstekend en gaf volgens de melkcontrolegegevens 26 kg melk. De Legalreaktie in de urine was positief, de Rotherareaktie bij
een 200-voudige verdunning eveneens. Het bloedglucosegehalte bedroeg 35,4
mgr % en de hoeveelheid acetonlichamen 9,1 mgr %. Na de medicamenteuze be
handeling was de acetonlucht verdwenen en de melkproduktie met 1,5 kg ver
beterd.
Nog verschillende gevallen van deze subpathologische acetonaemie heb ik waar
genomen. Duidelijk hebben we kunnen konstateren, dat wij na verbetering van het
rantsoen, in staat zijn deze toestand zodanig te beïnvloeden dat het bloedbeeld
genormaliseerd wordt en de reeds hoge melkproduktie nog met enige kg toe
neemt. Op onze proefboerderij hebben we in de herfst steeds pas afgekalfde en
hoog producerende runderen. Voor deze dieren wordt in het begin van de stalperiode iedere dag gras gemaaid, dat naast hooi en krachtvoer aan deze runderen
gevoederd wordt. Omdat in het begin van november bleek, dat de melkproduktie
van de dieren in het algemeen wat tegenviel en er bovendien meerdere gevallen
van subpathologische acetonaemie voorkwamen, werd besloten het rantsoen te
Urine
Datum

Koe

6/11
9/11
13/11
16/11

12

6/11
9/11
13/11
16/11

15

6/11
9/11

65

Bloed

Melk

Glucose
mgr %

Acetoni.
mgr %

pH
7,9
8,6
7,7
8,1

Legal

Rothera

Kg

Vet %

+

600
50
25

43,9
50,1
50,6
45,5

13,5
1,9
3,6
1,4

23,0
25,0
26,5
26,5

4,55
4,38
4,25
4,18

6,6
8,2
9,0
8,4

+

800
25
200

+

34,3
57,2
47,8
45,1

30,9
4,9
7,3
2,4

19,5
23,4
23,6
24,8

5,01
4,86
4,66
4,30

300
10

49,6
52,2

8,1
2,5

24,6
26,0

4,58
4,08

38,8
43,0
61,4

6,9
10,8
1,7

20,6
24,6
25,8

4,22
4,00
3,49

8,1
8,2

—
—
-

—

+
-

+
—

4-

aspecifieke catarrhale enteritis

13/11
16/11
20/11

6,9
7,7
hersteld 8,1

+
+

200
200

—

—
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verbeteren. Het lang uitgegroeide gras van de kunstweide werd op 7 november
vervangen door jong gras, terwijl de kraehtvoedergift verhoogd werd. Het jonge
gras werd veel beter gegeten en de melkproduktie nam toe. De invloed van dit
verbeterde rantsoen op de subpathologische acetonaemiepatienten laat de tabel
op de vorige bladzijde duidelijk zien.
Koe 12,15 en 65 produceerden na 7 november enige kg melk meer, waarbij tevens
opviel, dat de acetonlichamen in het bloed sterk verminderden. Na 9 november
kreeg koe 65 een aspecifieke catarrhale enteritis, waardoor het dier slechts de helft
van z'n rantsoen verorberde. Onmiddellijk steeg weer de hoeveelheid acetonlicha
men in het bloed en daalde het glucosegehalte. Op 20 november was het dier
hersteld, waardoor ook de melkproduktie weer op peil kwam.
Koe 78, die ruim 27 kg melk produceerde, behield na 7 november een positieve
Legal reaktie in de urine (zie tabel). We besloten dit dier li kg suikerpulp en
.V kg B-meel extra te verstrekken. Dit had een uitstekend resultaat, zoals uit de
verhoging van de melkproduktie en het glucosegehalte en de daling van de aceton
lichamen wel bleek. Tussen 21 en 27 november kreeg koe 78 een indigestie ten
gevolge van een verandering en verhoging van de kraehtvoedergift. Onmiddellijk
steeg weer het gehalte aan acetonlichamen. Op 1 december was het dier hersteld,
het bloed genormaliseerd en de melkproduktie hoger, omdat ze nu volgens de
normen gevoederd werd.
Urine
Datum

Koe

pH

Legal

Bloed
Rothera

+
300
78
7,8
14/11
H kg suikerpulp en .1 kg B-meel
±
75
8,0
17/11
50
21/11
8,1
indigestie
+
500
28/11
6,7
hersteld
1/12
8,1
-

Glucose
mgr %

Melk

Acetoni.
mgr %

Kg

Vet %

29,6

15,5

27,1

4,81

33,8
49,3

3,0
2,5

28,6
28,7

4,25
4,11

36,9

17,0

25,6

5,02

49,8

3,2

31,6

3,95

Uit al deze gegevens moeten we wel konkluderen, dat verschillende hoog produktieve runderen de eerste weken na de partus een te laag glucosegehalte in het
bloed vertonen, terwijl de koncentratie van acetonlichamen verhoogd is. Soms
kunnen deze koeien snel vermageren, in andere gevallen is de melkproduktie niet
maximaal, al zullen verschillende veehouders dit laatste, speciaal als de dieren
machinaal gemolken worden, niet bemerken. Deze gevallen van subpathologische
acetonaemie verdienen onze bijzondere aandacht, omdat naar mijn mening, door
bepaalde oorzaken, die vooral gelegen zijn in de voeding, dit ziektebeeld kan
overgaan in de klassieke acetonaemie, waardoor de ekonomische schade nog be
langrijk zal toenemen.
Deze invloed van de voeding op het ontstaan van slepende melkziekte wordt
in dit hoofdstuk besproken.
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De aetiologie van slepende melkziekte
SOSHIN en LEVINE (1952) zijn van mening dat de fundamentele stoornis, die aan
alle acetonaemiegevallen ten grondslag ligt, een relatief of absoluut gebrek aan
koolhydraten in de lever is, dat een buitensporige afbraak van vet tot gevolg beeft.
ADLER en DYE (1956) wijzen op de grote hoeveelheid lactose, die kort na de partus
via de melk aan het moederdier onttrokken wordt. Ze beschouwen liet propionzuur
als het enige zuur dat oxaalazijnzuur en bloedglucose en dus ook lactose kan vor
men. Uit azijnzuur en boterzuur, koolhydraten en vetten kan „aktief acetaat" ge
vormd worden en zolang oxaalazijnzuur nu in voldoende mate in de cel aanwezig
is, kan dit acetylcoenzym A (aktief acetaat) de citroenzuurcyclus binnentreden,
waar het acetaat benut wordt als energiebron. Is er een tekort aan oxaalazijnzuur,
dan wordt door condensatie van 2 moleculen acetylcoenzym A, acetylazijnzuurcoenzym A gevormd. Door het deacylase in de lever, kan hieruit coenzym A wor
den afgesplitst. Het acetylazijnzuur kan worden omgezet in p;-hydroxyboterzuur
en aceton.
Inderdaad kon door SAUER e.s. (1958) met behulp van een Warburgapparaat
worden aangetoond, dat het (\. verbruik van levermonsters van normale koeien
steeg bij toevoeging van acetylazijnzuur en /i-hydroxyboterzuur. Dit geeft dus aan
dat deze stoffen door een normale lever gemakkelijk omgezet kunnen worden. Toen
de 02 opname van twee levermonsters van acetonaemie koeien werd gekontroleerd, bleek dat de omzetting van deze substraten sterk geremd was.
MEYER (1957) denkt aan voedingstekorten die door de intensieve stofwisseling
tijdens de laktatie van des te grotere betekenis zijn. Hij neemt aan dat een tekort
aan oxaalazijnzuur de oorzaak van acetonaemie is. Tot eenzelfde veronderstelling
komen ook BOUCKAERT c.s. (1958).
SEEKLES (1948) deelt de acetonaemie in naar de vermoedelijke aetiologie en on
derscheidt een alimentaire en een hormonale vorm. De eerstgenoemde vorm zou
vooral berusten op voedingsfaktoren, waarbij mogelijk ook veranderingen in de
flora en fauna van de pens, een afwijkende fermentatie tot gevolg hebben. SHAW
(1956) meent, dat een insufRcientie van de bijnier, waardoor een stoornis in de
gluconeogenesis optreedt, één van de belangrijkste aetiologische faktoren is.
TALSMA (1952) komt tot de konklusie dat in Friesland een verstoring van het
evenwicht in de pensflora in de meeste gevallen de realiserende faktor vormt voor
het optreden van acetonaemie. SEEKLES (1960) bespreekt in een overzicht de bio
chemische aspekten van de acetonaemie en wijst in het bijzonder op het belang
van een goed funktionerende citroenzuurcyclus waardoor ophoping van acetonlichamen voorkomen kan worden. Verder merkt hij op, dat het propionzuurgehalte
in de pensvloeistof van acetonaemiepatienten laag is en dat dit ongetwijfeld een
faktor kan zijn die van belang is voor het ontstaan van acetonaemie.
THIN en ROBERTSON komen tot de konklusie, dat de grote hoeveelheden isopropanol, die in de urine en pensvloeistof van acetonaemiepatienten aanwezig zijn,
een aanduiding vormen voor een abnormale fermentatie in de pens. Bij vastende
dieren komt in de pens geen verhoogd isopropanolgehalte voor, hoewel wel ketonlichamen aanwezig zijn.
HOFLUND e.a. zijn eveneens overtuigd van het belang van de voeding en de
pensvertering voor het ontstaan van de acetonaemie. Ze waren in staat de zieke

85

dieren te genezen met natriumpropionaat. In die gevallen waar geen propionzuurvormende bakteriën meer in de pens aanwezig zijn, bevelen zij aan 5 liter pens
vloeistof van gezonde dieren te verstrekken.
Men kan dus wel konkluderen, dat de meeste onderzoekers ervan overtuigd zijn,
dat in de voeding en/of in de bakteriële processen in de pens aanwijzingen zijn te
vinden voor het ontstaan van de slepende melkziekte. Om deze reden was een
nauwkeurig onderzoek in deze richting bij acetonaemiepatienten van groot belang.
Eigen onderzoek
Met de medewerking van enige collega's waren we in staat om in de winter van
1959-'60 en 1960-'61 een 33-tal acetonaemiepatienten in West-Friesland nauwgezet

te onderzoeken. Het betroffen allen patiënten waarvoor de veehouder de hulp van
zijn dierenarts had ingeroepen. We waren steeds in de gelegenheid deze bedrijven
te bezoeken, voordat enige therapie was ingesteld. Op deze stallen werd de aard en
de hoeveelheid van het voedsel, dat aan de pas afgekalfde koeien verstrekt werd,
gekontroleerd.
Van iedere patient werd een bloed- en urinemonster genomen, terwijl bovendien
met behulp van de bestuurbare maagsonde 100-200 ml vloeibare pensinhoud werd
afgezogen. In het bloed, dat steeds uit de vena jugularis genomen werd,
hebben we het glucosegehalte bepaald volgens de methode van HAGEDOKN en
JENSEN (1940), waarbij de onteiwitting volgens FUJITA-IWATAKA (1931) werd toe
gepast. Voor de bepaling van het gehalte aan acetonlichamen werd de methode
van PINCUSSEN (1921) gebezigd in een enigszins gewijzigde vorm (TALSMA, 1952;
BAAY, 1959). In enige gevallen werd tevens een magnesiumbepaling verricht vol
gens ORANGE en RHEIN.
In de urine werd zo spoedig mogelijk met behulp van indikatorpapier „Oxyphen" de pH bepaald. De zuurgraad kon op 0,1 eenheid nauwkeurig worden af
gelezen. In die gevallen waar de pH in 2 decimalen staat opgegeven, werd de
bepaling verricht met een glaselektrode. Bovendien werd in de urine het aeeton
en acetylazijnzuur aangetoond met de reaktie van Legal. Als een benaderende
kwantitatieve reaktie gebruikten we de reaktie van Rothera. In de tabellen staat
steeds die verdunningsgraad vermeld, waarbij de reaktie nog juist een paarse ver
kleuring te zien gaf. In de pensvloeistof werd de zuurgraad gemeten met een glas
elektrode.
Het ammoniak werd bepaald na overdestillatie met behulp van magnesiumoxyde. De lagere vluchtige vetzuren zijn voor het merendeel bepaald met behulp
van de silicagelchromatografie, zoals reeds eerder besproken.
Ofschoon het niet in mijn bedoeling ligt alle patiënten stuk voor stuk te be
spreken, lijkt het me toch wel gewenst uit al het verzamelde materiaal enige ziekte
gevallen wat uitgebreider te beschrijven, waarbij speciaal aan de voeding aandacht
zal worden geschonken.
1. Op 11 maart I960 onderzocht ik een zieke koe van Wed. Z.-Z. te V. Het dier
was geboren in 1953 en had op 9 februari 1960 voor de vijfde maal gekalfd. Ze eet
sinds twee dagen weinig krachtvoer en grassilage, hoewel deze laatste van goede
kwaliteit is. De melkgift is gedaald van 26 kg naar 10 kg per dag. Het hooi wordt
nog vrij goed opgenomen. Het rund vertoont het klassieke beeld van acetonaemie
zoals dat reeds in 1924 door SJOLLEMA en VAN DER ZANDEN beschreven is.
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Urine-onderzoek:

pH 6,3
Legal +, Rothera 1 : 300
Urobiline: zwak pos.

Bloedonderzoek:

Glucose: 43,0 rn.gr %
Acetonlichamen: 24,5 mgr %

Pensvloeistof:

pH 6,98
Vluchtige vetzuren 7,8 mgr aeq./100 gr
79,(
Azijnzuur
9,8%
Propionzuur
10,5«
Boterzuur
vre
ZW
140
1040
7
130
274
1872
2680
720

Rantsoen:
.10
1
6
4

kg
kg
kg
kg

silage
stro
hooi
B-meel

5722

ZW/vre 5,0

1141

Voor een melkproduktie van 25 kg met 3,50% vet is voor een rund van 550 kg
nodig een rantsoen met een zetmeelwaarde van 9257 gram en een vre-gehalte van
1833 gram. Dit rund werd 38% onder de zetmeelwaarde- en vre-norm gevoederd!
Opvallend is het zeer lage propionzuurpercentage in de pensvloeistof. Hier zal
ik nog nader op terugkomen.
2. Op 16 maart 1960 waarschuwde J. B. te W. zijn dierenarts, omdat hij meende
dat één van zijn koeien aan slepende melkziekte leed. Anna 2, een 4-jarig rund,
at een dag tevoren al zeer traag en liet vandaag de helft van haar hooi en kracht
voer staan. De melkgift was van 20 kg gedaald tot 12 kg. In de uitademingslucht
was de acetongeur duidelijk waarneembaar.
Urine-cmderzoek:

pH 5,8
Legal +, Rothera 1 : 400
Urobiline: positief

Bloedonderzoek:

Glucose: 31,0 mgr %
Acetonlichamen: 36,6 mgr %

Pensvloeistof:

pH 8,38
Vluchtige vetzuren,: 3,3 mgr aeq./100 gr
Azijnzuur
83,8%
Propionzuur
7,4%
Boterzuur
8,8%
ZW
vre
3744
648
165
15
2010
540

Rantsoen:
12 kg hooi
3 kg natte pulp
3 kg B-koek

5919

ZW/vre 4,5

1203

Voor een melkproduktie van 20 kg met 3,50% vet bestaat er een tekort van 2,053
kg ZW en 337 gram vre. De veehouder heeft dit rund 26% beneden de ZW-norm
en 22% onder de gewenste hoeveelheid vre gevoederd. Door een technische storing
werd de pensvloeistof met een hoeveelheid speeksel besmet, waardoor de pH aan
zienlijk steeg en de totale hoevceelheid vetzuren daalde. Het boterzuurgehalte in
de pensvloeistof was laag, maar de grootste daling betrof het propionzuurpercen
tage.
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3. Op 16 maart weigerde een vaars van de veehouder L. te S. voor de eerste
maal het krachtvoeder en at ze ook wat minder hooi. De vaars had 3 weken geleden
gekalfd. Op 17 maart bleek de toestand nog onveranderd en 's avonds produceerde
ze 3 kg melk te weinig. Dezelfde avond werd dit rund, dat een week geleden nog
20 kg melk produceerde, door mij onderzocht.
U rine-onderzoek:
Bloedonderzoek:
Pensvloeistof:

Rantsoen:
8
8
1
1
2

kg
kg
kg
kg
kg

silage
hooi
pulp
maismeel
B-meel

pil 5,90
Legal +, Rothera 1 : 400
Urobiline: zwak pos.
Glucose: 40,7 mgr %
Aeetonlichamen: 25,2 mgr %
pH 6,93
Vluchtige vetzuren: 8,0 mgr aeq./100 gr
Azijnzuur
80.6%
Propionzuur
9,12
Boterzuur
10,4%
ZW
vre
736
96
2496
432
590
44
798
71
1340
360
5960

ZW/vre 5,9

1003

Deze vaars had voor haar produktie van 20 kg meld 2,379 kg ZW en 854 gram vre
meer moeten ontvangen. Naast een groot tekort aan ZW (28%), krijgt deze vaars,
die nog een jeugdtoeslag moest hebben, 46% vre te weinig. Ook bij dit dier, dat pas
sinds 24 uur de eerste symptomen van slepende melkziekte vertoonde, was het per
centage propionzuur in de pensvloeistof zeer laag.
4. Een 7-jarige koe, Ria, van de veehouder H. te W., heeft op 4 maart voor de
5e maal gekalfd. Op 19 maart wordt de dierenarts gewaarschuwd. De anamnese
luidt: de koe heeft sinds 5 dagen een slechte eetlust en is sterk vermagerd. De
faeces zijn vast. Ze weigert alle krachtvoer en eet slechts weinig hooi. De koe is suf.
Ze heeft 4 jaren geleden ook acetonaemie gehad. De melkproduktie is gedaald van
25 kg naar 8 kg.
Urine-onderzoek:
Bloedonderzoek:
Pensvloeistof:

Rantsoen:
12 kg hooi
5 kg B-meel

pH 6,13
Legal +, Rothera 1 : 400
Urobiline: negatief
Glucose: 23,9 mgr %
Aeetonlichamen: 44,2 mgr %
pH 7,35
Vluchtige vetzuren 6,2 mgr aeq./100 gr
Azijnzuur
82,5%
Propionzuur
7,4%
Boterzuur
10,0%
ZW
vre
3744
648
900
3350
7094

ZW/vre 4,6

1548

Ze krijgt met dit eenvoudige rantsoen een tekort aan ZW van 23% en van vre
ongeveer 15%. Het propionzuurgehalte in de pen s vloeistof is laag.
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5. Op 15 februari kalfde voor de tweede maal Coba 6 van J. K. te Z. Op
25 maart bezochten we dit bedrijf en vernamen we dat dit rund al sinds 10 dagen
wat minder melk produceerde. Een dag tevoren was de melkgift niet hoger ge
weest dan 12 kg, terwijl deze oorspronkelijk 25 kg bedroeg. Het dier eet nu nog
maar weinig hooi en krachtvoer. Wel eet ze vuil stro van de standplaats.
U rine-onderzoek:

pH 6,0
Legal +, Rothera 1 : 350
Urobiline: positief

Bloedonderzoek:

Glucose: 38,9 mgr %
Acetonlichamen: 39,1 mgr %

Pensvloeistof:

pH 7,34
Vluchtige vetzuren: 5,3 mgr aeq./100 gr
Azijnzuur
82,8%
Propionzuur
9,2%
Boterzuur
8,0%
ZW
vre
4368
756
2536
744

Rantsoen:
14 kg hooi
4 kg B-meel

6904

ZW/vre 4,6

1500

De norm voor deze schot bedraagt 9,607 kg ZW en 2013 gram vre, zodat dit rund
ZW en 25% vre tekort ontving. In de pensvloeistof is zowel het boterzuur- als
het propionzuurpercentage sterk gedaald.
6. Een eigenaardig geval van acetonaemie, waarbij ook de vetzurensamenstelling in de pensvloeistof afwijkend was, kwam voor op het bedrijf van J. V. te
M.B. De patient kalfde op 4 maart voor de achtste keer.
Op 28 maart bezocht ik dit bedrijf waar ik de volgende anamnese opnam: Corrie
3, die twee jaar geleden ook acetonaemie gehad heeft, is na de laatste partus nog
niet op haar volle melkproduktie gekomen. Ze is intussen wel wat vermagerd, maar
ze heeft steeds uitstekend gegeten. Ook nu eet ze nog haar volledig rantsoen, maar
ze geeft inmiddels zeker 6 kg melk tekort. De koe heeft een dor haarkleed. De
faeces zijn normaal.
Vrine-onderzoek:

pH 6,50
Legal +, Rothera 1 : 600
Urobiline: positief

Bloedonderzoek:

Glucose: 30,1 mgr %
Acetonlichamen: 22,0 mgr %

Pensvloeistof:

pH 7,14
Vluchtige vetzuren: 8,2 mgr aeq./100 gr
Azijnzuur
63,2%
Propionzuur
15,0%
Boterzuur
21,8%
ZW
vre
3120
540
1425
105
2680
880

Rantsoen:
10 kg hooi
15 kg bieten
4 kg C-meel

7225

ZW/vre 4,7

1525
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Gerekend naar de norm voor 25 kg melk met 3,50% vet, heeft dit rund 22% te
weinig ZW ontvangen. Het tekort aan vre bedroeg 17%. In de pensvloeistof is het
percentage propionzuur aan de lage kant, maar veel opvallender is het hoge boterzuurgehalte. Deze twee faktoren kunnen een grote rol spelen bij het ontstaan van
acetonaemie. Bij de diskussie zal ik hier verder op ingaan. Dit hoge boterzuurgehalte wordt in dit geval niet veroorzaakt door ingekuilde boterzuurhoudende
Produkten, want die zijn in het rantsoen niet aanwezig. Men moet veronderstellen
dat een abnormale bakterieflora in de pens aan deze ongewenste vetzurenverhouding ten grondslag ligt. Door het toedienen van chloralhydraat en een verhoging
van de krachtvoedergift is dit dier hersteld.
8. Op het bedrijf van V. te W. waren op 23 februari twee koeien lijdende aan
acetonaemie.
Anamnese: Coba 9 heeft op 31 januari voor de tweede maal gekalfd. Ze gaf met
een al te weinig melk. Oorspronkelijk at ze haar gehele rantsoen op, maar sinds
10 dagen eet ze wat minder hooi en silage. Sinds gisteren weigert ze koek. De
faeces zijn niet afwijkend. Haar melkproduktie bedraagt 17 kg in plaats van
25 kg. De koe is suf.
Coba 7 kalfde op 13 februari voor de derde maal. Ze heeft steeds haar volledig
rantsoen gegeten, maar ziet er toch niet erg gevuld uit. De melkproduktie is van
30 kg gezakt tot 19 kg. De konsistentie van de faeces is normaal. Het rund is wat
suf en kijkt herhaaldelijk achterom.
U rine-onderzoek:

Bloedonderzoek:

pH
Legal
Rothera

Coba 9
5,98

Coba 7
5,85

1 : 600

1 : 800

28,3 mgr %
•30,8 mgr %

24,8 mgr %
28,3 mgr %

+

Glucose
Acetonlichamen

Pensvloeistof:

pH
Vluchtige vetzuren per 100 gr
Azijnzuur
Propionzuur
Boterzuur
Rantsoen:
ZW
15 kg kuilgras
1380
8 kg hooi
2496
5 kg kool
350
10 kg rode bieten
780
li kg koemeel B 20
1050
2 kg B-koek
1280
7336

+

6,69
6,39
10,7 mgr aeq.
10,4 mgr aeq.
73,7%
72,3%
12,0%
13,6%
14,3%
14,1%
vre
ZW/vre 5,2
180
432
60
120
261
350
1403

Het gemiddelde vetgehalte van de 15 koeien op dit bedrijf lag in 1959-'60 zeer
hoog, namelijk op 4,20%. Ook gedurende de weideperiode treedt acetonaemie op.
In de stal worden de koeien belangrijk onder de normen gevoederd.
tekort ZW
tekort vre
90

Coba 9

Coba 7

29%
35%

34%

In de pensvloeistof is de totale hoeveelheid vluchtige vetzuren nog hoog. Hieruit
blijkt dus wel dat het met de eetlust nog niet zo slecht gesteld is. Het propionzuurgehalte is echter van beide koeien laag, terwijl het percentage boterzuur normaal
genoemd kan worden.
9. Een wel zeer bijzonder rantsoen werd verstrekt door P. C. B. te Z., die zijn
dierenarts te hulp riep voor zijn koe Sijtje 15, die zo'n eigenaardige geur ver
spreidde en die in melkproduktie sterk was gedaald. Deze koe had twee en halve
week geleden gekalfd en at al enige dagen te weinig van z'n rantsoen dat voor
een groot deel afkomstig is van de fruitveiling. In plaats van 25 kg melk met een
vetpercentage van 4,20% produceert ze nu slechts 12 kg. De faeces zijn normaal
maar de koe is suf en verspreidt een intense acetongeur.
V rine-onderzoek:

pH 6,33
Legal +, Rothera 1 : 2000
Urobiline: zwak positief

Bloedonderzoek:

Glucose: 18,6 mgr %
Acetonlichamen: 42,3 mgr %

Pensvloeistof:

pH 6,68
Vluchtige vetzuren: 8,6 mgr aeq./100 gr
Azijnzuur
68,72
Propionzuur
10,22
Boterzuur
21,02

Rantsoen:
22,5 kg rode bieten
20 kg appelen
2 kg erwtenstro
6 kg hooi
1 kg grasbiks
2 kg B-meel

ZW
1755
1600
340
1872
550
1340

vre
270
80
96
324
152
360

7457

1282

ZW/vre 5,8

Het rund krijgt 2,5 kg zetmeelwaarde en 710 gram vre tekort, dat is respektievelijk 25% en 35,5%. Evenals in geval 6 is hier in de pensvloeistof zeer veel boterzuur
aanwezig, terwijl het propionzuurgehalte sterk verlaagd is.
Bij een nadere inspektie van dit bedrijf viel ons nog een andere koe op, die
echter volgens de veehouder nog uitstekend at. Dit dier, Roza 2, was 9 jaar oud en
had 3 weken geleden gekalfd. Haar melkproduktie die 23 kg bedroeg, was andere
jaren op dezelfde tijd na de partus 5 kg hoger geweest. De urine en de pensinhoud
waren sterk rood gekleurd door het bietensap.
Urine-onderzoek:

pH 8,20
Legal +, Rothera 1 : 700
Urobiline: negatief

Bloedonderzoek:

Glucose: 35,4 mgr %
Acetonlichamen: 13,0 mgr %

Pensvloeistof:

pH 6,41
Vluchtige vetzuren: 10,1 mgr aeq./100 gr
Azijnzuur
56,3%
Propionzuur
20,82
Boterzuur
22,9%
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Deze koe werd evenals zijn stalgenoot ver onder de normen gevoerd. Ze ver
toont echter niet de klassieke symptomen van de slepende melkziekte. liet propionzuurgehalte in de pensvloeistof is normaal, evenals de totale hoeveelheid
vluchtige vetzuren. Het boterzuurgehalte is hoog.
10. Naast de gevallen van acetonaemie op stal werden ook drie patiënten die
ïeeds in de weide liepen, onderzocht. Twee van deze runderen waren afkomstig
van het bedrijf van W. K. te S. en hadden een praktisch gelijkluidende anamnese.
De patiënt heeft 4 weken geleden gekalfd. Nadat ze reeds twee en halve week in
de weide geweest was, kreeg het rund een mastitis waarvoor ze op stal werd gezet.
Het ontstoken kwartier kon met behulp van antibiotika spoedig worden genezen.
Intussen ontving het dier een hooirantsoen aangevuld met enige veekoekjes. De
veehouder besloot z'n koe weer in de weide op het etgroen te brengen toen de
melkproduktie z'n normale peil had bereikt.
Na enige dagen verminderde nu de melkgift sterk, de koe vermagerde en was
dun. Ze heeft diarrhee.
Urine-onderzoek:

pH 5,4
Legal + , Rothera 1 : 600

Bloedonderzoek:

Glucose: 23,0 mgr %
Acetonlichamen: 28,4 mgr %

Pensvloeistof:

pH 6,95
Vluchtige vetzuren: 7,5 mgr aeq./100 gr
Azijnzuur
68,'7%
Propionzuur
16.1%
Boterzuur
15.2%

Het is goed denkbaar dat de patiënten op dit bedrijf in die dagen dat ze hooi en
krachtvoer ontvingen, een tekort aan energie gekregen hebben, waardoor ze reeds
een verhoogd gehalte aan acetonlichamen in het bloed hadden voordat ze in de
weide kwamen. De verandering in het rantsoen zou dan een aanleiding kunnen
zijn voor het manifest worden van de slepende melkziekte. Hoewel bij deze pa
tiënt het propionzuurgehalte van de pensvloeistof aan de lage kant is, kan dit bij
deze weidepatiënten ook normaal zijn. Wel is de totale hoeveelheid vetzuren in de
pensvloeistof, gezien dit jonge gras, verlaagd.
Diskussie
Wanneer we het totaalbeeld van de laboratoriumgegevens van de 33 acetonaemiepatiënten overzien, dan springt duidelijk de hypoglycaemie en het verhoogde
gehalte aan acetonlichamen in het oog. De onderste grens van het normale bloedglucosegehalte bedraagt 50 mgr %. Bij ons onderzoek is steeds bloed genomen uit
de vena jugularis, omdat gebleken is, dat de glucose- en acetongehalten bepaald
in het bloed van de vena mammaria, lagere analyse-uitkomsten geven. De aceton
lichamen in het bloed zullen bij een normaal rund minder dan 2,5 mgr % bedragen.
De pH van de urine van onze patiënten is meestal beneden de 7. Vanzelfspre
kend zal de pH onder meer dalen door de verhoogde uitscheiding van het acetylazijnzuur en /ï-oxyboterzuur. Bovendien zullen de zure stofwisselingsslakken af
komstig van de verbranding van eigen lichaamseiwitten, de zuurgraad van de
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urine verminderen. In het histogram, waarin we alle analysegegevens verwerkt
hebben, is duidelijk te zien dat in die gevallen van slepende melkziekte waarbij de
pH van de urine het hoogst is, de acetonlichamen in het bloed de laagste waarden
hebben. Een interessante waarneming hierbij is, dat het propionzuurgehalte in d''
pensvloeistof van deze dieren in het algemeen boven de 16% ligt.

pH unrie

Bloedglucose mgr. %

Propionzuurpercentage

> 16

Propionzuurpercentage

< 16

Acetonlichamen mgr. %

De urine van 23 acetonaemiepatiënten is met behulp van de reaktie van Schle
singer onderzocht op de aanwezigheid van urobiline. Al naar de sterkte van de
fluorescentie hebben we de reaktie positief of zwak positief genoemd. In de onder
zochte gevallen bleek 16 maal urobilinurie aanwezig te zijn, waarbij de fluorescen
tie 9 maal positief en 7 maal zwak positief was. In 7 urinemonsters was geen
fluorescentie aanwezig.
Bij de volwassen planteneters bestaat geen fysiologische urobilinurie (BEYERS,
] 923), zodat dit verschijnsel er wel op duidt dat de funktie van de lever bij acetonaemie gestoord kan zijn. SIMESEN e.a. (1959) hebben leverbiopsie bij acetonaemie
patiënten gedaan. Ze wijzen er op dat een vettige infiltratie van de levereilandjes
toenam naarmate de klinische symptomen duidelijker werden. In sommige gevallen
zagen ze geen glycogeen in de levercellen.
JAARTSVELD (1960) konstateerde bij enige gevallen eveneens een vacuolaire vet
tige infiltratie en een ontbreken van glycogeen.
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Wanneer we het optreden van urobilinurie vergelijken met de ernst van de
klinische symptomen, dan zien we het volgende beeld (zie histogram).
Aanial

H %
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propionzuurgehalie

In de urine

In de pensvloeistof
positief

Propionzuur <C 10%
Propionzuur tussen 10-16%
Propionzuur > 16%

4
2
3

UROBILINE
zwak pos.

negatief

2
4
1

1
1
5

Ook deze gegevens tonen ons aan dat er bij de slepende melkziekte een leverinsufficientie kan bestaan.
De voeding
Welke invloed heeft nu de voeding op het ontstaan van acetonaemie?
De eerste mededeling hierover werd gedaan door BROUWER en DIJKSTRA (1938).
Zij geven aan dat acetonaemie, gepaard gaande met acetonurie, veroorzaakt kan
worden door het voederen van een boterzuurhoudende silage. Ze wijzen er echter
op, dat hun proefdieren geen enkel ziektesymptoom vertoonden. We willen hier
echter aan toevoegen, dat een positieve Legalreaktie, gepaard gaande met het ont
breken van ziektesymptomen, nog geen criterium is voor het onderscheid tussen de
alimentaire acetonurie en de stofwisselingsziekte, die we met acetonaemie aan
duiden. Immers het niet of nauwelijks aanwezig zijn van ziektesymptomen is ook
een kenmerk voor de subpathologische acetonaemie.
In de praktijk zal men ze echter eenvoudig kunnen onderscheiden door het feit
dat bij de alimentaire acetonurie de Legalreaktie in de urine, die verkregen is vlak
voor de voedering, negatief zal zijn. De uitscheiding van de acetonlichamen is af
hankelijk van het tijdstip waarop het boterzuurhoudende produkt verstrekt wordt.
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De uitscheiding bereikt haar maximum ongeveer twee uur na de voedseltoe,diening. Wij hebben gedurende 10 dagen aan een droogstaand, niet drachtig rund,
50 kg boterzuurhoudende silage verstrekt. De samenstelling van deze silage was
als volgt:
droge stof:
19,04%
azijnzuur:
0,92%
boterzuur:
1,16%
melkzuur:
0,23%
Dit dier ontving met deze hoeveelheid silovoer voldoende zetmeelwaarde voor
zijn onderhoud en werd dus niet ondervoed.
Op de laatste dag van de voederperiode is vanaf 6 uur tot en met 22 uur om
de twee uur een urinemonster genomen. In deze monsters werden acetylazijnzuur
en aceton aangetoond met de Legalreaktie.
Als een benaderende kwantitatieve bepaling werd na verdunning van de urine
de Rotherareaktie verricht. In alle monsters werd met behulp van een Beekman
pH-meter model G, de zuurgraad bepaald.
De voedertijden waren om 6 en 8 uur en om 16 en 18 uur.
Het verloop van de pH van de urine en de uitscheiding van de acetonlichamen na
opname van een boterzuurhoudende silage.
pH
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De onderste getrokken lijn geeft aan de maximale verdwnningsgraad van de urine,
waarbij de ROTHERA-reaktie nog positief is.
Boven de stippellijn is de LEGAL-reaktie in de onverdunde urine positief.
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In de tabel en de grafiek zijn de uitscheidingstoppen duidelijk zichtbaar. Dat
deze hoge uitscheiding van acetonlichamen gepaard gaat met een daling van de
pH is vanzelfsprekend en kon hier nog eens duidelijk worden aangetoond. Op
grond van deze gegevens, moet het verstrekken van medicijnen, uitsluitend op
basis van een urine-onderzoek, met nadruk worden ontraden.

Tijd
uur
6
8
10
12
14
16
18
20
22

urine
PH
8,12
7,83
7,34
7,89
7,95
7,87
7,62
7,08
7,63

Legal
—

+
+
±

_

—

+

+
+

Roth era
—

1 : 300
1:400
1 : 100
1: 10
—

1 : 250
1 :500
1: 250

In de praktijk hebben we meerdere malen waargenomen dat praktisch alle
runderen een positieve Legalreaktie in de urine vertoonden, maar dat slechts
enkele dieren het klassieke acetonaemiebeeld te zien gaven.
Op het bedrijf van J. O. te W. blijken de urinemonsters van verschillende koeien
een aceton testtabletje duidelijk blauw te verkleuren. Deze blauwkleuring duidt
op een meer dan normale hoeveelheid acetonlichamen in de urine en de tabletjes
worden wel door de dierenartsen als een hulpmiddel bij het stellen van hun
diagnose gebruikt. Maar op dit bedrijf bleek zelfs de urine van een droogstaand
rund een blauwe verkleuring te geven. Wij hebben van 6 runderen in deze stal
urine afgenomen om ongeveer 11 uur in de morgen.
Resultaat:
Rothera
pH
Legal
—
8,32
1: 25
Coba 62
—
1: 50
Coba 59
8,25
1 : 100
8,22
Pietje 3
+
7,63
1 : 300
Meintje 36
+
1 : 600
M eint je 37
5,84
+
6,21
1 : 900
Trijntje 33
Het rantsoen dat de dieren ontvingen bestond uit:
13 kg slechte silage
23 kg rode kool
6^ kg hooi
4 kg A-koek
De samenstelling van de silage: pH 5,24
Ammoniakfraktie
32,0
Azijnzuur
0,27%
Melkzuur
0,63%
Boterzuur
1,68%
Deze silage is zeer slecht.
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De veehouder had zijn dierenarts alleen gewaarschuwd voor Trijntje 33, omdat
ze totaal geen rode kool meer at en slechts een beetje silage. Wel wil ze nog het
hooi en het krachtvoeder consumeren. Het dier heeft drie en een halve week ge
leden gekalfd en geeft nu 15 kg melk in plaats van 25 kg.
Bloedonderzoek:

Glucose: 39,8 ni.gr %
Acetonlichamen: 27,2 mgr %

Pensvloeistof:

pH 6,42
Vluchtige vetzuren: 12,4 mgr aeq./100 gr
Azijnzuur
75,2%
Propionzuur
11,4%
Boterzuur
13,3%

Het propionzuurgehalte is verlaagd. Het rund ontving 19% tekort zetmeelwaarde
en 24% te weinig vre.
We hebben de andere koeien op dit bedrijf nog wat nauwkeuriger onderzocht en
toen bleek dat ook Meintje 37 en Meintje 36 niet de volle melkproduktie gaven.
Meintje 37 gaf zelfs 5 kg melk per dag te weinig, al at ze dan ook nog haar vol
ledig rantsoen. Over de andere drie koeien, waarvan tevens de urine onderzocht
was, had de eigenaar geen klachten.
We zien dus dat op dit bedrijf tengevolge van de slechte grassilage twee soorten
acetonurie naast elkaar bestaan, namelijk de alimentaire acetonurie en de slepende
melkziekte, waartoe we ook de subpathologische acetonaemie rekenen. In hoeverre
deze boterzuurhoudende silage het ontstaan van slepende melkziekte kan bevor
deren, zal verderop nog besproken worden.
Bij ons onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat slepende melkziekte kan
optreden onafhankelijk van de aard van het rantsoen dat aan het dier verstrekt
wordt. De samenstelling van de rantsoenen is soms zeer gevarieerd in de vorm van
hooi, silage, bieten, kool, aardappelen, pulp en krachtvoer, doch kan ook een
voudig uit hooi en krachtvoer of uit grassilage en krachtvoer bestaan.
Wat hebben de rantsoenen die aan acetonaemiepatiënten werden verstrekt,
gemeen? Alle rantsoenen die wij onderzocht hebben, blijken in die hoeveelheid,
waarmede ze aan de nieuwmelkse koeien verstrekt worden, te weinig energie te
bevatten voor die hoge melkproduktie. Alle 30 patiënten die op stal onderzocht
zijn, werden steeds beduidend onder de normen gevoederd.
Voor het tiental beschreven patiënten zijn de tekorten aan zetmeelwaarde en
voedernorm ruw eiwit de volgende:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7

ZW
38%
26%
28%
23%
28%
22%

29%
34%
25%
19%

vre
38%
22%
46%

15%
25%
17%
35%
38%
35,5%
24%

ZW/vre
5,0
4,9
5,9
4,6
4,6
4,7
5,2
5,2
5,8
5,4
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Wij menen dat in deze ondervoeding een zeer belangrijke faktor ligt, die het op
treden van slepende melkziekte bevordert.
De energieleverende stoffen in het rantsoen worden in de pens door de bakteriën
omgezet in verzadigde vluchtige vetzuren.
Volgens ORTH en KAUFMANN schommelt de calorische waarde van de vetzuren,
die dagelijks in de pens van het rund geproduceerd worden, tussen de 10.000 en
16.000 kcal., al naar het voeder dat de dieren wordt verstrekt. Dit dekt voor on
geveer 70% de dagelijkse energiebehoefte van het rund. Deze energiebehoefte zal
vanzelfsprekend voor het hoog producerende rund belangrijk groter zijn dan voor
het dier dat weinig produceert.
Dat de veehouder geneigd is om z'n runderen kort na de partus te weinig
voedsel te verstrekken, is naar mijn mening gelegen in het feit dat juist in deze
tijd, die voor het ontstaan van acetonaemie kritiek genoemd kan worden, de in
vloed van de voeding op de melkproduktie niet zo groot is. Immers de afscheiding
van het melkvormend hormoon, het prolactine, van de hypophysevoorkwab is in
het eerste stadium van de laktatie sterk genoeg om minder gunstige omstandig
heden, inklusief een onvoldoende voeding, het hoofd te bieden (DWIGHT ESPE,
1938). Daarom zal het verstrekken van te weinig energie zich niet direkt zichtbaar
afspiegelen in de melkproduktie, die toch voor de veehouder de graadmeter is
waarnaar hij vooral de krachtvoedergift voor zijn runderen regelt. Hij wordt ge
makkelijk door de hoge melkproduktie misleid en zal er niet spoedig toe komen
om juist in deze tijd volgens de gebruikelijke normen te voederen, waardoor hij
ongewild reeds de mogelijkheid schept voor het ontstaan van acetonaemie.
De hoge melkproduktie veroorzaakt door de hormonale drang van het rund, zal
buiten de energie van het voedsel, ook de energiebronnen in het lichaam aan
spreken. De glycogeenvoorraad in de lever, de eiwitten en de vetten, kunnen als
zodanig gebruikt worden. Er wordt dus van de stofwisseling van het rund in deze
tijd zeer veel gevergd en dat speciaal de koolhydraathuishouding gestoord kan
raken, behoeft ons niet te verbazen.
Verschillende onderzoekers hebben in verband met het optreden van acetonae
mie gewezen op het afwijkende verloop van de koolhydraatstofwisseling bij de her
kauwers in vergelijking met andere zoogdieren (ADLER en DYE, 1956; SHAW, 1956;
LINDSAY, 1959 en SEEKLES, 1960). SEEKLES (1960) berekende onder andere dat een
rund, dat 30 kg melk produceert met een lactosegehalte van 4,6%, hiervoor 1420
gram glucose nodig heeft. De belangrijkste bron voor de glucose aanmaak is het
propionzuur, dat in de pens door microbiële omzettingen van het voedsel gevormd
wordt. Dit propionzuurgehalte in de pens kan sterk variëren en is afhankelijk van
de aard van het voedsel dat aan de runderen wordt verstrekt. Bij onze onderzoe
kingen van gezonde runderen, die op diverse rantsoenen gehouden werden, zagen
we een schommeling van het propionzuurgehalte tussen 17-41%.
Niet alleen het percentage propionzuur kan variëren, maar ook de totale hoe
veelheid vluohtige vetzuren, die in de pens voornamelijk uit de koolhydraten van
het voedsel gevormd worden. Hoe meer koolhydraten, vooral in gemakkelijk aan
tastbare vorm, in het voedsel aanwezig zijn, des te hoger zal de hoeveelheid vluch
tige vetzuren stijgen, waarmede tevens een verhoging van de absolute hoeveelheid
propionzuur gepaard gaat.

98

Hoe hoog ligt nu het propionzuurgehalte in de pensvloeistof van runderen die
lijdende zijn aan acetonaemie?
SCHULTZ (1954) vond bij 9 acetonaemiepatiënten een laag propionzuurpercentage van gem. 16,1%, waarbij hij geen middelbare afwijking vermeldt. Hij meent
echter dit propionzuurgehalte te moeten vergelijken met runderen die hij 16 uur
liet vasten, omdat naar zijn mening dit lage propionzuurgehalte het gevolg was
van de geringe voedselopname. Hij kwam tot de konklusie dat de gemiddelde
vetzuursamenstelling na het vasten, gelijk was aan die van acetonaemiepatiënten.
Het gemiddelde propionzuurpercentage in de pensvloeistof van vastende dieren
bedroeg 16,6%.
Ook BROWN (1953) kwam tot de konklusie dat de vetzuren in de pens van aceto
naemiepatiënten vergeleken moeten worden met de gegevens over vastende koei
en. Naar mijn mening is dit niet juist, omdat vele acetonaemiepatiënten nog wel
50% van hun ruwvoer opnemen en in enkele gevallen zelfs een deel van het kracht
voer.
Daarom zijn de gegevens die BAAY (1959) ons verstrekt veel interessanter. Hij
vergelijkt de vetzuursamenstelling in de pensvloeistof van acetonaemiepatiënten
met die van zieke dieren, die eveneens slechts een half rantsoen opnemen. Het ge
middelde propionzuurgehalte van zijn acetonaemiepatiënten bedraagt 17 ± 2 en
van dieren die slechts een half rantsoen ontvingen 18 ± 3,5. Hij komt dan ook tot
de konklusie dat er volgens deze gegevens geen significante verschillen bestaan
tussen de percentages van azijnzuur, propionzuur en boterzuur in de pens van
runderen lijdende aan acetonaemie en die van runderen met andere ziekten.
In mijn onderzoek, waarbij een groter aantal acetonaemiepatiënten betrokken
is, kom ik tot een andere konklusie. Van de 33 acteonaemiepatiënten zijn de
propionzuurgehalten in de pensvloeistof:
7 patiënten propionzuurgehalte
<C 10
11 patiënten propionzuurgehalte
tussen 10 en 16
15 patiënten propionzuurgehalte
> 16
Bij 18 patiënten is het propionzuurgehalte gedaald tot zelfs ver beneden de 16%.
Hoewel we weten dat na vasten het propionzuurgehalte kan verminderen, zijn
we er toch van overtuigd dat bij deze 18 patiënten de propionzuurdaling veroor
zaakt is door een afwijkende fermentatie in de pens. Hiervoor willen we de vol
gende argumenten aanvoeren:
1. Bij vastende dieren vindt men wel wat lagere propionzuurpercentages, maar
nooit beneden de 10%, zoals door ons in 7 gevallen gekonstateerd is.
2. Van deze 7 patiënten hadden twee dieren een totale hoeveelheid vluchtige vet
zuren van respektievelijk 7,8 en 7,9 mgr aeq./100 gr pensvloeistof. Deze hoe
veelheid wijst er wel op dat de dieren nog een behoorlijk rantsoen gekonsumeerd
hebben, wat ook uit de anamnese duidelijk was. Hier was dus van vasten geen
sprake, maar toch bestond er een zeer laag propionzuurgehalte.
3. Bij enige patiënten, die volgens de eigenaars nog goed hun volledig rantsoen
opnamen, maar die desondanks veel te weinig melk gaven, werd reeds een be
langrijke daling van het propionzuurgehalte gekonstateerd. De totale hoeveel-
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heid vetzuren in de pensvloeistof was normaal en bedroeg 10,4; 10,7; 11,1 en
12,4 mgr aeq. per 100 gr. De propionzuurpercentages waren respektievelijk 13,6,
12,0, 14,5 en 11,4. Deze patiënten vertoonden een duidelijke hypoglycaemie en
een sterk verhoogd gehalte aan acetonlichamen. Men moet hier wel uit konkluderen, dat bij deze dieren de microbiële omzettingen in de pens niet op de ge
bruikelijke wijze plaatsvonden.
Ook bij het onderzoek van de pensinhoud van een subpathologische acetonaemiepatiënt bleek de fermentatie in de pens zich in de herstelperiode duidelijk te
wijzigen. Aan het begin van dit hoofdstuk heb ik reeds deze koe A besproken als
een duidelijk geval van subpathologische acetonaemie dat op ons bedrijf is opge
treden. Het rantsoen van deze koe bestond uit hooi, bieten, pulp, grasbrokjes, bostel
en B-meel en ze werd ongeveer 21% beneden de ZW-norm en 34« onder de ge
wenste hoeveelheid vre gevoederd.
Van dit rund was tussen 8 en 28 maart 8 maal een monster urine, bloed en pensinhoud genomen, terwijl 7 maal de melkproduktie gemeten werd. In de tabel
hebben we een onderscheid gemaakt tussen de monsters genomen tot en met
10 maart en de overige monsters. In het tijdstip tussen 10 en 13 maart blijkt er een
duidelijke verbetering van de toestand te zijn ingetreden. De melkproduktie steeg
zeer significant (P <C 0,001), evenals het bloedglucosegehalte (P < 0,01), terwijl
de hoeveelheid acetonlichamen zeer significant verminderde (P <C 0,001). In de
pensvloeistof trad bij een gelijkblijvend xantsoen een significante stijging op van
het propionzuurpercentage (P <C 0,02), terwijl de totale hoeveelheid vetzuren niet
significant toenam (P < 0,1). Het meest opmerkelijke verschijnsel is de zeer signifi
cante stijging van het NH3 gehalte in de pensvloeistof (P < 0,001).
Veranderingen in de urine, het bloed, de pensvloeistof en de melkproduktie
van koe A

Pensinhoud
NH3 Propion- Totale
Glucose Ac.lich. mgr.aeq./ zuur
vetz.
100 ml
mgr/aeq.
Rothera mgr % mgr %
%

Urine
Datum

pH

Melk

Bloed

Kg

Vet
%

6-3
8
10

7,96
7,20
7,66

400
900
500

35,4
34,5
39,0

18,9
18,0
15,5

0,48
0,37
0,55

16,5
16,1
18,8

8,8
7,8
8,2

18,6
18,2
18,5

5,0
5,0
4,5

13
15
17
21
28

7,80
8,40

300
200

47,8
40,7
50,4
47,8
44,2

7,9
7,4
7,5
8,9
5,9

1,04
0,76
0,91
1,00
1,00

20,9
19,2
19,7
21,9
20,0

8,9
8,4
10,3
9,8
9,4

21,5
21,6
21,3

4,7
4,7
4,5

—

8,20
8,14

_

75
50

—

—

22,6

3,9

Omdat het ruwvoer aan dit dier niet individueel gevoederd is, bestaat de moge
lijkheid dat deze koe A na 10 maart enige kg hooi meer gekonsumeerd heeft, al
hoewel uit de totale hoeveelheid vetzuren mag worden afgeleid, dat dit nooit erg
veel geweest kan zijn en de verzorger ons nadrukkelijk verklaarde, dat ze steeds
even gretig gegeten had. Toch kan deze eventuele geringe extra opname nooit de
plotselinge stijging van het NH;rgehalte en de wijziging in het propionzuurpercen
tage verklaren. Wij moeten ook hier tot de slotsom komen, dat een verandering
van de bakterieflora of van haar aktiviteit, die in dit geval spontaan is opgetreden,
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de oorzaak is geweest van het herstel van dit dier en we vinden hierin tevens een
bewijs, hoe belangrijk het propionzuurgehalte in de pensvloeistof is. Naar mijn
mening was dit rund op 28 maart nog niet volledig hersteld, maar ik heb haar
verder niet kunnen vervolgen.
De mening van SEEKLES (1960), dat een laag propionzuurgehalte in de pensvloei
stof van acetonaemiepatiënten ongetwijfeld een faktor kan zijn voor het ontstaan
van acetonaemie, kunnen we met onze bevindingen volledig onderschrijven. Het
is niet onmogelijk, dat door het tekort aan energie, dat we aan onze runderen ver
strekken, vooral in de vorm van gemakkelijk aantastbare koolhydraten, we tevens
bepaalde bakteriën ondervoeden, waardoor hun aktiviteit vermindert.
Anderzijds kan er ook door een tekort aan vre in het rantsoen een gebrek aan
noodzakelijke aminozuren ontstaan, die voor de opbouw en instandhouding van de
bakterieflora moeten dienen. Tevens zou men zich kunnen voorstellen dat de
aeetonlichamen die door een onvoldoende funktionering van de Krebs cyclus ont
staan en die zich ook in de pensvloeistof bevinden, secundair de bakterieflora zo
danig beïnvloeden, dat speciaal de propionzuurvormende bakteriën aan aktiviteit
gaan inboeten met alle gevolgen van dien. Deze hypothese heb ik tot nu toe niet
kunnen bewijzen, maar het is wel opvallend dat juist bij de ernstigste ziektegevallen
een veel te laag propionzuurpercentage aanwezig is. Bij die patiënten waar het
propionzuurpercentage tot beneden de 10% daalde, was ook het percentage boterzuur in de pensvloeistof verlaagd. Of in die emstige acetonaemiegevallen tenslotte
ook de stofwisseling van de boterzuurvormende bakteriën verlaagd wordt, blijft
een open vraag.
Bij 15 acetonaemiepatiënten was het propionzuurgehalte in de pensvloeistof
boven de 16% en nimmer werd een percentage gevonden dat hoger lag dan 21%. We
krijgen de indruk dat in het beginstadium van de acetonaemie het propionzuur
gehalte in de pens nog het hoogste is. Ook bij verschillende gevallen van subpathologische acetonaemie werd nog een normaal propionzuurgehalte gekonstateerd, al moet ik hierbij vermelden dat onder meer koe A hierop een uitzondering
vormde.
Propionzuurpercentage in de pensvloeistof van subpathologische
acetonaemiepatiënten
25-10

2-11

6-11

13-11

20,2
51.5
11.6

19,3
35,8
15,9

21,6
43,9
13,5

22,2
50,6
3,6

Propionzuur %
Glucose mgr %
Aeetonlichamen mgr %

21,6
61,9
8,9

19,6
33,6
11,2

204
45,1
3,1

20,3
47,1
2,2

Koe 65
Propionzuur %
Glucose mgr %
Aeetonlichamen mgr %

39.1
15.2

22,9
49,6
8,1

21,9
52,2
2,5

Koe 12
Propionzuur %
Glucose mgr %
Aeetonlichamen mgr %
Koe 5
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In de tabel zien we enige duidelijke gevallen van subpathologische acetonaemie,
waarbij het propionzuurgehalte in de pensvloeistof tussen 19 en 23% schommelt.
Een verslechtering van de toestand gaat gepaard met een daling van het propion
zuurgehalte, terwijl omgekeerd de patiënt verbetert wanneer we, met welke therapeutica dan ook, dit percentage doen stijgen. Dit laatste zien we speciaal bij koe 78,
die nog 27,1 kg melk produceerde met een vetgehalte van 4,81%, maar toch duidelijk
lijdende is aan de subpathologische acetonaemie. Dit gaat reeds gepaard met een
laag-normaal propionzuurgehalte in de pensvloeistof.
Nadat we de zetmeelwaarde van 'het rantsoen verhogen door J kg B-meel en
IJ kg suikerpulp te verstrekken, verdwijnt de subpathologische acetonaemie, stijgt
het propionzuurgehalte tot 23,9% en de melkproduktie tot 28,7 kg met 4,11% vet.
Subpathologische acetonaemiepatiënt
Koe 78
Propionzuur %
Glucose mgr %
Acet.lich. mgr %

14-11

17,5
29,6
15,5

21-11

In deze periode wordt J kg
B-meel en IJ kg suikerpulp
extra verstrekt

23,9
49,3
2,5

Ook bij die gevallen waar het propionzuur in de pensvloeistof nog niet laag is,
geven de propionzuurverhogende therapeutica een uitstekend resultaat.
Het propionzuur speelt dus wel een zeer belangrijke rol bij de acetonaemie en
gezien het feit dat dit zuur een voorstof is van het glucose en oxaalazijnzuur, die
beide sleutelposities innemen voor het goed funktioneren van de citroenzuurcyclus,
kan het gebrek aan propionzuur het ontstaan van acetonaemie wel verklaren. Het
is mogelijk voor het optreden van deze ziekte duidelijke praedisponerende momen
ten aan te duiden. In al die gevallen, waarbij een voor acetonaemie gevoelig dier,
om welke reden dan ook, één of twee dagen geen of weinig voedsel tot zich neemt,
kan een eventuele subpathologische acetonaemie plotseling manifest worden. Som
mige onderzoekers beschrijven deze gevallen als een secundaire acetonaemie die
onder meer kan optreden na een endometritis, enteritis, mastitis, pneumonie, puer
perale haemoglobinurie en een indigestie. Naar mijn mening verschilt deze vorm in
wezen niet van de primaire acetonaemie en is het acute extra tekort aan propion
zuur tengevolge van de onvoldoende konsumptie, de aanleiding voor het manifest
worden van de ziekte. Enige van deze gevallen heb ik op ons instituut nauwkeurig
kunnen observeren.
Op 18 november word ik door een assistent gewaarschuwd dat koe 19, die drie
weken geleden gekalfd heeft, een aanzienlijke daling van de melkproduktie ver
toont. Ondanks het feit dat dit rund al het hooi en krachtvoer dat haar volgens de
voedernormen en individueel wordt verstrekt, nog volledig opneemt, is de melkgift van 26,1 kg gezakt naar 18,2 kg. Bij onderzoek blijkt de temperatuur 38,5° C
en de pols 68. De pensbewegingen zijn voldoende krachtig en er treden 9 kontrakties in 5 minuten op. Enig boekmaaggeruis is niet waar te nemen, terwijl op die
plaats heel duidelijk de harttonen van de koe te beluisteren vallen. De faeces van
dit rund zijn dunner dan van de andere dieren, die dezelfde voeding ontvangen.
Mijn diagnose luidt: een atonie van de boekmaag vermoedelijk tengevolge van
een boekmaagverstopping. Geadviseerd wordt om aan dit rund alle krachtvoer te
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onthouden en haar alleen de helft van het hooirantsoen te verstrekken. Bovendien
wordt 300 gram sulfas natricus exsic. ingegeven. Op maandag 21 november blijkt
de koe wat suf te zijn en de melkproduktie gedaald tot 13,7 kg. Het hooi wordt nu
slechts traag gegeten en een krachtvoedergift geweigerd. De temperatuur en de
pols zijn normaal en er zijn 11 pensbewegingen in 5 minuten te voelen. De boekmaaggeruisen zijn nu te horen en het hart valt op die plaats praktisch niet meer te
beluisteren. De faeces zijn nu vast. Een duidelijke acetongeur is in de uitademingslucht waar te nemen.
Urine-onderzoek: pH 6,6
Legal +, Rothera 1 : 500
Urobiline: zwak pos.
Bloedonderzoek:

Glucose: 34,5 mgr %
Acetonlichamen: 16,0 mgr %

De boekmaagverstopping heeft zich praktisch hersteld, maar het dier heeft nu
acetonaemie. Het propionzuurgehalte in de pensvloeistof is in dit beginstadium
nog niet gedaald. Als therapeuticum hebben we in dit geval gedurende 3 dagen
40 gram chloralhydraat per os gegeven. Het propionzuurgehalte in de pensvloeistof steeg binnen 24 uur van 18,5% naar 33,3% en de melkgift bedroeg op 25 novem
ber weer 19,7 kg. Op 1 december werd al het krachtvoer en hooi weer opgenomen
en was de melkproduktie gestegen tot 24,0 kg.
Een soortgelijk beeld vertoonde koe 62 omstreeks dezelfde tijd. Ook hier ging
een atonie van de boekmaag het acetonaemiebeeld vooraf. Het toegediende chlo
ralhydraat verhoogde het propionzuurgehalte van 19,1 tot 35,9% en veroorzaakte
binnen 24 uur een sterke daling van de acetonlichamen in de urine, waardoor de
Legalreaktie negatief werd. Binnen 6 dagen na het optreden van de eerste sympto
men was het rund volledig hersteld. Deze boekmaagverstoppingen waren veroor
zaakt doordat in korte tijd de samenstelling van het krachtvoer gewijzigd was,
terwijl bovendien de totale toegediende hoeveelheid met enige kilogrammen werd
verhoogd.
Gedurende deze eerste weken na de partus, waarin meerdere dieren geringe
verschijnselen van subpathologische acetonaemie vertonen, kan iedere storing, die
gepaard gaat met een verminderde voedselopname, de oorzaak worden voor het
ontstaan van acetonaemie.
Niet alleen een tekort aan propionzuur, maar ook een grote hoeveelheid boterzuur in de pensvloeistof kan het ontstaan van acetonaemie bevorderen. Dit blijkt
wel het duidelijkst wanneer aan runderen boterzuurhoudende silage wordt ver
strekt, waardoor het aantal acetonaemiepatienten toeneemt.
ADLER (1956) en ADLER e.a. (1958) komen tot de konklusie dat een boterzuur
houdende silage praedisponeert voor acetonaemie. In Nederland waren S JOLLEMA,
SEEKLES en TALSMA reeds vele jaren eerder tot eenzelfde uitspraak gekomen.
TALSMA (1952) vermeldt dat het opvallend was dat vaak enige dagen voor het op
treden van enkele acetonaemiegevallen op een stal, de eigenaar begonnen was de
onderste lagen van een kuilhoop te voederen. Deze onderste lagen bevatten in
bijna alle gevallen de slechtste kwaliteit kuilgras met veel boterzuur. Hij komt
tot de konklusie dat de aanleiding voor de veelvuldig voorkomende acetonaemie,
gevormd wordt door de verouderde en ondoelmatige wijze van inkuilen welke in
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Friesland nog op grote schaal wordt toegepast. In dit verband beschrijft TALSMA
een duidelijk geval van alimentaire acetonaemie, dat door SEEKLES en P. SJOLLEMA
werd onderzocht.
Op een bedrijf werd een rantsoen verstrekt dat onder meer 20-30 kg kuilgras
bevatte naast 5 kg hooi, 3 kg ingekuilde aardappelen en 2 kg meel. Toen de silage
van slechte kwaliteit gevoederd werd, traden hier duidelijk verschijnselen van
acetonaemie op, maar zodra de 40 dieren een goede silage ontvingen, verdwenen
de symptomen en produceerden ze tezamen 100 kg melk per dag extra. Terecht
wijst TALSMA hier op het verband tussen de boterzure kuilgrasvoedering en het
optreden van acetonaemie.
Een andere belangrijke faktor hierbij is mijns inziens, dat op dit bedrijf veel te
weinig ZW en vre gevoerd werd. Wanneer men ervan uitgaat dat het boven
vermelde rantsoen voldoende moet zijn voor een melkproduktie van 20 kg met
3,75% vet, dan kan men berekenen, dat toen de melkzuurkuil verstrekt werd, onge
veer 16% onder de ZW en 40% onder de vre-norm gevoederd werd, terwijl dit tekort
bij boterzuurkuilvoedering respektievelijk 25% en 48% bedroeg. Er was hier dus
sprake van een sterke ondervoeding, die toenam toen het kuilgras van slechte kwa
liteit gegeven werd. Een zeer belangrijke faktor hierbij is, dat op dat moment in
de pensvloeistof zelf een aanzienlijke daling van het propionzuurpercentage zal
zijn ingetreden. Bij mijn onderzoek is gebleken dat bij konsumptie van een goed
geslaagde silage het propionzuurgehalte stijgt. Deze stijging is evenredig aan het
melkzuurgehalte van de silage. Een rantsoen dat een tekort aan energie bevat en
dat bovendien zodanig is samengesteld dat het in de pensvloeistof een hoog boterzuurgehalte en een vrij laag propionzuurgehalte vormt, zal bij vele dieren aceto
naemie veroorzaken.
Een slechte silage praedisponeert dus voor het optreden van slepende melkziekte, niet alleen door het hoge boterzuurgehalte, maar stellig ook doordat ze door
haar lage melkzuurpercentage niet in staat is een extra hoeveelheid propionzuur
in de pensvloeistof te vormen. Daarbij komt nog, dat een slechte silage vaak een
laag droge stof-gehalte bezit en de runderen minder droge stof van zo'n boterzuurkuil konsumeren, waardoor de toestand nog verergert.
Deze voor acetonaemie aanleiding gevende ruime verhouding tussen het boterzuur- en het propionzuurgehalte kan ook voorkomen in de pensvloeistof van run
deren die geen boterzuurhoudende produkten gevoederd krijgen, zoals door mij bij
enige patiënten gevonden werd. Een afwijkende fermentatie in de pens moet hier
aan ten grondslag liggen.
Op een normaal winterrantsoen bestaat 10-15% van de vluchtige vetzuren uit
boterzuur, dat voor de herkauwer een belangrijke bron van energie vormt. PEN
NINGTON (1952) toonde aan dat speciaal het pensepitheel hiervan gebruik maakt en
dat hierbij acetonlichamen gevormd worden. Bij een overmaat aan boterzuur zal
de hoeveelheid gevormde acetonlichamen toenemen, die na resorptie in het bloed,
vervolgens met de urine worden uitgescheiden. Deze extra hoeveelheid aceton
lichamen kan door het rund worden verwerkt zonder dat zijn gezondheidstoestand
of melkproduktie ook maar enigszins vermindert.
Een zeer ongunstige nevenwerking van de acetonlichamen is een verlaging van
het bloedglucosegehalte. De schadelijke invloed van een overmaat aan boterzuur
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ligt naar mijn mening niet zozeer in haar ketogene als wel in haar antiglycogene
werking. Verschillende onderzoekers hebben kunnen aantonen dat door boterzuurinfusies in de pens van schaap en rund, het bloedglucosegehalte belangrijk daalt
(CLABK, MALAN, 1956; SCHULTZ en SMITH, 1951).
Wijzelf hebben eens een droogstaand niet drachtig rund gedurende 10 dagen
uitsluitend 50 kg boterzuurhoudende silage verstrekt, waardoor het bloedglucose
gehalte daalde tot 32,0 mgr %, ofschoon dit dier minstens 4 kg ZW per dag ontving
en dus ruim boven haar onderhoudsbehoefte gevoederd werd. Toen we daarna
eenzelfde hoeveelheid uitstekend geslaagde en praktisch boterzuurvrije silage
voederden, steeg het glucosegehalte tot 53,4 mgr %, terwijl tevens in de urine geen
extra acetonlichamen gevonden werden.
Een laag bloedglucosegehalte kan een vlot verloop van de citroenzuurcyclus
remmen en wanneer er tegelijkertijd, onder meer door een verhoogde vetafbraak,
veel acetonlichamen ontstaan, zal acetonaemie het gevolg zijn.
BLACKBURN e.a. (1959) komen door hun experimenten tot de konklusie, dat bij
het voederen van een goed geslaagde silage niet méér gevallen van acetonaemie
optreden dan wanneer als ruwvoer uitsluitend hooi wordt verstrekt. Hun goed
geslaagde kuilvoer bevatte ± 0,81% melkzuur. Naar mijn mening zal een goed
geslaagde silage zelfs het ontstaan van acetonaemie tegengaan als haar melkzuur
percentage maar hoog genoeg is om een duidelijk stijging van het propionzuurgehalte in de pensvloeistof te veroorzaken. Dit is geheel in overeenstemming met
de ervaring van SCHULTZ (1958), die acetonaemie kon voorkomen door het toe
dienen van natriumpropionaat.

Bij al onze acetonaemiepatiënten menen we de oorzaak van het lijden te kunnen
vinden in de hoeveelheid en/of aard van de voedermiddelen die verstrekt worden.
De hormonale vorm van acetonaemie, waarbij primair een storing in het hypophysebijniersysteem aanwezig is, waaruit zich secundair de acetonaemie ontwikkelt, zal
oj) theoretische gronden stellig kunnen optreden, maar is tot nu toe nog nooit met
zekerheid aangetoond.
SHAW (1956) wijst op de vergroting, vettige infiltratie en gedeeltelijke degene
ratie van de bijnierschors van acetonaemiepatiënten. Deze veranderingen worden
door SELYE beschreven als behorende bij de alarmreaktie van het „general adapta
tion syndrom". Het is ook wel te begrijpen dat door de hoge lactose uitscheiding
met de melk, waarvoor slechts een energie-arm rantsoen beschikbaar is, aan de
gluconeogenesis hoge eisen worden gesteld. Wanneer de bijnier tenslotte uitgeput
raakt, zal het glucosetekort toenemen, waardoor het gehalte aan acetonlichamen
in het bloed stijgt en de algehele toestand van het dier verslechterd.
SHAW (1956) kon inderdaad aantonen dat bij acetonaemiepatiënten het aantal
eosinophiele cellen in het bloed toenam zodra de patiënt begon te herstellen. Dit
feit schreef hij toe aan de verbetering van de funktie van de bijnier.

Bij ons onderzoek menen wij ook aanwijzingen gevonden te hebben dat bij vele
gevallen van acetonaemie de funktie van de bijnier verminderd is. Bij een insufficientie van de bijnier zal niet alleen de produktie van het hydrocortison ver
laagd zijn, maar tevens van het aldosteron, waardoor een verminderde kaliumexcretie en natriumretentie zal plaatsvinden.
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In verband hiermede, hebben we in de urine van acetonaeniiepatiënten het
natrium- en kaliumgehalte vlamfotometrisch bepaald. Uit deze onderzoekingen
blijkt:
a. De verhouding tussen het kalium- en natriumgehalte in de urine van verschil
lende acetonaeniiepatiënten is nauwer dan in de urinemonsters van koppelgeno
ten. Dit wordt veroorzaakt door een sterk gedaalde kalium- en een verhoogde
natriumuitscheiding.
b. Wanneer deze patiënten herstellen van hun slepende melkziekte, stijgt de
kalium-natriumverhouding aanzienlijk.
c. Niet bij alle acetonaeniiepatiënten is de lage kalium-natriumverhouding aan
wezig.
Urine-onderzoek van acetonaeniiepatiënten

Naam
Corrie

acetonaemie
hersteld
acetonaemie
hersteld
acetonaemie
hersteld
acetonaemie
hersteld

Roeltje
Marie 3
Doortje

PH

Legal

5,8
8,2
6,4
8,2

+

K/Na

4,0
22,5
53,0
673,0 *
1,3
84,8
4,0
30,0

—

+
—

+

—
—

—

—

+

—

—

* Op dit bedrijf hebben de runderen een gebrek aan natrium, waardoor de kalium/natriumverhouding sterk verhoogd wordt.
Het urine-onderzoek op twee bedrijven met enige acetonaemiepatiënten gaf het
volgende resultaat:
1.

2.
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Bedrijf V. te W.

Naam rund

pH

Legal

Coba 9
Coba 7
Ma 98
Ma 2

5,98
5,85
8,40
8,20

+
+
-

5,1
3,8
7,1
6,5

Naam rund

pH

Legal

K/Na

Aagje 4
Liesje 2
Marie 8
Riet 3
Liesje 4

8,0

-

10,2

8,3
6.5
7.6
7,0

+
±
+

19,8
2,0
3,4
1,7

K/Na

Bedrijf K. te B.

Op een derde bedrijf blijken de meeste runderen acetonlichamen in de urine te
hebben. De melkproduktie is ver beneden de verwachting, de konditie van de
dieren gaat achteruit en het haarkleed is dof. Ook de ontwikkeling van het uier
voor de partus is matig. De eetlust en de ontlasting van de runderen is nog goed.
Op deze stal wordt ver onder de norm gevoerd en ook hier blijkt de kalium-natriumverhouding in de urine laag te zijn.
3.

Bedrijf H. te S.

Naam rund

pH

Legal

K/Na

Wietske
Anna
Tjerkje
Koosje
Atie
Suze
Klara

7,9
7,6
7,2
7,0
8,0
7,9
7,8

±

5,4
2.1
5,2
2,9
8,1
2,5
3,8

+

+
+

—

+
+

Bij de acetonaemiepatiënten kan tengevolge van de bestaande acidosis tevens
een verhoogde hoeveelheid natrium worden uitgescheiden, waardoor de nauwe
K/Na-verhouding nog meer geaccentueerd wordt. Het lichaam kan zodoende veel
natrium verliezen, wat gepaard gaat met vochtverlies. Naar mijn mening is dit de
oorzaak van het soms „zienderogen" vermageren van een acetonaemiepatiënt.
Wanneer de bijnier nog goed zou funktioneren en het natriumverlies alleen aan
de acidosis zou zijn toe te schrijven, dan zou men een verhoogde aldosteronproduktie kunnen verwachten, waarbij dus ook de kaliumexcretie zou toenemen. Bij
vele acetonaemiepatiënten is echter juist de K-excretie door de tijdelijke bijnierinsufficientie sterk verlaagd.
Dat bij vele acetonaemiepatiënten een dvsfunktie van de bijnier bestaat, moet
naar mijn mening toegeschreven worden aan het feit, dat door het langdurige
energietekort teveel gevergd wordt van dit orgaan, waardoor het tenslotte uitgeput
raakt. Deze dysfunktie treedt dus secundair op. Ontlasten we de bijnier door het
injiceren van hydrocortison, glucose of door het verbeteren van het rantsoen, dan
zal haar funktie zich kunnen herstellen.
Bij enige acetonaemiepatiënten hebben we tevens het magnesiumgehalte in het
bloed bepaald. In Noorwegen komen BREIREM e.a. (1949) namelijk tot de konklusie,
dat een beperkte energie-opname ongetwijfeld een belangrijke oorzaak is voor het
ontstaan van de acetonaemie, al is ze niet de enige faktor. In de oorlog hebben
meer dan 35% van de runderen op de landbouwhogeschool in Noorwegen aan
acetonaemie geleden, terwijl vóór noch na de oorlog tot 1949, de stofwisselings
stoornis voorkwam. Het oorlogsrantsoen was gekenmerkt door een laag gehalte
aan energie, eiwit, P en gemakkelijk oplosbare koolhydraten. Naast de symptomen
van acetonaemie vermeldden zij ook het veelvuldig optreden van hypomagnesaemie, waarbij soms gevallen van tetanie optraden. Ze menen dat naast een lage
magnesiumopname ook een tekort aan energie in het voedsel deze hypomagnesaemie veroorzaakt.
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Een hoog gehalte aan organische zuren in het rantsoen verslechtert de toestand.
REINDERS (1961) onderscheidt typische en atypische acetonaemie. Aan de typische

acetonaemie zou een negatieve voederbalans en aan de atypische een indigestie,
vaak veroorzaakt door een „ruweiwitvergiftiging", ten grondslag liggen.
Naar aanleiding van deze waarnemingen hebben we bij 10 acetonaemiepatiënten eveneens het magnesiumgehalte in het bloed bepaald (zie tabel).

Koe

Glucose
mgr %

Acet.lich.
mgr %

Mg
mgr %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

34,5
45,1
28,3
24,8
47,8
39,8
35,4
34,5
18,6
35,4

16,0
10,0
30,8
28,3
47,9
27,2
9,1
18,0
42,3
13,0

1,8
2,7
2,3
2,5
2,3
2,0
1,8
2,3
2,3
2,2

Al deze 10 patiënten ontvingen zowel een tekort aan energie als aan vre. Bij
patiënt 1, 6 en 7 is het magnesiumgehalte wat aan de lage kant, alhoewel van een
uitgesproken hypomagnesaemie geen sprake is.
Wij menen hieruit wel de konklusie te mogen trekken dat de patiënten van
BREIREM, die lage bloedmagnesiumwaarden vertoonden doordat er te weinig mag
nesium in het rantsoen aanwezig was (9-11 gram), en dat een energietekort in het
voedsel, gepaard gaande met een voldoende hoog magnesiumgehalte, geen aan
leiding geeft tot hypomagnesaemie. De door ons gevonden magnesiumcijfers stem
men in het algemeen overeen met de bevindingen van REINDERS, dat bij de door
hem genoemde typische acetonaemie geen lage magnesiumgehalten worden waar
genomen.
Koe 1, waarbij een magnesiumgehalte van 1,8 mgr % gevonden werd, had dui
delijk een indigestie, maar bij koe 7 hebben we naast de acetonaemie geen afwij
kingen kunnen konstateren.
Op grond van de door ons, bij acetonaemiepatiënten, verzamelde gegevens en
de door ons bestudeerde literatuur, komen we tot de volgende konklusies:
De slepende melkziekte wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een tekort
aan propionzuur. Deze propionzuurdeficientie kan ontstaan door:
a. ondervoeding;
b. ongunstige fermentatie in de pens, waarbij te weinig propionzuur ontstaat of
de verhouding tussen het boterzuur- en propionzuurpercentage > 1 wordt;
c. een kombinatie van a en b;
d. in uitzonderingsgevallen misschien ook door een bijnierinsufficientie zonder dat
van een propionzuurgebrek sprake is.
Deze laatste oorzaak valt echter buiten het bestek van dit onderzoek.
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Therapie
De behandeling van de acetonaem^patiënten bestond al naargelang de keuze
van de buurtcollegae uit het verstrekken van chloralhydraat, kaliumchloraat, propyleenglycol, natriumpropionaat of soms liquor Fowleri.
In menig geval werd daarnaast ook nog gebruik gemaakt van prednisoloninjekties, die in het algemeen een zeer snel „herstel" veroorzaakten, maar wanneer
deze laatste therapie niet gepaard ging met toediening van aftdere geneesmiddelen
per os, zag men in. meerdere gevallen recidieven.
Wanneer de patiënten weer beter begonnen te eten werd een energierijker
rantsoen voorgeschreven. Al deze middelen, met uitzondering van liquor Fowleri
(BAAY, 1959), veroorzaken een propionzuur- of glucosestijging en voldoen goed
als therapeutieum. Speciaal het chloralhydraat heeft een sterk propionzuurverhogend effekt, zoals door BAAY (1959) is aangetoond. De gunstige werking van dit
geneesmiddel schrijft hij toe aan de selektieve beïnvloeding van de pensflora. Na
toediening van 20 gram chloralhydraat zagen ook wij zowel bij acetonaemiepatiënten als bij normale koeien een steri.e stijging van het propionzuurgehalte in de
pensvloeistof. Daarenboven echter viel het ons op dat we na chloralhydraattoediening steeds enige procenten mierenzuur in de pens vonden, wat onder normale om
standigheden niet aantoonbaar aanwezig is. Mierenzuur hoopt zich in het alge
meen niet op in de pens maarwordt door de micro-organismen afgebroken tot C02,
CH4 en H2. Het is een waterstofdonator en wordt direkt na de vorming gebruikt bij
verschillende reduktiereakties (DOETSEK e.a., 1953; CAROLL en HUNGATE, 1955;
BEYER, 1952). We veronderstellen dat dit mierenzuur afkomstig is van de afbraak
van het chloralhydraat en dat het zich in het gewijzigde milieu van de pens eniger
mate ophoopt.
We zien tevens na chloralhydraattoediening binnen 24 uur een daling van het
vetgehalte van de melk.

Datum

Azijn
zuur
2

12 april

67,0

13 april

52,8

Propionzuur

Bo terzuur

%

%

Mierenzuur
%

Totaal
mgr.aeq./
100 gr

0,0
10,1
19,1
13,9
na 2 x 10 gram chloralhydraat
30,7
12,4
4,2
93

Mclkproduktie kg

Vet
gehalte

24,5

3,38

23,3

2,87

%

Het verdient wel aanbeveling niet langer dan 3 dagen en niet meer dan 20 gram
chloralhydraat per dag te verstrekken. Na een te hoge dosering bleef een patiënt
een groot deel van zijn rantsoen weigeren ondanks het feit dat alle overtollige
acetonlichamen uit het bloed verdwenen waren.
Nadat de pensvloeistof van dit dier met een liter penssap van een gezonde koe
was geënt, herstelde de patiënt volledig. Een te hoge dosering verstoort vermoe
delijk in te grote mate de pensflora en fauna. Bij een te langdurige toediening ont
vouwt het chloralhydraat z'n narcotiserende eigenschap. Een pensfistelkoe hebben
we eens gedurende 3 dagen 20 gram chloralhydraat gegeven, vervolgens geduren
de 2 dagen 10 gram en tenslotte weer 2 dagen 20 gram. In 7 dagen tijd ontving dit
rund dus in het totaal 120 gram chloralhydraat. De koe bleef toen zeer veel liggen
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en kwam slechts met moeite overeind. Ze was wat suf en at slechts traag haar
rantsoen zodat we daarna de kuur beëindigd hebben, waardoor het rund binnen
enige dagen herstelde. Bij het gebruik van chloralhydraat, dat een zeer goed ge
neesmiddel voor acetonaemie is, zal men de nodige voorzichtigheid moeten be
trachten.
Preventie
Van groter ekonomisch belang is het toepassen van maatregelen welke acetonae
mie kunnen voorkomen. Deze preventie bestrijkt ook alle gevallen van subpatho
logische acetonaemie, zodat het gebruik maken hiervan een verhoogde melkproduktie van de rundveestapel tot gevolg zal hebben.
De hoofdmaatregel ter voorkoming van slepende melkziekte bestaat hierin dat
de veehouder er voor zorgt dat zijn hoogproduktieve runderen voldoende energie
in hun rantsoen ontvangen, zodat ze voor het in stand houden van de hoge melkproduktie geen al te intensief gebruik hoeven te maken van hun inwendige energie
depots. Wanneer de runderen volgens de voedernormen gevoederd worden, zal
aan deze eis stellig voldaan zijn.
In de voedernormentabel voor de landbouwhuisdieren, uitgegeven door het
Centraal Veevoederbureau in Nederland en bewerkt aan het Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn", staan deze normen vermeld. Tevens wordt hier
terecht geadviseerd om de droogstaande dragende dieren te voederen volgens de
norm voor een melkproduktie van 10 kg. Deze norm vloeit voort uit de behoefte
van de vrucht en ze biedt tevens de mogelijkheid aan het moederdier om haar
glycogeenvoorraad in de lever te verhogen. Bovendien zal ze de overgang naar
een rantsoen voor een hoge melkproduktie, dat rijk zal zijn aan krachtvoer, ver
gemakkelijken en daardoor een indigestie voorkomen.
Wanneer we als voorbeeld kiezen een rund dat 10 dagen na de partus 30 kg melk
produceert met 3,75% vet, dan zal dit dier naast 12 kg hooi ook 10 kg B-meel moeten
ontvangen. Tijdens de droogstand moet dit rund 12 kg hooi en 2 kg B-meel op
nemen, zodat in 10 dagen tijd het rantsoen met 8 kg B-meel zal moeten worden ver
hoogd.
Wij menen dat het mogelijk is, zelfs in dit extreme geval, deze kradhtvoedergift
te verstrekken zonder dat een indigestie behoeft op te treden. Een krachtvoedergift hoger dan 10 kg, wordt door ons aan melkgevende runderen niet verstrekt.
Ieder ander soort rantsoen dat gegeven wordt, waarbij meestal steeds minder dan
10 kg krachtvoer verstrekt behoeft te worden, zal reeds in de droogstandperiode
van het dier zodanig moeten zijn samengesteld dat men door een geleidelijke ver
hoging na de partus in staat is, om in 10 dagen juist volgens de normen te voederen
zonder dat de mogelijkheid voor een indigestie optreedt.
Deze maatregel ter voorkoming van acetonaemie, vraagt van de veehouder een
juist inzicht in de voederbehoefte van een hoog producerend rund en de voederwaarde van de veevoeders en anderzijds de zelfbeheersing om ook de laatste kg
krachtvoeder, die zo weinig de melkproduktie beïnvloedt, aan het rund te ver
strekken.
Het zal voor kunnen komen dat er toch nog enkele acetonaemiegevallen op
treden ondanks het feit dat volgens de normen gevoederd wordt. Dit moet mijns in
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ziens toegeschreven worden aan het feit dat het rantsoen zodanig is samengesteld
dat de verhouding tussen het boterzuur en het propionzuur, zoals dat in de pens
vloeistof gevormd wordt, > 1 is. Meestal zal met dit verschijnsel echter ook een
energietekort samengaan. We zullen er dan ook naar moeten streven om de voor
aeetonaemie gevoelige dieren niet alleen volgens de gebruikelijke normen te voede
ren. maar bovendien een zodanig rantsoen te verstrekken dat de eerste zes weken
na de partus een hoog propionzuurgehalte in de pens wordt gevormd.
Welke natuurlijke voedermiddelen het meest geschikt zijn om het propionzuurpercentage in de pensvloeistof te verhogen, zal in een apart hoofdstuk nader wor
den besproken.
In deze beschouwing over de slepende melkziekte hebben we tot uiting willen
brengen dat er slechts een smalle grensstrook ligt tussen het gezonde hoog produ
cerende rund, dat zoveel glucose nodig heeft voor de vorming van melksuiker en
dat desondanks zo'n laag bloedglucosegehalte bezit, en het dier dat lijdende is aan
aeetonaemie. Door het gezonde dier een optimale voeding te verstrekken kan men
er zorg voor dragen deze grensstrook niet te overschrijden.
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IX

DE INVLOED VAN ENIGE VOEDERMIDDELEN OP HET
PROPIONZUURGEHALTE IN DE PENS

Onze produktieve runderen hebben veel propionzuur nodig om een hoge melkproduktie in stand te kunnen houden, zonder dat daarbij acetonaemie optreedt. In
de weide zal voldoende propionzuur in de pens gevormd kunnen worden, wanneer
het gras een aanzienlijk gehalte aan gemakkelijk aantastbare koolhydraten bezit en
de verteerbaarheid van de droge stof hoog is. In het voorjaar zal daarom de kans
op een propionzuurtekort, zelfs bij een zeer hoge produktie, minimaal wezen. Tegen
het einde van het weideseizoen zal echter de totale hoeveelheid propionzuur, die
per dag in de pens gevormd wordt, minder zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat het
herfstgras veel minder suikers bevat en bovendien veelal slechter verteerbaar is dan
het in de lente gegroeide gewas. Hierdoor zal zowel de relatieve propionzuurvorrning als de totale vetzuurproduktie dalen. Bovendien zien we in het regenachtige
najaar dat het vochtgehalte van het gras tot 90% kan oplopen, waardoor de dage
lijkse droge stofopname van het dier lager kan worden.
Voor die melkkoeien, die in het voorjaar of vroeger gekalfd hebben, zal hierdoor
een energietekort veroorzaakt worden, dat aanleiding kan zijn tot een te snelle
daling van de melkproduktie zonder dat de runderen enige ziektesymptomen ver
tonen. Maar bij dieren welke in de zomer of later afgekalfd hebben en die door hun
hormonale drang ten koste van eigen lichaamsenergie de melkproduktie nog trach
ten te handhaven, kan door dit tekort aan propionzuur het optreden van slepende
melkziekte in de hand gewerkt worden. Een duidelijke vermagering is bij deze
ziektegevallen meestal waarneembaar. Onder deze omstandigheden zal bijvoedering in de weide zeer gewenst en ekonomisch ook verantwoord kunnen zijn.
Uit de produkten, die hiervoor gebruikt worden, moet een liefst zo hoog mogelijk
percentage propionzuur in de pens gevormd kunnen worden. We zouden kunnen
volstaan met het bijvoederen van weidekoekjes met een hoog gehalte aan zetmeel
en weinig eiwit en ruwe celstof. In dergelijke koekjes dienen de graansoorten het
voornaamste bestanddeel te vormen. Maar omdat de verschillende granen de
propionzuurvorming ongelijk beïnvloeden, is het van belang de produkten, die in
dit opzicht de sterkste specifieke werking vertonen, voor dit doel op te sporen. Van
enige voedermiddelen werd het effekt op de propionzuurvorming door ons bepaald
met behulp van fistelkoeien. Hierop zullen we in dit hoofdstuk uitvoerig terug
komen.
Hoewel een tekort aan propionzuur in de weide naar onze mening wel voor kan
komen, speelt dit tekort tijdens de stalperiode een veel grotere rol. Vaak zal dit
veroorzaakt worden doordat de veehouder zijn hoog produktieve dieren onvol
doende energie verstrekt. Daar komt nog bij dat we dikwijls hebben waargenomen,
dat zulke hoog produktieve dieren ruime hoeveelheden ruwvoeder onaangetast
laten, waardoor de veehouder in de mening gesterkt wordt, dat hij zijn dieren in
ieder geval meer dan genoeg voedert. Hij verliest daarbij uit het oog, dat de opnamekapaciteit van het rund beperkt is en dat het dier uit zijn ruwvoeder meestal
geen grotere hoeveelheid energie kan halen dan die het voor eigen onderhoud en
produktie van 12 kg standaardmelk nodig heeft. De rest van de noodzakelijke
energie zal uit het krachtvoeder moeten worden betrokken, dat minder volumineus
is en een hoge voederwaarde bezit. Wanneer de runderen beneden de voor hen
geldende produktienorm gevoederd worden, zullen ze dus tevens te weinig pro-
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pionzuur vormen. Dit wordt nog versterkt wanneer het propionzuurvormend ver
mogen van het verstrekte rantsoen niet erg hoog is. Wat betreft het ruwvoeder
weten we, dat het propionzuurpercentage in de pens op een hooirantsoen varieert
tussen 17 en 20%. Deze variatie is niet zo1 groot, maar we zullen toch bij voorkeur
aan onze beste produktiedieren niet het hooi moeten verstrekken, dat laat in het
seizoen en onder slechte weersomstandigheden gewonnen is.
Het voederen van grassilage kan het propionzuurpercentage in de pensvloeistof
meer dan welk natuurlijk voedermiddel ook ,ten gunste of ten ongunste beïnvloe
den. We weten, dat het melkzuurgehalte van de silage bepalend is voor het pro
pionzuurpercentage in de pensvloeistof. Het is dan ook van groot belang om op die
graslandbedrijven waar herhaaldelijk gevallen van subpathologische- of „echte"
acetonaemie voorkomen, er zorg voor te dragen, dat er melkzuurrijke en boterzuurvrije grassilage gevoederd wordt. Daarmede zal de kans op het ontstaan van
slepende melkziekte verminderd worden. We menen, dat het geënsileerde produkt
verkregen volgens de oude Hollandse (Friese) methode van inkuilen, uit voedings
physiologisch oogpunt voor koeien met hoge melkproduktie ongeschikt is. Voor het
welslagen van de konservering kan het gebruik van toevoegingsmiddelen, zoals
bieten en melasse van zeer veel nut zijn, maar het is in de praktijk wel gebleken,
dat het ook mogelijk is door andere maatregelen, zoals het kneuzen en voordrogen
van het gras een goed geslaagde silage te verkrijgen. Toch zullen onder praktijk
omstandigheden, ondanks alle voorzorgsmaatregelen nog vele silages melkzuurarm
en boterzuurhoudend uitvallen. Het verdient daarom aanbeveling deze zuren in de
silages te laten bepalen, zodat we het best geslaagde produkt aan de pas-afgekalfde
koeien kunnen verstrekken. Een goede silage vormt een uitstekende bron voor de
propionzuurvorming, maar wanneer het ingekuilde produkt veel boterzuur bevat,
is de silage uit dit oogpunt het slechtste voedermiddel. Uit de voederbieten, die op
vele gemengde bedrijven gevoederd worden, kan een hoog percentage propionzuur
gevormd worden.
Uit onze onderzoekingen is gebleken dat wanneer naast een hooirantsoen 30 kg
voederbieten wordt verstrekt, het propionzuurgehalte in de pens kan variëren van
20-26%, afhankelijk van het droge-stofgehalte van de bieten. Daar komt echter bij,
dat het boterzuurgehalte tengevolge van de bietenvoedering eveneens stijgt en
varieert van 16-20%. Vanzelfsprekend zal het azijnzuurpercentage naast het hoge
propion- en boterzuurgehalte laag; zijn. Het is dan ook bekend, dat het vetgehalte
van de melk bij bietenvoedering meestal niet hoog is. Wanneer grote hoeveelheden
bietenkoppen en -blad in het rantsoen aanwezig zijn, zien we niet die hoge propionen boterzuurgehalten in de pensvloeistof optreden. We hebben aan enige runderen
uitsluitend 60 kg bietenkoppen en -blad en 4 kg hooi per dag verstrekt.
De gemiddelde vetzuurverhouding van 6 monsters pensinhoud bedroeg:
azijnzuur
65,17% ± 0,44
propionzuur
19,82% ± 0,40
boterzuur
15,00% ± 0,17
De bietenkoppen en -blad veroorzaken een goed propionzuurpercentage in de
pensvloeistof en komen in dit opzicht overeen met uitstekend gewonnen hooi.
Naast het ruwvoeder vormt het krachtvoeder een groot gedeelte van het rant
soen, dat aan de hoog producerende runderen moet worden verstrekt. Doordat de
graan- en koeksoorten waaruit het krachtvoeder wordt samengesteld, sterk kunnen
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variëren zal ook het propionzuurvormend vermogen aan schommelingen onder
hevig zijn. We hebben opgemerkt, dat in het algemeen door het toevoegen van de
gebruikelijke krachtvoedermengsels aan een hooirantsoen, het propionzuurgehalte
in de pensvloeistof gelijk blijft of 1-2% hoger wordt. Om wat meer georiënteerd te
raken over de propionzuurvorming van de afzonderlijke produkten werd met de
drie fistelkoeien een serie van 14 voederproeven genomen. In iedere proef werd
minstens gedurende 10 dagen aan de koeien een bepaald produkt gevoederd. Aan
het einde van zo'n periode werd om 10 uur in de morgen een monster van de pensinhoud genomen. Als basis-rantsoen werd bij alle proeven hooi gebruikt, dat van
een en dezelfde partij afkomstig was. Dit hooi had de volgende chemische samen
stelling:
Droge stof
82,12%
In de droge stof: ruw eiwit
14,79%
ruwe celstof
30,32%
overige koolhydraten
42,77%
as
12,12%
Dit grondrantsoen, waarvan 11 kg werd verstrekt, hebben we steeds gekombineerd met 4 kg van het te onderzoeken produkt en 1 kg B-meel. Deze laatste be
standdelen werden met water tot een dikke pap geroerd en in deze vorm tweemaal
daags gevoederd. De samenstelling van de diverse rantsoenen en de gemiddelde
vetzuurverhoudingen in de pensvloeistof der drie runderen hebben we in één
tabel samengevat.
Samenstelling van het B-meel: 20 Iijnmeel, 7 grondnotenmeel, 7 cocosmeel, 9 katoenzaadmeel, 10 maismeel, 25 tarwemeel, 12 tarwegries, 6 milo, 3 mineralen,
1 zout, vit. AD3. ZW 67, berekend vre 19,8.
Het eerste rantsoen bestond uit hooi en 5 kg B-meel. Van ditzelfde B-meel is ook
in de andere proefperioden 1 kg verstrekt om de smakelijkheid van het testprodukt en 't eiwitgehalte van het rantsoen te verbeteren. We hebben onze aandacht
speciaal gericht op het propionzuurgehalte. Op dit eerste rantsoen was het gemid
delde propionzuurgehalte 18,80 ± 0,32% (st. afw.). Alle andere testprodukten
hebben we met dit propionzuurpercentage vergeleken. Het tweede rantsoen,
waaraan suikerpulp was toegevoegd, ontwikkelde een propionzuurgehalte van
20,20 ± 0,40%. Dit percentage verschilde significant van rantsoen 1 (t = 2,74
P < 0,05). Het derde testprodukt was maisglutenglucose. Het gemiddelde propion
zuurgehalte bedroeg 20,43 ± 0,34%. Dit verschilde zeer significant van rantsoen 1
(t = 3,47 P < 0,02). In de proeven 4, 5, 6 en 7 hebben we maismeel getest. Voor
voederproef 4 en 5 hebben we maismeel van dezelfde partij gebruikt.
Dit maismeel I bleek een duidelijke verlaging van het propionzuurgehalte te
veroorzaken. Het propionzuurpercentage bedroeg 15,87 ± 0,32%. Vergeleken met
rantsoen 1 bleek dit een zeer significante daling te zijn (t = 6,51 P <C 0,01). Vervol
gens hebben we in proef 5 ditzelfde maismeel 1 dag voor het voederen met heet
water tot een pap gemengd en daarna 2 uur in een autoclaaf bij 120° C verhit. Na
10 dagen bleek het propionzuurgehalte in de pensvloeistof door deze bewerking
uiterst significant gestegen te zijn ten opzichte van het onverhitte maismeel. Het
propionzuurpercentage bedroeg nu: 18,47 ± 0,12 (t = 7,65 P < 0,001). Er bestond
echter geen significant verschil met het propionzuurgehalte van rantsoen 1. In
voederproef 6 hebben we een ander maisprodukt gevoederd, dat onder de naam
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„rumapo" in de handel gebracht wordt. Dit „rumapo" bestaat uit maismeel, dat op
een bijzondere wijze uit de korrel is verkregen. De maïskorrels worden eerst enige
tijd met behulp van stoom en onder sterke druk verhit. Vervolgens laat men de
druk ineens wegvallen waardoor de maïskorrel expandeert. Dit produkt wordt
vervolgens gedroogd en gemalen. Het maismeel heeft door deze technische bewer
king geheel andere eigenschappen gekregen. Het meel is zeer fijn verdeeld en kan
veel meer water opnemen alvorens verzadigd te raken dan het onverhitte maismeel.
Het produkt ruikt aangenaam en werd door onze fistelkoeien gaarne gegeten. Om
een goede pap te verkrijgen moesten we 4 kg „rumapo" vermengen met 16 liter1
water, terwijl we voor het niet verhitte maismeel aan 8 liter voldoende hebben. Het
propionzuurgehalte in de pensvloeistof bedroeg 21,07 ± 0,45. Ten opzichte van het
onverhit maismeel I was deze stijging uiterst significant (t = 9,45 P <C 0,001) en
in vergelijking met het verhitte maismeel en het B-meel zeer significant (t resp.
5,65 en 4,12; P <C 0,01). Door de ontsluiting van het zetmeel is dit maisprodukt
klaarblijkelijk beter geschikt geworden voor de bakteriën om als substraat voor de
propionzuurvorming te dienen. Terzijde willen we hier vermelden, dat het ammoniakgehalte in de pensvloeistof bij een gelijkblijvend ruw-eiwitgehalte in het
rantsoen, het laagste was wanneer het testprodukt een technische bewerking had
ondergaan. Aansluitend aan deze proef hebben we een nieuwe partij onverhit
maismeel getest. Op dit maismeel II daalde weer het propionzuurgehalte in de
pensvloeistof, hoewel niet zo uitgesproken als met maismeel I. Het gemiddelde
propionzuurpercentage bedroeg 17,10 ± 0,12.
Dit was zeer significant lager dan op rantsoen 1 (t = 5,0 P <C 0,01), maar daar
entegen significant hoger dan op het maismeel I. Het onverhitte maismeel geeft een
daling van het propionzuurgehalte; maar dit effekt schijnt niet voor iedere partij
maismeel gelijk te zijn. In voederproef 8 hebben we 4 kg „Finbrood" per dag aan
de koeien verstrekt. Dit „brood" is vervaardigd uit tarwemeel en staat ook bekend
onder de naam „knäckebröd". Het propionzuurgehalte in de pensvloeistof bedroeg
18,83 ± 0,15. Het verschilde niet wezenlijk van rantsoen 1. In de 9e en 10e proef
periode ontvingen onze fistelkoeien roggemeel naast hun hooirantsoen. In de 9e
periode kregen de dieren dit produkt onverhit. Het propionzuurpercentage be
droeg 18,60 ± 0,68. Dit verschilde niet significant van rantsoen 1. Maar in de vol
gende proef werd het roggemeel, dat afkomstig was van dezelfde partij, 1 dag voor
het voederen aan de koeien met heet water tot een pap gemengd en gedurende 9
uur in een autoclaaf verhit tot 120° C. Door deze bewerking van het roggemee1
treedt na voedering, in de pensvloeistof n zeer sterke stijging van het propionzuur
op, gepaard gaande met een daling van het azijnzuurpercentage. Hierbij moeten
we opmerken, dat de melkproduktie van het meest produktieve rund no. 88 bij
deze proef steeg van 19,7 tot 21,0 kg, terwijl het vetpercentage daalde van 3,82%
tot 3,55%. De produktie van de andere fistelkoeien lag beneden de 10 kg en ver
anderde niet. Het gemiddelde propionzuurpercentage bedroeg in deze periode
22,67 ± 0,32. Dit gehalte verschilde zeer significant van het onverhitte roggemeel
(t = 5,43 P < 0,01) en eveneens van rantsoen 1 (t = 8,60 P < 0,001). Na het ver
hitten van het roggemeel, was tevens het azijnzuurgehalte zeer significant gedaald
(t = 4,89 P < 0,01).
Voor dieren met een hoge melkproduktie zal dit een vermindering van het melk
vetpercentage kunnen veroorzaken. Vervolgens hebben we naast het hooi dagelijks
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4 kg grasmeel aan de koeien verstrekt. Dit grasmeel was in mei 1960 gewonnen en
had de volgende samenstelling:
Droge stof
89,89%
% in de droge stof:
ruw eiwit
20,55
ruw vet
4,15
ruwe celstof
17,89
overige koolhydraten
44,49
as
12,91
Het suikergehalte in de droge stof bedroeg 15,30%. Het grasmeel was dus van
zeer goede kwaliteit en werd in deze dosering zonder bezwaar door de koeien op
genomen. Het propionzuurpercentage in de pens bedroeg: 19,87 ± 0,07. Dit ver
schilde wezenlijk met rantsoen 1 (t = 3,24 P <C 0,05).
Het grasmeel heeft in dit geval dus een gunstige invloed op het propionzimrgehalte gehad, maar dit zal sterk afhankelijk zijn van bet suikergehalte van het
gewas. In de volgende twee voederproeven hebben we naast 11 kg hooi en 1 kg
B-meel 18 kg aardappelen gegeven. Tijdens de 12e voederperiode werden rauwe
aardappelen in het rantsoen verwerkt. Het propionzuurpercentage verschilde niet
significant van rantsoen 1 en bedroeg 18,13 ± 0,74. De totale hoeveelheid gevorm
de vetzuren lag op dit rantsoen wat lager. De volgende 10 dagen werden de aard
appelen een dag voor het voederen gedurende 10 minuten in de autoclaaf bij 120°
C gaar gestoomd. Deze bewerking gaf een duidelijke stijging van het propionzuurgehalte in de pens van de proefdieren. Het gemiddelde percentage bedroeg 21,37
± 0,56. Dit verschilde significant t.o.v. rauwe aardappelen (t = 3,48 P •< 0,02) en
eveneens t.o.v. het B-meel (t = 3,17 P <C 0,02).
Er bestond tevens een zeer
significant verschil tussen het azijnzuurgehalte gevormd op een rantsoen rauwe of
gestoomde aardappelen (t = 4,87 P <C 0,01). We kunnen hierbij vermelden, dat
KRONACHER en KLIESCH (1930) door het verstrekken van rauwe aardappelen het vet
gehalte in de melk zagen stijgen, terwijl RICHTER (1931) een daling van het vet
gehalte vermeldde bij voedering van het gestoomde produkt. DAMMERS (1954)
heeft kunnen bevestigen, dat na het stomen van de aardappelen het vetpercentage
van de melk significant daalt en dat na het voederen van het rauwe produkt bij 3
van de 4 proeven het vetgehalte wezenlijk verhoogd werd. Onze bevindingen be
treffende de significante verschillen in het azijnzuurgehalte van de pensvloeistof,
zijn in overeenstemming met deze onderzoekingen. Koe 33 had ten tijde van de
monstername slechts 6,6 mgr aeq. totaal zuur per 100 gr pensvloeistof, waardoor
het gemiddelde van de drie runderen sterk gedrukt werd en de standaardafwijking
steeg. De oorzaak van deze daling is ons onbekend. In de laatste voederproef heb
ben we naast 8 kg hooi en 3 kg B-meel, 30 kg voederbieten aan de runderen ver
strekt. Het propionzuurgehalte bedroeg gemiddeld: 21,43 ± 0,26. Ten opzichte
van het eerste rantsoen verschilde dit percentage zeer significant (t -- 6,41 P <C
0,01). We zien hier eveneens een laag azijnzuurgehalte en bovendien een stijg;ng
van het boterzuurgehalte, dat bijna wezenlijk verschilt van het beginrantsoen (t =
2,57; bijna significant).
Wanneer we deze proefnemingen overzien dan komen we tot de konklusie, dat
we in staat zijn door middel van bepaalde produkten duidelijke verschuivingen in
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de vetzuurverhouding in de pensvloeistof te veroorzaken. Door gebruik te maken
van natuurlijke voedermiddelen, waarvan sommige al dan niet een technische be
werking hebben ondergaan, kunnen we het percentage azijnzuur, propionzuur en
boterzuur in de pensvloeistof naar believe doen stijgen of dalen. Van deze kennis
kunnen we gebruik maken om bij een dreigend propionzuurtekort het rantsoen in
die zin te wijzigen, dat de propionzuurvorming gestimuleerd wordt. Het voederen
van een goed geslaagde silage, aangevuld met krachtvoeder waarin bijvoorbeeld
maisglutenglucose, geëxpandeerde mais of verhit roggemeel verwerkt is, zal een
hoog propionzuurgehalte in de pens veroorzaken en de kans op het ontstaan van
acetonaemie sterk verminderen. We moeten ook in deze richting echter niet gaan
overdrijven, omdat dan het gevaar bestaat, dat het vetgehalte van de melk ongun
stig beïnvloed wordt. Naar onze mening is het van belang het onderzoek naar het
propionzuurvormend vermogen van andere graan- en koeksoorten voort te zetten,
zodat we voor het samenstellen van een propionzuurstimulerend krachtvoeder
meer kombinatiemogelijkheden kunnen verkrijgen.
Overzicht
In de laatste drie hoofdstukken hebben we gezien hoe de percentages van het
azijnzuur, propionzuur en boterzuur in de pensvloeistof afhankelijk zijn van het
rantsoen, dat aan de runderen wordt verstrekt. Bovendien hebben onze onder
zoekingen uitgewezen, dat het propionzuurgehalte in de pensvloeistof van acetonaemiepatiënten sterk gedaald kan zijn. In hoeverre nu het toegediende voeder bij
deze patiënten rechtstreeks de oorzaak is van de daling van het propionzuurgehalte
in de pens is niet duidelijk. Onze kennis over de optimale voedering van een be
paalde bakterieflora is tot nu toe zeer beperkt. Wel hebben we waargenomen bij
patiënt A, die lijdende was aan subpathologische acetonaemie, dat de ammoniak en propionzuurvorming in korte tijd significant toenam zonder dat ogenschijnlijk
het voeder veranderde. Hieruit blijkt wel dat de fermentatie snel gewijzigd kan
worden.
THIN en ROBERTSON ontdekten in de pens van acetonaemiepatiënten naast de
„normale" ketonlichamen ook het isopropanol. Ze meenden hierin een aanwijzing
te vinden voor een abnormale fermentatie in de pens omdat dit produkt bij de
zogenaamde hongeracetonaemie niet in zulke grote hoeveelheid aanwezig was.
Het lijkt ons echter niet onmogelijk, dat de acetonlicliamen, die al geruime tijd in
overmaat in het organisme circuleren, de bakterieflora in de pens secundair be
ïnvloeden. Wanneer we er zorg voor dragen, dat deze acetonlichamen niet in over
maat zullen ontstaan, kunnen we naar mijn mening het klassieke ziektebeeld voor
komen. We weten, dat het propionzuur in de stofwisseling antiketogeen werkt en
we kunnen daarom een praeventieve werking verwachten van die voedermiddelen,
die in staat zijn in een overigens aangepast rantsoen, een voldoende hoeveelheid
propionzuur te vormen. Omgekeerd kunnen die rantsoenen, die slechts weinig
propionzuur vormen, het ontstaan van acetonaemie bevorderen. In het bijgaande
driehoeksdiagram hebben we schematisch de gebieden aangegeven waarbinnen op
bepaalde rantsoenen de vetzuurverhoudingen zijn gelegen. Ook de grens van de
vetzuurverhoudingen in de pens van ernstige acetonaemiepatiënten staat in deze
driehoek getekend. Voor de duidelijkheid hebben we slechts dat gedeelte van
het diagram getekend waarbinnen alle waarnemingen vielen. Het percentage
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azijnzuur staat vermeld langs de rechter opstaande zijde, het boterzuur langs de
basis en het propionzuur langs de linkerzijde. De som van de vetzuurpercentages
van iedere waarneming bedraagt 100.
°/o Azijnzuur

In het gebied I is de grens aangegeven van enige acetonaemiepatiënten. We zien,
dat dit gebied in z'n geheel wat naar links uitwijkt waarmede we aan willen
geven, dat ook het boterzuurpercentage beneden de 10% gedaald kan zijn. De
grens van het propionzuurgehalte hebben we aangegeven bij 17,5%, omdat daar
onder onze meeste waarnemingen liggen.
We zijn er ons echter wel van bewust, dat we van een echte grens feitelijk niet
mogen spreken en dat de verschillende gebieden geleidelijk in elkaar overgaan en
elkaar gedeeltelijk overlappen.
In het gebied II liggen al onze waarnemingen, die betrekking hebben op de
monsters pensinhoud verkregen in de weide en op verschillende stalrantsoenen. In
het algemeen ligt het propionzuurgehalte van deze rantsoenen boven de 17,5%, al
komen er ook in de weide, speciaal in de herfst, enkele lagere waarden voor. In dit
gebied liggen in de richting van de basis van de driehoek, de monsters genomen na
opname van het jonge voorjaarsgras en de melkzuurrijke grassilages.
Met enige stippen hebben we de bijzondere plaats aangegeven, die de boterzuurhoudende kuilen in dit opzicht innemen. Het derde gebied geeft aan onze waar
nemingen verkregen na opname van enige mestrantsoenen waarbij niet meer dan
1 kg hooi werd verstrekt. In dit gebied zijn de variaties wat groter en kan ook het
boterzuurgehalte tot 20% oplopen.
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We menen, dat het gewenst is, dat het propionzuurpercentage in de pens van
de hoogproduktieve runderen, wanneer ze volgens de normen gevoederd worden,
niet beneden de 20% daalt.
Deze grens hebben we in de grafiek eveneens aangegeven. Het is niet onmoge
lijk, dat we voor de allerhoogste produktiedieren deze grens naar boven moeten
verschuiven. Dit is zeker het geval wanneer de produktie van de totale hoeveelheid
vetzuren subnormaal is. In een zelfde soort diagram hebben we onze uitkomsten
verwerkt betreffende het propionzuurverhogende of -vetverlagende effekt van
enige voedermiddelen. Met de cijfers hebben we de nummers van het rantsoen
aangegeven, zoals die in de tabel in hoofdstuk 9 staan vermeld. Het propionzuur
percentage staat langs de rechter opstaande zijde vermeld, het azijnzuur langs de
basis en het boterzuur langs de linker zijde.
°/o Propionzuur

We zien, dat we de zojuist aangeduide grens van 20% propionzuur slechts over
schrijden met de rantsoenen 2, 3, 6, 10, 13 en 14. Dat is respektievelijk met suikerpulp, maisglutenglucose, rumapo, gekookt roggemeel, gestoomde aardappelen en
voederbieten.
Het jonge grasmeel bereikt bijna de 20%. De resterende rantsoenen halen deze
grenswaarde niet. Ook in deze grafiek hebben we de boterzuur- en melkzuurhoudende silages (BS en MS) getekend om hun aparte plaats nog eens duidelijk aan
te geven. Men kan al deze gegevens ook bekijken ten opzichte van het azijnzuur.
We zien dan hoe het ongekookte maismeel en de rauwe aardappelen het hoogste
azijnzuurpercentage geven, terwijl de voederbieten in dit opzicht beduidend ach
teraan komen.
Wanneer we naar voedermiddelen zoeken, die het melkvetpercentage kunnen
beïnvloeden, kan het gewenst zijn met deze azijnzuurvorming rekening te houden.
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SAMENVATTING
In de inleiding hebben we erop gewezen, dat we door de ontwikkeling van de
chemie steeds betere maatstaven hebben gekregen waarmede we de waarde van
een voedermiddel kunnen beoordelen. Met de zetmeelwaarde-eenheid, die door
KELLNER werd ingevoerd en die onder meer in ons land gebruikt wordt, hebben
we een maat voor de netto-energieproduktie van een voedermiddel. Deze nettoenergieproduktie blijkt volgens de jongste onderzoekingen onder meer afhankelijk
te zijn van de verhouding van het azijnzuur, propionzuur cn boterzuur, zoals die
in de pens van het rund gevormd wordt. Bovendien heeft ieder van deze vetzuren
z'n eigen specifieke funktie in het organisme van de herkauwer, zodat ze elkaar wel
in energetisch maar niet in stoffelijk opzicht vervangen kunnen. In dit proefschrift
hebben we de resultaten vastgelegd van onze onderzoekingen betreffende de
vorming van enige fermentatieprodukten in de pens van normale runderen en van
dieren die lijdende zijn aan acetonaemie. Daarenboven hebben we getracht uit de
cfiemische samenstelling van het voeder enige gegevens te putten over de ver
moedelijke vetzuur- en ammoniakvorming van het rantsoen, terwijl we bovendien
enige produkten onderzochten, waarmede we in staat bleken de vetzuurverhouding in de pensvloeistof in een bepaalde, door ons gewenste richting, te wijzigen.
Het was voor dit onderzoek van groot belang een geschikte methode te vinden
waarmede we in staat waren op eenvoudige wijze een representatief monster van
de pensinhoud te verkrijgen. In het tweede hoofdstuk hebben we een apparaat be
schreven waarmede het ons gelukt om een monster vloeibare pensinhoud uit de
ventrale penszak te zuigen. Met deze zogenaamde bestuurbare maagsonde zijn we
in staat om de maagslang over de voorste penspijler heen in de richting van de
ventrale penszak te sturen. Zowel op stal als in de weide kunnen we met de bestuur
bare maagsonde een royale hoeveelheid pensvloeistof nemen, die qua samenstelling
overeenkomt met een monster, dat via een pensfistel wordt verkregen. Alleen de
pH van de pensvloeistof, die via deze sonde kan worden verkregen, zal zelfs bij een
vlotte monsterneming 0,1-0,2 pH-eenheden hoger zijn, omdat er wat speeksel
langs de sonde in de pens loopt.
De vloeibare pensinhoud wordt met zwavelzuur aangezuurd waardoor de fer
mentatie wordt stopgezet en we het milieu tevens geschikt maken om, met behulp
van het stoomdestillatie-apparaat van Noyons, uit de zure pensinhoud het azijn
zuur, propionzuur en boterzuur over te destilleren. Uit het destillaat wordt na
enige bewerkingen, die in hoofdstuk III zijn aangegeven, 'n aetherische oplossing
van de vetzuren verkregen óf een oplossing in tetrachloorkoolstof waaraan 2% butanol is toegevoegd. De laatste oplossing gebruiken we wanneer we de vetzuren
willen scheiden met behulp van een silicagelkolom (ELSDEN), terwijl we de aethe
rische oplossing nodig hebben bij de gasohro-matografie (JAMES en MARTIN). Beide
methodes hebben we gebezigd en we zijn tot de konklusie gekomen, dat de metho
de van JAMES en MARTIN de voorkeur verdient.
In hoofdstuk V hebben we aangegeven, dat de pH in de pensvloeistof volgens
onze onderzoekingen onder normale omstandigheden kan variëren tussen de 5.7
en 7,5. Ze kan in de loop van de dag belangrijk schommelen, omdat ze de resultante
is van verschillende faktoren, die zelf ook weer voortdurend kunnen veranderen.
Het voedsel zelf en de bakteriële aktiviteit in de pens zal naast het tijdstip van de
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monstemame, bepalend zijn voor de waarde van de pH. Het rantsoen beïnvloedt
door zijn chemische en physische samenstelling de afscheiding van het alkalische
speeksel, de vorming van het ammoniak en de lagere vluchtige vetzuren en de
aktiviteit van de pensflora. Het jonge lentegras, waarvan grote hoeveelheden kun
nen worden opgenomen, en dat bovendien zeer gemakkelijk fermenteerbaar is en
een hoog gehalte aan gemakkelijk aantastbare koolhydraten bezit, zal snel een lage
pH in de pens kunnen veroorzaken. Laten we een rund na opname van een gras
rantsoen vasten, dan zal echter de pH ook weer veel sneller stijgen dan wanneer
het dier een hooirantsoen had ontvangen. De vorming van de vluchtige vetzuren
in de pens uit een rantsoen, dat veel ruwvezel bevat, geschiedt veel trager, maar
blijft langer op een bepaald niveau gehandhaafd. Willen we een oordeel uit
spreken over de zuurgraad van een monster pensinhoud, dan zullen we dus met de
aard en de hoeveelheid van de voedermiddelen en het tijdstip waarop deze zijn
verstrekt, rekening moeten houden. De hoeveelheid lagere vluchtige vetzuren is
primair bepalend voor de pH van de pensinhoud. We vonden tussen de pH en de
totale hoeveelheid vluchtige vetzuren, uitgedrukt in mgr.aeq. per 100 gr pensvloeistof, een korrelatiekoëfficient van — 0,94. Het verband tussen deze twee groot
heden kan weergegeven worden door de volgende formule:
y = - 0,188 x + 8,439,
waarbij x = som van azijnzuur, propionzuur en boterzuur in mgr.aeq. per 100 gr
pensvloeistof,
y = pH pensvloeistof.
De vorming van het ammoniak in de pens wordt besproken in hoofdstuk VI.
Tijdens de fermentatie van de eiwitten en de N-houdende niet-eiwitverbindingen
in de pens komt veel ammoniak vrij, dat deels weer gesynthetiseerd kan worden tot
bakterieel eiwit, deels in de lever omgezet wordt in ureum, dat via de urine het
lichaam kan verlaten, maar ook met het speeksel en vermoedelijk eveneens via de
penswand weer N in de pens kan doen terugkeren. Voor de synthese van bakterieel
eiwit moeten voldoende koolhydraten in de pensvloeistof aanwezig zijn. De vraag
of het ammoniak schadelijk voor de gezondheid van het dier kan zijn, zal onder
meer afhangen van de koncentratie waarin het, na opname van een bepaald rant
soen, in de pensvloeistof aanwezig is. Naar onze onderzoekingen, bereikt het ammoniakgehalte op een stalrantsoen ongeveer 2 uur na de laatste voedselopname z'n
hoogste waarde en varieert tussen de 20 en 30 mgr per 100 ml pensvloeistof. Ten
naaste bij kan de ammoniakkoncentratie in de pens van een rund, dat met hooi en
krachtvoer volgens de normen gevoederd wordt, berekend worden door de totale
hoeveelheid ruw eiwit die per dag wordt verstrekt, te delen door 100. Dit quotient
geeft het maximale aantal mgr NH3 weer dat in 100 ml pensvloeistof op zon rant
soen gevormd wordt. Stijgt de ZW/vre-verhouding boven de 5,5, dan daalt de am
moniakkoncentratie tot 10 à 20 mgr en wordt deze verhouding nauwer dan 4,6 dan
stijgt de ammoniakproduktie tot 30 à 40 mgr %. De ammoniakkoncentratie in de
pens na het voederen van geënsileerde produkten is afhankelijk van het welslagen
van het inkuilproces. Heeft er tijdens het konserveren een grote eiwitafbraak plaats
gevonden, dan zal de ammoniakkoncentratie in de pensvloeistof door de aan
wezigheid van vele amiden, hoger zijn dan wanneer het oorspronkelijke produkt
gevoederd werd.
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In de weideperiode vinden we de hoogste ammoniakkoncentraties in de pens.
Dit ammoniakgehalte wordt positief beïnvloed door het ruw eiwit-gehalte en ne
gatief door de overige koolhydraten van het gras, maar volgens onze onderzoe
kingen is de betekenis van de overige koolhydraten in dit opzicht groter dan van
het ruw eiwit.
We hebben getracht het verband te berekenen tussen het ammoniakgehalte in
de pens en de overige koolhydraten en het ruw eiwit-gehalte in het gras. Dit ver
band wordt weergegeven door de volgende regressievergelijking:
y
y
x
z

=
=
=
=

0,587 x - 1,279 z + 72,268
mgr NH3 in 100 ml pensvloeistof
percentage re in ds van het gras
percentage overige koolhydraten in ds van het gras.

De ammoniakkoncentratie in de pensvloeistof kan hoger zijn dan door deze
formule wordt aangegeven, wanneer de laatste stikstofbemesting nog kort geleden
heeft plaatsgevonden en er nog veel amiden in de plant aanwezig zijn. Bij een hoge
ammoniakkoncentratie in de pensvloeistof (60 mgr %) kan het bloedureumgehalte
stijgen tot 70 à 80 mgr %.
Nimmer hebben we verschijnselen waargenomen die duidelijk op een ammoniakintoxicatie wijzen. Wel hebben we op stal kunnen aantonen, dat tengevolge van
een stijging van het ammoniakgehalte in de pensvloeistof door toevoegen van
ureum aan het rantsoen, het magnesiumgehalte in het bloedsemm sterk kan dalen.
Bij koe 33 daalde het magnesiumgehalte van 1,5 naar 0,7 mgr % en bij koe 88, die
hetzelfde rantsoen ontving, van 2,7 naar 1,7 mgr %. Men heeft wel gedacht dat
door de vorming van het, in een bepaald milieu, onoplosbare magnesiumammoniumfosfaat, de magnesiumbenutting kan verminderen.
Dit zou naar mijn mening een verklaring kunnen zijn voor het feit dat sommige
onderzoekers na toediening van een ammoniakverbinding geen hypomagnesiaemie
waarnamen. Wanneer het anion namelijk aanleiding kan geven tot een daling van
de pH, blijft het ammoniummagnesiumfosfaat in oplossing en kan het magnesium
wel benut worden.
Indien deze hypothese juist is, zou op deze grond een hoog ammoniakgehalte in
de pens na opname van het jonge voorjaarsgras niet zo spoedig aanleiding geven
tot hypomagnesiaemie als na de konsumptie van het herfstgras, omdat dooi de
aanwezigheid van de suikers in het gewas, de pH in de pensvloeistof in de lente het
laagst is.
In hoofdstuk VII hebben we de resultaten vastgelegd van onze onderzoekingen
naar de vorming van het azijnzuur, propionzuur en boterzuur op diverse rantsoe
nen. Deze vetzuren hebben ieder een specifieke funktie in het organisme van de
herkauwer en hebben bovendien als bron van energie niet geheel overeenkomstige
waarde. De gemiddelde vetzuurverhouding in 106 monsters pensinhoud, genomen
op 24 verschillende graspercelen, bedroeg:
azijnzuur
propionzuur
boterzuur

64,76%
19,81«
15,42%

st. afw. ± 3,23
St. afw. ± 3,13
st. afw. ± 2,20
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Er bestaat dus volgens onze onderzoekingen een grote variatie in de vetzuurpercentages \-an de afzonderlijke vetzuren. We hebben berekend met de F toets dat de
percelen zélf voor alle vetzuren een betrouwbare bron van variatie vormen. Voor
de vorming van de vetzuren blijken er zeer significante perceelverschillen te be
staan. We vonden geen duidelijk verband tussen de samenstelling van het gras, ge
analyseerd volgens de Weender analysemethode en de vetzuurverhouding in de
pensvloeistof. Wel blijkt dat de datum waarop de monsters genomen zijn, van in
vloed is op de gevonden vetzuurverhouding. In het algemeen zien we in het voor
jaar een lager azijnzuurpercentage dan in de herfst, maar speciaal het propionzuur
gehalte wordt duidelijk door het seizoen beïnvloed. Na opname van het jonge
lentegras kan het propionzuurpercentage in de pens zelfs tot 30% stijgen, terwijl het
gehalte in het najaar soms niet meer dan 17% bedraagt.
De daling van het propionzuurgehalte is waarschijnlijk een gevolg van de gelijk
tijdige vermindering van het suikergehalte in het gras. Het boterzuurpercentage
toont gedurende het gehele seizoen grote schommelingen.
Op een hooirantsoen zien we veel minder variaties optreden in de vetzuurver
houding. We schrijven dit toe aan het feit, dat tijdens de hooiwinning vele gemak
kelijk aantastbare koolhydraten verloren gaan. Wordt naast een hooirantsoen
krachtvoeder verstrekt, dan zien we, afhankelijk van de samenstelling van het
krachtvoeder, meestal een stijging van het propionzuurpercentage met 1 à 2%.
Gemiddeld vonden we:
azijnzuur
67,70%
propionzuur
19,65%
boterzuur
12,64%
Wordt het gras echter ingekuild, dan blijkt het al dan niet slagen van het konserveringsproces een grote invloed te hebben op de te vormen vetzuurverhouding
in de pensvloeistof. We konden uit onze onderzoekingen berekenen, hoe het melk
zuur en het boterzuur in de silage, het propionzuur- en boterzuurgehalte in de
pensvloeistof beïnvloeden. Tussen het boterzuurgehalte van de silage en het boter
zuurpercentage in de pensvloeistof bestaat een korrelatiekoëfficient van + 0,92.
Het verband tussen deze twee grootheden wordt weergegeven door de volgende
regressievergelijking:
y = 6,248 x + 11,499
y = % boterzuur in de pensvloeistof
x = % boterzuur in de silage.
Tevens vonden we tussen het melkzuur in de silage en het propionzuurgehalte
in de pensvloeistof een korrelatiekoëfficient van + 0,94. Het verband tussen deze
twee grootheden kan worden voorgesteld door de volgende regressievergelijking:
y = 7,638 x + 13,824
y = % propionzuur in de pensvloeistof
x = % melkzuur in de silage.
Uit deze formules kunnen we berekenen hoe hoog het propion- en boterzuur
gehalte in de pensvloeistof 2 uur na opname van een grassilage zal zijn.
Uitgaande van hetzelfde gras dat op verschillende wijze gekonserveerd is, kun
nen we produkten verkrijgen die een geheel andere verhouding tussen het boter-
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zuur en propionzuur in de pensvloeistof veroorzaken. Wanneer deze verhouding
groter dan 1 wordt, achten we dit ongunstig voor het hoog producerende rund. De
voederwaarde van een silage pleegt men uit te drukken in de zetmeelwaardc en het
percentage voedernormruweiwit. Naar onze mening zullen we echter tevens
rekening moeten gaan houden met de hoeveelheid melkzuur en boterzuur die in
de silage aanwezig is en waaruit het gehalte aan propionzuur en boterzuur in de
pensvloeistof kan worden berekend. Zodoende zal men georiënteerd raken over het
propionzuurvormend vermogen van de silage en over de verhouding tussen het
boterzuur en propionzuur in de pens. Deze kennis is naar onze mening van groot
belang, omdat speciaal de pas afgekalfde, hoog producerende runderen tot in
standhouding van de melkproduktie en ter voorkoming van stoornissen in de kool
hydraatstofwisseling, een grote hoeveelheid propionzuur nodig hebben. Een slecht
geslaagde silage in het rantsoen zal speciaal voor deze runderen een oorzaak kun
nen zijn voor een daling van de melkgift en uiteindelijk tot bepaalde ziektesympto
men kunnen voeren.
Op een mestrantsoen variëren de vetzuurpercentages in de pensvloeistof afhan
kelijk van de verhouding tussen het krachtvoeder en het ruwvoeder in het rant
soen. Wanneer niet meer dan 1 kg hooi of stro verstrekt wordt, aangevuld met 6, 7
of 8 kg krachtvoeder, kan het propionzuurgehalte stijgen tot boven de 40%, terwijl
het azijnzuurpercentage gelijktijdig daalt tot 45%. Verhogen we het ruwvoeder met
enige kg dan zien we het propionzuurgehalte spoedig tot 20% dalen.
Bij onze onderzoekingen is eveneens gebleken dat bij het voederen van grote
hoeveelheden krachtvoeder, de variaties in de vetzuursamenstelling van de pens
vloeistof tussen de runderen onderling, groter zijn dan wanneer veel ruwvoeder
in het rantsoen is opgenomen.
Bij een mestproef bleken twee stiertjes die het slechtste groeiden, een afwijkende
fermentatie in de pens te vertonen ten opzichte van de andere dieren uit de groep.
Een verschil in eiwitgehalte van een overigens overeenkomstig mestrantsoen
veroorzaakte geen andere vetzuurverhouding in de pensvloeistof.
Wanneer we hooibrokjes gekombineerd met krachtvoeder in de verhouding
6 : 1 aan jonge runderen verstrekken, zien we in vergelijking met een rantsoen
ongemalen hooi geen verandering in het propionzuurgehalte van de pensvloeistof.
In een enkel geval wijzigde het percentage azijnzuur en boterzuur zich wel. De
totale hoeveelheid vluchtige vetzuren in de pensvloeistof nam significant toe wan
neer in plaats van hooi, hooibrokjes werden verstrekt. Wij schrijven dit toe aan een
snellere vetzuurvorming door de bakteriën en aan een verminderde speekselsekretie, waardoor de koncentratie van de vetzuren toeneemt.
Na overvoedering met krachtvoeder daalde de pH in de pens tot 4,92 terwijl het
melkzuurpercentage steeg tot 621 mgr %. De protozoën werden bewegeloos. Dit
hoge melkzuurgehalte was na 36 uur nog in de pens aanwezig. Aanvankelijk daalde
na de overmatige krachtvoederopname het propionzuur- en boterzuurgehalte en
steeg het azijnzuurpercentage in de pensvloeistof. Na 36 uur was de vetzuurver
houding radikaal veranderd:
azijnzuur
propionzuur
boterzuur

45,4%
50,3%
4,3%
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Het melkzuur blijft blijkbaar lang genoeg in de pensvloeistof aanwezig om be
paalde bakteriën de gelegenheid te geven hieruit propionzuur te vormen. Overigens
heeft dit rund behalve enige diarrhee, geen enkel ziektesymptoom vertoond en at
het 24 uur na de overvoedering weer praktisch zijn volledige rantsoen.
In hoofdstuk VIII worden onze onderzoekingen beschreven naar aanleiding
van het optreden van acetonaemie. Deze stofwisselingsziekte wordt onder meer
gekenmerkt door een daling van het glucosegehalte en een stijging van het per
centage acetonlichamen in het bloedserum.
Bij ons onderzoek is duidelijk naar voren gekomen, dat naast de „klassieke"
vorm van acetonaemie nog een ander ziektebeeld voorkomt, dat we de „subpathologische acetonaemie" zouden willen noemen.
Deze „ziekte" wordt eveneens gekenmerkt door een laag glucosegehalte en een
hoog percentage acetonlichamen in het bloed, maar de runderen eten nog wel hun
volledig rantsoen en de veehouder is in het algemeen over de melkproduktie goed
tevreden, al kan men soms de opmerking horen dat zo'n „patiënt" wel enige kg
melk meer zou kunnen geven.
Naar onze mening komen in de praktijk vele subpathologische acetonaemiepatiënten voor, maar ze worden meestal niet onderkend. We rekenen deze gevallen
tot een voorstadium van het klassieke ziektebeeld en zijn ervan overtuigd dat we
door een wijziging in het rantsoen deze „patiënten" kunnen genezen en dat we
eveneens het optreden van deze „ziekte" kunnen voorkomen.
Bij ons onderzoek van 33 acetonaemiepatiënten in West-Friesland hebben we
speciaal aandacht besteed aan het rantsoen, dat aan de dieren verstrekt werd. De
samenstelling van de rantsoenen is zeer gevarieerd, maar alle rantsoenen die wij
onderzocht hebben blijken, in die hoeveelheid waarmede ze aan de nieuwmelkse
koeien verstrekt worden, te weinig energie te kunnen leveren. Meestal werd 20-30%
onder de zetmeelwaarde- en vre-norm gevoederd. In de vloeibare pensinhoud van
18 patiënten bleek het propionzuurgehalte lager dan 16% te zijn. We hebben aan
wijzingen gevonden, dat dit verlaagd propionzuurgehalte niet veroorzaakt wordt
door een verminderde voedselopname, maar dat een stoornis in de fermentatie
aanwezig kan zijn. Of deze gewijzigde fermentatie primair of secundair optreedt,
is niet geheel duidelijk. De ernstigste acetonaemiepatiënten vertonen het laagste
propionzuurgehalte in de pensvloeistof. Met propionzuurverhogende middelen
kan men de patiënt genezen.
Het propionzuur speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van acetonaemie en
gezien het feit dat dit zuur een voorstof is van het glucose en oxaalazijnzuur, die
beiden sleutelposities innemen voor het goed funktioneren van de citroenzuur
cyclus, kan het gebrek aan propionzuur het ontstaan van acetonaemie wel ver
klaren. Het is mogelijk voor het optreden van deze ziekte duidelijke praedisponerende momenten aan te geven. In al die gevallen waarbij een voor acetonaemie
gevoelig dier, om welke reden dan ook, één of twee dagen te weinig voedsel tot
zich neemt, kan de subpathologische acetonaemie overgaan in het klassieke ziekte
beeld. Een slechte silage praedisponeert voor het optreden van slepende melkziekte, niet alleen door het hoge boterzuurgehalte, dat naast de vorming van
acetonlichamen ook een daling van het bloedglucosegehalte veroorzaakt, maar
tevens doordat ze door haar laag melkzuurgehalte niet in staat is een extra hoeveel
heid propionzuur in de pensvloeistof te doen vormen.
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We menen in de nauwe kalium-natrium-verhouding, die bij acetonaemiepatiënten in de urine aanwezig kan zijn, een aanwijzing gevonden te hebben, dat de bij
nier bij sommige patiënten onvoldoende funktioneert. We komen tot de konklusie
dat de slepende melkziekte in de meeste gevallen veroorzaakt wordt door een tekort
aan propionzuur.
Deze propionzuurdeficientie kan ontstaan door:
a. ondervoeding;
b. ongunstige fermentatie in de pens waarbij te weinig propionzuur ontstaat of de
verhouding tussen het boterzuur en propionzuur > 1 wordt;
c. een kombinatie van a. en b.
De hoofdmaatregel ter voorkoming van slepende melkziekte bestaat hierin, dat
de veehouder ervoor zorgt, dat de hoogproducerende runderen voldoende energie
in hun rantsoen ontvangen en dat daarenboven kort na de partus die voedermidde
len worden verstrekt die de propionzuurvorming in de pens stimuleren.
In het laatste hoofdstuk vermelden we onze proefnemingen over het propion
zuur verhogende effekt van verschillende voedermiddelen. Wij komen daarbij tot
de konklusie dat van de ruwvoedermiddelen een goed geslaagde grassilage het
sterkst het propionzuurgehalte in de pens kan beïnvloeden. Wat het krachtvoeder
betreft vonden we dat de verschillende granen de propionzuurvorming ongelijk
beïnvloeden en dat bovendien een bepaalde technische bewerking van de granen
een propionzuurstimulerend effekt kan hebben.
We zijn in staat door middel van bepaalde produkten duidelijke verschuivingen
in de vetzuurverhouding in de pensvloeistof te veroorzaken.
Van deze kennis kunnen we gebruik maken om onder meer bij een dreigend
propionzuurtekort, het rantsoen in die zin te wijzigen, dat de propionzuurvorming
gestimuleerd wordt.
Het voederen van een goed geslaagde grassilage, aangevuld met krachtvoeder
waarin bijvoorbeeld maisglutenglucose, geëxpandeerde mais, of gekookt rogge
meel verwerkt is, zal een hoog propionzuurgehalte in de pens veroorzaken en het
optreden van acetonaemie tegengaan.
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SUMMARY
In the introduction we have pointed out that the development of biochemistry
has contributed greatly to an improved scientific evaluation of the feed value of a
feeding-stuff.
In the unit of starchaequivalent, introduced by KELLNER and used in our country,
we possess a measure for the net energy value of a feeding-stuff. According to the
latest investigations the production of net energy from a given feed depends on the
proportion of acetic-propionic and butyric acid found in the rumen of the cow.
Moreover each of these fatty acids has its own specific function in the organism of
the ruminant, so they can replace each other in energetic but not in material respect.
In this thesis we have embodied the results of our investigations on the formation
of some fermentationproducts in the rumen of normal and ketotic cows.
Besides we have tried to predict from the chemical analysis of the feed, the
presumable fatty acid- and ammonia formation in the rumen. Moreover we have
tested some products that we found capable to change the molecular proportions
of the fatty acids in the rumen.
For this investigation it was important to develop a reliable and convenient
method for sampling the rumen fluid.
In the second chapter we have described an apparatus by means of which we
were able to obtain representative samples of rumen-fluid from the caudo ventral
part of the rumen. We are able to guide the end of this so-called "dirigible stomachtube" over the "pila cranialis" into the ventral part of the rumen.
In cows on pasture as well as indoors, we are able to take with this dirigible tube
a representative sample of the rumen-fluid, which has the same composition as a
sample taken by rumen fistula. Only the pH of the sample taken by the stomachtube may be 0.1 to 0.2 units higher because there is always some contamination
with saliva.
The fermentation in the fluid rumen-content is stopped by adding sulfuric acid
to the sample and from this milieu we are able to obtain the acetic, propionic- and
butyric-acid by steamdestilation.
As described in chapter III we prepare from the destilate an aetheric solution of
the fatty acids or a solution in carbontetrachloride with 2% butanol. The latter
solution we use to separate the fatty acids with the silicagelcolumn (ELSDEN) and
the first one for the gaschromatography (JAMES and MARTIN). Both methods we
have used but we prefer the separation of the fatty acids by gaschromatography.
In chapter V we have indicated that, according to our investigations, the pH of
the rumen fluid under normal circumstances can vary between 5.7 and 7.5.
In the course of the day it fluctuates because it is the resultant of different varying
factors. Besides the time of sampling, the feed itself and the bacterial activity in
the rumen influence the value of the pH. The ration affects by its physical and
chemical composition the secretion of alkaline saliva, the formation of ammonia
and lower fatty acids and the activity of the rumenflora. The young sugar-rich
springgrass, which is easily fermentable, will quickly cause a low pH in the
rumen. If the cow is fasting after intake of a grassration, the pH will sooner
increase than after the consumption of a hayration.
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The formation of fatty acids in the rumen caused by a crude fibre rich ration
starts lower but is maintained longer. To evaluate the pH of a rumen sample we
have to know the composition and quantity of the feedstuffs and the time of
feeding. The pH of the rumen-content is chiefly determined by the quantity of the
lower volatile fatty acids.
The correlationcoefficient between the pH and the total quantity of volatile fatty
acids, expressed in mgr.aeq. in 100 gram rumen-fluid, was —0.94. The relation
between these quantities is found to be:
y = -0.188X + 8.439
x = sum of acetic-, propionic- and butyric acid expressed in mgr.aeq. in 100 gram
rumen-fluid,
y = pH of the rumen-fluid.
In chapter VI we have discussed the ammonia formation in the rumen. During
the fermentation of the proteins and the non protein N in the rumen, much am
monia is formed, which is partly synthesized to bacterial protein and partly to
urea by the liver. Some nitrogen can return into the rumen by the saliva and pro
bably also passage of urea through the rumen wall. Sufficient carbohydrates must
be in the rumen for the synthesis of bacterial protein. The toxicity of the ammo
nia depends on the concentration of this fermentationproduct after feed intake.
According to our investigations, the ammoniaconcentration in the rumen is
maximal 2 hours after feeding and varies on a winterration between 20—30 mg in
100 ml rumen-fluid. The ammoniaconcentration in the rumen of a cow, which is
fed according to the accepted feeding-standards with hay and concentrates, can be
calculated by dividing the total daily intake of crude protein in grams; by 100. This
quotient expresses the maximum ammonia concentration in mgr. that is formed in
100 ml rumen-fluid on such a ration. When the last nitrogen manuring was applied
shortly before, the ammoniaconcentration in the rumen-fluid will be higher than
this formula indicates. This is caused by the presence of the amids in the herbage.
When the ammoniaconcentration in the rumen-fluid is high (60 mgr.f) the ureacontent of the bloodserum can increase to 70—80 mgr.*.
On pasture we have never found symptoms indicating an ammoniaintoxication.
We observed however, that owing to an increase of the ammoniaconcentration in
the rumen-fluid after adding urea to the ration, the blood magnesium decreased
strongly.
In cow 33 the magnesiumconcentration was lowered from 1.5 tot 0.7 mgr.f and in
cow 88, who received the same ration from 2.7 tot 1.7 mgr.%. Perhaps the formation
of non-soluble magnesiumammoniumphosphate lowers the magnesium availability.
This hypothesis gives a presumable explanation for the fact that some investigators
did not find a hypomagnesemia after administering ammoniumsalts. For, if the
anion of the salt caused a decrease in the pH, the ammoniummagnesiumphosphate
remains solube and the magnesium available. If this is right, a high ammoniacontent in the rumen after intake of young springgrass, will not so soon induce a
hypomagnesemia as after consumption of autumn grass, because the presence of
the sugars in springgrass will decrease the pH in the rumen-fluid.
In chapter VII we have described the results of our investigations about the for
mulation of acetic-, propionic- and butyric acid on different rations. Each of these
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fatty acids has a specific function in the organism of the ruminant and has more
over, not the same value, as a source of energy. The average fatty acid proportion
in 106 samples of rumen-fluid, taken on 24 different pastures was:
acetic acid
propionic acid
butyric acid

64.76%
19.81%
15.42%

deviation dr 3.23%
deviation ± 3.13%
deviation ± 2.20%

According to our investigations there is a great variation in the proportional
relation of the three fatty acids mentioned above. With the F-test we have calcu
lated that the pastures themselves are a significant source of variation. As for the
formation of the fatty acids there are significant differences on different pastures.
We did not find a distinct correlation between the composition of the grass analysed
by the Weender method, and the fatty acid proportion in the rumen-fluid. Yet it is
clear, that the season of sampling influenced the fatty acid proportion. Generally
we observed in spring a lower acetic acid concentration than in autumn. Especially
the propionic acid-content is clearly influenced by the season. After intake of young
springgrass the propionic acid proportion in the rumen fatty acids can increase to
30%; while in autumn this proportion is about 17%. Probably the decrease of the
propionic acid-content is a consequence of the simultaneous diminution of the
sugar content in the grass.
On a hayration there is less variation in the proportion of the fatty acids. We
believe that this is caused by the loss of easily fermentable carbohydrates during
the curing process. When we add concentrates to the hay ration, we mostly observe
a 1 or 2% increase of the propionic acid proportion, dependent on the composition
of the concentrates. The average fatty-acid proportion was on hay-concentrate
rations:
acetic-acid
propionic-acid
butyric-acid

67.70%
19.65%
12.64%

When the grass is ensiled, the result of the conservationprocess is very important
for the fatty acid proportion in the rumen-fluid. We calculated how the lactic- and
butyric-acid in the silage influenced the propionic- and butyric-acid in the rumenfluid. Between the butyric-acidcontent of the silage and the butyric-acid proportion
in the rumen-fluid, we found a correlationcoefficient of + 0.92. The relation be
tween these acids was
y = 6.248x + 11.499.
y = % butyric acid in the rumen
x = % butyric acid in the silage.
At the same time we found between the lactic acid in the silage and the propionic
acid proportion in the rumen-fluid a correlationcoefficient of -f- 0.94. This relation
can be expressed by the following regression-equation:
y = 7.638x + 13.284.
y = % propionic acid in the rumen
x = % lactic acid in the silage.
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Using these formulae we are able to calculate the propionic- and butyric-acid
proportion in the rumen volatile fatty acids, 2 hours after intake of a grasssilage.
When we ensiled the same grass on different ways, the endproducts gave a
complete different proportion between the butyric- and propionic-acid in the
rumen-fluid.
We believe that it is unfavourable for the high producing cow if this proportion
rises above 1. The feeding value of a silage is expressed till now in terms of starch
aequivalent and digestible crude protein. We believe that in future the quantity
of lactic- and butyric acid, present in the silage, will have to be taken in account
too because the propionic- and butyric-acid proportions in the rumen-fluid are
strongly related to these quantities.
In this way we are able to obtain information about the propionic-acid stimulat
ing effect of the silage and about the proportion of butyric- and propionic-acid in
the rumen. This information is important, because high producing cows need high
amounts of propionic-acid in order to maintain the milkproduction and to prevent
disturbances in the carbohydrate metabolism at the same time. A butyric-acid
silage given to fresh cows, may cause a decrease in milkproduction and induce
after some time certain symptoms of a metabolic disorder.
On a fatteningration the fatty acid proportions in the rumen-fluid are dependent
on the relative amounts of concentrates and roughages in the ration. If we restrict
the amounts of hay or straw to 1 kg and give in addition 6, 7 or 8 kg of concentrates,
the propionic-acid concentration may increase above 40%, while simultaneously the
acetic-acid content decreases to 45%. Increasing the quantity of roughages, we soon
observe a decrease of the propionic-acid concentration to about 20%. According to
our investigations, the individual differences in the fatty acid composition of the
rumen-fluid of different cows, are greater, if they are fed a high concentrate ration
than if they are fed chiefly roughages. In a fattening experiment we observed that
two slowly growing young-bulls had a rumen fermentation clearly differing from
that of the other bulls in the same feeding trial.
A difference in the protein-content did not cause, a marked change in the fatty
acid proportion in the rumen-fluid. When haypellets together with concentrates
were given to growing cattle in the proportion 6 : 1, we did not see any change in
the propionic-acid proportion of the rumen fatty acids in comparison with long
liay. Sometimes there was a change in the acetic- and butyric-acid proportions. The
feeding of haypellets instead of long hay to the animals caused however a signi
ficant increase in the total amount of volatile fatty acids expressed as mgr.aeq. in
100 gr. rumen-fluid. It seems that under these circumstances, the formation of acid
is more rapid and besides the saliva excretion is lowered so that the concentration
of the fatty acids rises. After overfeeding with concentrates the pH in the rumen
decreased tot 4.92, while the lactic-acid content increased to 621 mgr.%. The pro
tozoa grew moveless.After 36 hours, there was still a high lactic-acid concentration
in the rumen. Soon after overfeeding the propionic- and butyric-acid concentration
decreased and the acetic-acid content in the rumen-fluid increased. But after 36
hours the fatty acid proportion had changed completely.
acetic-acid
propionic-acid
butyric-acid

45.4%
50.3%
4.3%
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Apparantly the lactic-acid remained in the rumen for a rather long time and was
used by certain bacteria to form propionic-acid. Besides some diarrhoea this cow
did not show any symptom of illness and 24 hours after overfeeding she received
again her normal ration.
In chapter VIII we discuss the results of our investigations with regard to ketosis.
This metabolic disorder is characterised by a decrease of the glucose-content and
an increase of the ketonbodies in the bloodserum. From the classical form of
ketosis we separate another disorder, that we would name "subpathological acetonaemia". This "disorder" is also characterised by a low glucose and a high percentage
of ketonbodies in the blood, but the cows still eat their complete ration and main
tain a high milkproduction, although sometimes they should be able to give some
what more kg of milk. We think that on practical farms many cases of this subpathological acetonaemia occur every year but the majority of them is never dis
covered. In our opinion this disorder is a prodromal stage of the classical ketosis
and we are convinced that by changing the ration these "patients" can be cured
and the outbreak of classic ketosis can be prevented. In the area of West-Friesland
we have examined 33 cows with classic ketosis. We have payed special attention
to the rations, these animals received.
The composition of the rations varied considerably, but in the quantities they
were fed to fresh high producing cows, the amount of starch equivalent was always
too low. Mostly the cows were fed 20—30% below the recommended feedingstandards for starch equivalent and digestible crude protein.
In the fluid-rumencontent
of 18 patients the propionic-acid proportion was
below 16%. We have found indications that this decreased propionic-acid content
is not caused by a lower feed intake, but by a disturbance in the fermentation.
The question whether the fermentation is disturbed primarily or secondary is
not clear. The cows with the most severe ketosis always have the lowest propionicacid proportion in the rumen-fluid. We are able to cure the patients with propionicacid increasing products. The propionic-acid takes an important place in the
ethiology of ketosis. In metabolism, glucose and oxalo-acetic-acid can be formed
from propionic-acid. Because these products are very important in the citric-acidcycle, a lack of propionic-acid can be the cause of ketosis. It is possible to indicate
special praedisposing moments for the outbreak of this disorder. In all cases in
which a fresh calved cow for one reason or another, has a lowered feed intake for
one or two days, the subpathological ketosis may change into the classic syndrom.
A butyric-acid silage favours the outbreak of ketosis not only by its high butyricacid content causing the formation of ketonbodies and a decrease in bloodglucosecontent, but also by its low content of lactic-acid preventing the formation of
additional propionic-acid. It is our opinion that the narrow proportion of potassium
and sodium, we have sometimes found in the urine of ketotic cows, indicates the
existence of an insufficient adrenal function.
We can conclude that in most cases ketosis is caused by a shortage in propionicacid. This propionic-acid lack may arise from:
a. undernutrition;
b. unfavourable fermentation in the rumen by which less propionic-acid is formed
or the proportion between butyric- and propionic acid rises over unity;
c. a combination of a and b.
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The best thing we can do to prevent the outbreak of ketosis is to take care that
the high producing milking cows get sufficient energy in their ration and that more
over soon after calving, feedingstuffs are given that stimulate the propionic-acid
formation in the rumen-fluid.
In the last chapter we describe our experiments about the propionic increasing
effect of different feedingstuffs. We conclude that among the roughages the lacticacid grasssilage is the best for increasing the propionic-acid content of the rumen,
as for the concentrates we found that the different cereals are not equally influenc
ing the propionic-acid formation. Moreover different technical treatments of the
cereals may alter their propionic-acid stimulating effect. We are able to cause an
obvious shifting in the fatty acid proportion in the rumen-fluid by feeding suitable
feeds. By this knowledge we are able to prevent a lack of propionic-acid by
changing the ration in such a way that the propionic-acid formation is stimulated.
The feeding of a lactic-acid grasssilage, balanced with concentrates composed
with maizegluten and glucose, cooked rye meal and expanded maize, will cause a
high propionic-acid content in the rumen and so prevent ketosis
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TABEL
behorende bij Hoofdstuk VI
Het verband tussen het ammoniakgehalte in de pensvloeistof en het ureumgehalte
in het bloed van 48 runderen.

23,1
32,5
36,0
42,5
63,2
38,8
46,4
56,6

59,0
64,0
69,0
72,0
79,0
82,0
73,0
76,0

Bloedglucose- en acetonlichamengehalten van koe 2
TABELLEN
behorende bij Hoofdstuk VIII

Datum
okt. 5
vóór part. 7
na part.
okt. 8

Bloedglucose- en acetonlichamengehalten van koe 69

Datum
okt. 28
nov. 5

12
23
26
30
dec. 3
7
10
14
17
21
jan. 4
7
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Glucose
mgr %
62
48
49
42
60
58
60
54
79
67
66
66
64
73

Acetonlicha
men mgr %
—

13,0
15,0
17,5
13,3
11,6
5,5
4,4
4,0
3,3
3,8
0.4
0,8
0,5

16
20
23
26
29
nov. 2
5
9
12
16
19
23
26
30
dec. 3
7
10
14
17
21

Glucose
mgr %
67
82
102
70
40
30
44
42
44
42
46
45
52
54
42
42
53
65
67
52
77
67
69
71

Acetonlichamen mgr %
—

2,5
1,0
1,6
8,8
9,1
7,4
9,6
6,6
6,4
6,7
6,9
4,7
9,9
16,4
17,4
13,4
6,6
3,9
4,7
2,8
4,3
5,1
2,6

TABEL
behorende bij Hoofdstuk VII-1
Analyse van de pensinhoud van 106 runderen op 24 graslandpercelen
No.
perceel

Aantal
dieren

%
Azijn
zuur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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

67,6
65,2
67,6
65,1
65,7
64,2
64,7
67,0
66,4
64,3
63,8
62,2
66,8
65,4
64,0
62,1
62,0
61,1
67,6
67,7
65,2
68,0
59,2
56,8

Number
pasture

Number
animals

Acetic
acid

«

St.afvv.

±1,23
± 1,26
±2,62
+ 1,33
± 2,58
± 1,76
± 1,97
±2,08
± 1,33
±2,41
±2,57
±2,31
±2,04
±3,14
+ 2,03
± 1,44
±2,27
±3,52
±2,27
±0,36
±2,55
+ 1,17
±0,56
±2,45

%

St. dev.

%

l'ropionzuur

St.afw.

Boterzuur

17,9
19,2
17,3
19,1
20,9
21,3
21,0
19,2
19,2
20,0
20,0
18,1
17,7
16,7
17,7
20,9
20,7
21,4
18,1
17,5
19,1
18,2
25,7
30,5

+ 0,63
±0,87
+ 1,58
+ 1,26
+ 1,85
±2,05
+ 2,66
+ 1,99
+ 2,29
+ 1,01
+ 4,11
+ 1,40
+ 1,58
+ 1,92
+ 2,14
+ 0,80
±0,94
+ 2,38
+ 1,44
+ 1,00
±2,37
+ 0,92
+ 1,56
±0,91

14,5
15,6
15,1
15,8
13,4
14,6
14,3
13,8
14,3
15,7
16,2
19,6
15,5
18,0
18,2
17,0
17,4
17,5
14,2
14,8
15,7
13,8
15,1
12,8

St. dev.

Butyric
acid

2
Propionic

St.afw.

± 1,08
±0,43
+ 2,01
+ 1,88
+ 2,01
+ 2,24
+ 1,76
±1,17
+ 1,95
± 2,17
+ 3,66
± 1,17
±0,62
+ 2,03
+ 1,52
+ 1,26
±2,21
±2,44
± 1,77
±0,94
± 1,69
±0,53
+ 1,18
± 1,78

%

St. dev.

Analysis of the rumenfluid of 106 cows on 24 different pastures
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TABEL
behorende bij Hoofdstuk VII-1
Analyse van het gras van 24 percelen

No.
perceel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Number
pasture

Droge stof
(%)

19,8
12,6
20,8
15,7
17,7
18,2
16,7
17,6
18,0
12,3
18,6
16,6
10,3
11,7
12,1
23,3
22,3
23,6
19,5
23,2
17,8
21,1
24,0
24,4
Dry matter
{%)

Ruw
eiwit

20,5
29,1
28,5
29,8
20,2
22,1
21,5
17,2
16,4
17,8
19,4
19,5
19,8
24,6
24,7
17,4
21,7
11,9
21,6
14,1
25,5
19,6
16,4
16,2
Crude
protein

Analysis of the grass of 24 pastures
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In de droge stof (%)
Overige kool
hydraten
Ruwe
+ vet
celstof

46,7
41,7
38,5
37,2
47,8
46,4
48,7
49,0
49,4
49,8
53,8
39,8
41,1
45,4
42,0
53,0
48,2
56,8
46,0
52,6
40,7
46,9
54,5
55,6

20,9
18.5
21,7
21,1
20,9
20,5
19,8
23,8
25,5
21,5
18,4
30,6
29,1
20,6
19,9
21,2
21,3
22,7
23,8
25,4
23,8
24,0
19,9
18,8

In the dry matter (%)
N-free extract
Crude
+ fat
fibre

As

11,9
10,7
11,3
11,9
11,1
11,0
10,0
10,0
8,7
10,9
8,4
10,1
10,0
9,4
13,4
8.4
8,8
8.6
8,6
7,9
10,0
9,5
9,2
9,4
Ash

TABEL
behorende bij Hoofdstuk VII-3
De samenstelling van de silages verstrekt aan 32 runderen.

No.
silage

pH

1
2
3
5
4
6
7
8
9

4,16
4,13
4,79
5,42
4,90
5,22
4,27
4,42
4,10

Nvimber
silage

pH

NH.i-N
in % van
totaal-N

10,4
10,6
15,5
42,6
25,5
28,2
10,8
7,6
8,2
Ammonia-N as
% of
total-N

Analyse van de silage
%
%
%
AzijnBoterMelk
zuur
zuur
zuur

0,96
0,62
1,64
0,74
0,56
0,92
0,98
0,60
1,84

0
0,09
0,17
1,72
1,15
1,16
0,26
0
0,04

%

%

%

Aceticacid

Butyric
acid

Lacticacid

1,68
1,72
0,54
0,17
0,91
0,23
1,24
1,70
1,09

Analyse van de
droge stof
%
droge
stof

20,52
23,19
20,33
18,32
23,66
17,98
19,18
37,70
21,45
Cf/O

dry
matter

Analysis of the silage

%

%

%

as

ruw eiwit
-NHs

ruwe
celstof

13,26
15,00
14,25
11,23
14.80
14,13
15,10
18,20
11,03

31,52
25,44
29,83
29,93
25.76
26,86
24,48
22,70
30,91

9,93
19,17
12,94
15,94
18,16
15,88
17,09
13,50
10,65

% crude
protein
%
crude
without
ash
ammonia
fibre
Analysis of the
dry matter

The composition of the silages given tot 32 cows.
Gemiddelde vetzuurverhouding in de pensvloeistof van enige runderen, na op
name van 9 verschillende silages.
Nummer
silage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Number
silage

Analyse van de pensvloeistof
%

%

%

Azijnzuur

Propionzuur

Boterzuur

63,2
58,3
69,3
59,7
64,6
62,9
68,0
58,8
67,9
%

Acetic-acid

25,8
29,4
19,8
22,1
14,7
15,4
20,4
27,0
20,7

11,0
12,2
10,9
18,2
20,8
21,8
11,5
14,2
11,4

%

Propionic-acid
Analysis of the rumen-fluid

Butyric-acid

Average molar proportion of the fatty acids in the rumen-fluid of some cows,
after intake of 9 different silages.
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1.

INLEIDING

Onder schieters verstaat men bij bieten de zaadbieten die zich reeds in het eerste
groeijaar vormen. Hoewel het ene ras veel resistenter is tegen schieten dan het andere
ras, spelen uitwendige omstandigheden, zoals temperatuur en daglengte, bij het
schieten een belangrijke rol. Dit schieten komt vooral voor, wanneer de temperatuur
kort na het opkomen der zaden een tijdlang laag blijft. Bijgevolg zal bij vroege uitzaai
de kans op schieters groter zijn dan bij latere zaai.
Vooral in jaren waarin veel schieters voorkomen, komt de vraag nog al eens naar
voren hoeveel de voederwaarde van schieters achterblijft bij die van normale bieten.
Over de voederwaarde van de normale bieten en het loof zijn wij momenteel vrij
goed georiënteerd. In de winter 1950/'51 werden aan het Instituut voor Veevoedings
onderzoek „Hoorn" enkele partijen bieten op verteerbaarheid onderzocht. Aan de
hand van de uitkomsten van dit onderzoek werden formules opgesteld voor de be
rekening van de zetmeelwaarde en het vre-gehalte (DIJKSTRA, 1953). Enkele jaren
later werden ook voor het verse bieteloof, al of niet met kop, dergelijke formules
opgesteld (DIJKSTRA, 1957). Kort geleden werden aan de hand van de resultaten van
een verteerbaarheidsonderzoek van polyploide bieten deze formules nog enigszins
gewijzigd (DIJKSTRA, 1960).
Het hier volgend onderzoek had ten doel na te gaan in hoeverre de verteerbaarheid
en voederwaarde van schieters afwijkt van die van gewone bieten.

1

2.

VERTEERBAARHEIDSONDERZOEK VAN DE
BIETEKOPPEN MET BLADEREN

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van het loof van hooggehaltige groen
kraag, in 1959 verbouwd op het Veevoedingsproefbedrijf te Hoorn. Door vroeg te
zaaien werd bereikt dat een vrij groot percentage van de bieten ging schieten. Gelijk
tijdig werd bij deze proef de verteerbaarheid bepaald van de bietekoppen en bladeren
van geschoten en niet-geschoten bieten.
Voor elk van deze twee series verteringsproeven werd gebruik gemaakt van
3 hamels. Beide series bestonden uit 5 zonder onderbreking op elkaar volgende hoofd
perioden van 7 dagen, voorafgegaan door een voorperiode van 10 dagen.
De dieren kregen naast het loof geen andere voedermiddelen, alleen ontvingen
ze over hun rantsoen 30 g geslibd krijt en 5 g keukenzout per dier per dag.
Voor deze verteringsproeven werd tweemaal per week vers loof van het land
gehaald. Verder werden er bij het afwegen van de dagporties dadelijk droge-stofbepalingen in het loof verricht. Aan de hand van deze droge-stofgehaltes werden de
porties zodanig gevarieerd, dat elke hamel gedurende de gehele proef van dag tot
dag steeds een even grote hoeveelheid droge stof ontving. Bij beide series proeven was
dit ongeveer 900 g. De voorperiode begon op 28 juli en het onderzoek werd beëindigd
op 11 september.
De chemische samenstelling van het bij deze proeven gebruikte loof is vermeld in
tabel I.
Voor vergelijking hebben wij de analyses van het loof van de geschoten en nièt-geschoten bieten gemiddeld, hoewel dit theoretisch misschien niet verantwoord is, omdat
de chemische samenstelling van het gewas tijdens de proeven niet constant is gebleven.
Bij het ouder worden vindt er een stijging van het droge-stofgehalte plaats, terwijl
in de droge stof het eiwit- en asgehalte afneemt en het ruwe-celstofgehalte toeneemt.
Bij het loof van de normale bieten is deze tendens slechts in geringe mate aan
wezig; bij het loof van de schieters waren deze veranderingen duidelijk.
Er is bij deze proef een belangrijk verschil in chemische samenstelling tussen het
loof van schieters en van gewone bieten.
In de eerste plaats is het droge-stofgehalte van het loof van de schieters gemiddeld
ongeveer 3 % hoger dan dat van de normale bieten.
In de droge stof is bij het loof van de schieters zowel het ruwe- als het werkelijkeeiwitgehalte duidelijk lager dan bij dat van normale bieten; bij het ruwe eiwit is dit
verschil gemiddeld 4,2 %. Het verschil in ruwe-celstofgehalte is nog veel groter; het
loof van de bij deze proef gebruikte schieters bevatte bijna tweemaal zoveel ruwe
celstof als dat van normale bieten (gemiddeld 20,6 tegen 10,7 %).
Ook was er een verschil in asgehalte. Het loof van de gewone bieten bevatte
gemiddeld 16,7 % as in de droge stof tegen 13,1 % in dat van schieters. Dit is niet te
wijten aan een meerdere of mindere verontreiniging met grond. In alle monsters was
2
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het zandgehalte laag; in de droge stof van het blad van schieters bedroeg het ge
middeld 0,45 % tegen 0,60 % in het blad van de normale bieten. Door al deze faktoren is het gehalte aan overige koolhydraten in de droge stof van het loof van nor
male bieten gemiddeld ongeveer 2 % hoger dan in dat van schieters.
De verteerbaarheid van het bij deze proeven gebruikte loof is opgenomen in de
tabellen A en B en een overzicht van de gemiddelde verteringscoëfficienten in tabel 2.
In deze tabel hebben wij de verteringscoëfficienten van het loof van de geschoten
en nièt-geschoten bieten gemiddeld. Dit is voor het loof van de normale bieten zeker
geoorloofd, daar de verteerbaarheid hiervan tijdens de proef niet veranderde.
Bij het loof van de schieters was wel een verandering ; hier nam de verteerbaarheid
van alle bestanddelen bij het ouder worden af. Voor een gemakkelijke vergelijking
van de beide soorten loof hebben wij toch bij dit loof ook gemiddelde verterings
coëfficienten berekend.
Er is een belangrijk verschil in verteerbaarheid tussen de beide loofsoorten. Terwijl
bij deze proeven de organische stof van het loof van normale bieten gemiddeld voor
86 % verteerbaar was, was dit bij het loof van schieters slechts voor 60 % het geval.
Bij het ruw eiwit waren deze cijfers resp. 85 en 73 % en bij overige koolhydraten 90
en 74%. Het grootste verschil werd gevonden bij de ruwe celstof. Terwijl de ruwe
celstof in het loof van de normale bieten voor 65 % verteerbaar was, was ze in het loof
van de schieters gemiddeld slechts voor 15 % verteerbaar.
Met behulp van de samenstelling uit tabel 1 en de verteringscoëfficienten uit tabel 2
hebben wij de voederwaarde van de verschillende partijen bietekoppen en -blad beTABEL 3.

Voederwaarde van de droge stof van het bij deze proeven gebruikte loof van geschoten en
nièt-geschoten bieten
Loof van schieters

le periode
2e periode
3e periode
4e periode
5e periode
Gemiddeld

Voeder
norm
ruw
eiwit

Verteer
baar
werkelijk
eiwit

10,40
10,91
10,89
8,51
8,59
9,86
Dig.
crude
protein

Zetmeelwaarde

Verteer
baar
werkelijk
eiwit

Zetmeelwaarde

7,09
6,88
7,05
5,14
4,83

48,7
45,2
47,9
43,7
41,8

14,94
15,98
14,35
15,58
14,01

10,31
10,28
9,21
9,95
9,02

67,4
67,6
66,0
68,1
68,9

6,20

45,5

14,97

9,75

67,6

Digtrue
protein

Starch
equivalent

Dig.
crude
protein

Dig.
true
protein

Leaves of bolters

TABLE 3.

Loof van normale bieten
Voeder
norm
ruw
eiwit

1st period
2nd period
3rd period
4th period
5th period
Average

Starch
equivalent

Leaves of normal beets

Feeding value of the dry matter of leaves of bolters and of normal beets used in the digestion trials
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rekend. Bij dit gewas is het begrip voedernorm ruw eiwit identiek met verteerbaar
ruw eiwit. De zetmeelwaarde werd berekend volgens onze vereenvoudigde bereke
ningswijze; als faktor voor ruwe-celstof-aftrek werd 0,29 gebruikt. De aldus verkregen
uitkomsten zijn opgenomen in tabel 3.
Bij het loof van de normale bieten vertoonde het gehalte aan verteerbaar eiwit
bij het ouder worden de neiging iets te dalen; bij de zetmeelwaarde was dit beslist
niet het geval.
Bij het loof van de schieters daarentegen daalde zowel het gehalte aan ruw- en
werkelijk eiwit als de zetmeelwaarde duidelijk bij het ouder worden.
Er is een groot verschil in voederwaarde tussen het loof van schieters en van
normale bieten. Bij deze proef lag de gemiddelde zetmeelwaarde en het gemiddelde
gehalte aan ruw eiwit in de droge stof bij het loof van schieters slechts op ongeveer
2/3 deel van die bij normale bieten.
In tabel 4 hebben wij de gevonden voederwaarden vergeleken met de theoretische
waarden die met behulp van de formules zijn berekend. Om de vergelijking gemak
kelijker te maken, zijn alle waarden omgerekend op de organische stof.
De voederwaarde van het loof van de normale bieten was bijzonder hoog; het
gemiddelde gehalte aan vre lag 5,8 en de gemiddelde zetmeelwaarde 2,7 % boven
de theoretisch berekende waarden.
Het loof van de schieters van deze bieten lag daarentegen duidelijk beneden de
berekende waarden; bij de zetmeelwaarde was dit zelfs gemiddeld 13,5 %.

7

5; "S Si *5*Si *5»7H S
«
"S**
S .§0 .*> .«Ü <« SI

CJ Q

©

OO

CM CM co
irf CT>" CM
<£>
CM

CTT

CM

V >

s .s?

c3 Q s s S ^

£•§

ci co"

TÎ

•O
c

CO

<o en
rt^
•—T O co" m"
LO CM CO co

in

CM
<0
co"
Tj-

1

S Ü
3—

CT)
M

«

r-* CM
co" co" o" co"
co <£> lO

co"

<£> co^
LO co"
m

Ü 3,

t
bß
c

CS
>
C

Œ
:<U
OU
bß

c *->
o flJ

jg
"o cS
O J"0

co
<c

>

in

—

co CO
co irT Iff
CT) CT> CO en

CM
CO

_)_
^

o
co CO
Th"
co CT)

GO
LO" CM

j:i

& C

^. +

M ^
£
O

S5

C

&
-C
bß u

co^ CM ©^
in o"
co"
co CT) r-* co

u,

CTT

.22 O

U G TC

C
SH •

CO (N

CTTOS? •

co

CM

*T3

-Q

£ «
Q S

Q

B
*^3

Va
G

V

XI

'0

>
TT
<
H

1

.J-.

OG

Y

5 75 H P
CS C$ CJ
FFI K O

K ^
BD
:<U

U BO
'S ß
rt
«
C/3 >

<
H

3.

VERTEERBAARHEIDSONDERZOEK
VAN DE BIETEN

Het lag in de bedoeling naast de koppen en bladeren van de in 1959 op het Vee
voedingsproefbedrijf te Hoorn verbouwde groenkraag ook de wèl- en nièt-geschoten
bieten op verteerbaarheid te onderzoeken.
Zowel bij de normale bieten als bij de schieters zijn de verteringsproeven mislukt,
doordat de dieren de bieten niet in voldoende mate wilden opnemen.
In de herfst van 1960 werd de proef met geschoten bieten herhaald. Nu werd ge
bruik gemaakt van schieters van suikerbieten, verbouwd in de Wieringermeerpolder.
De verteerbaarheid werd bepaald met behulp van 3 hamels. De verteringsproef
bestond uit een hoofdperiode van 10 dagen, voorafgegaan door een voorperiode van
eveneens 10 dagen. De bieten werden gevoederd naast een grondrantsoen van 400 g
grasmeel, waarvan de verteerbaarheid in een afzonderlijke verteringsproef was vast
gesteld. De hoeveelheid der verstrekte bieten varieerde door het wisselende droge
stofgehalte ; ze werd steeds zo gekozen, dat de opgenomen hoeveelheid droge stof van
dag tot dag constant bleef.
De dagelijks verstrekte hoeveelheid bieten wisselde van 2,045-2,204 kg. Hiernaast
ontvingen de hamels 30 g geslibd krijt en 5 g keukenzout per dier per dag.
De resultaten van deze verteringsproef zijn opgenomen in tabel 5.
De overeenstemming van de verteringscoëfficienten van de afzonderlijke dieren
was niet fraai. Tenslotte hebben wij, daar de overige koolhydraten verreweg de be
langrijkste bestanddelen van de bieten uitmaken, vooral gelet op de verterings
coëfficienten van de koolhydraten. Die van S en T kwamen zeer goed met elkaar
overeen, terwijl die van hamel U veel lager was. Daarom hebben wij bij de berekening
van de gemiddelden de uitkomsten van hamel U buiten beschouwing gelaten.
Voor vergelijking hebben wij de gemiddelde cijfers van een vijftal soorten suiker
bieten uit een vroeger onderzoek (DIJKSTRA, 1960) over de verteerbaarheid en
voederwaarde van bieten in deze tabel opgenomen.
Wat de samenstelling betreft, zien wij dat het eiwitgehalte van de schieters duidelijk
lager en het ruwe-celstofgehalte belangrijk hoger is dan dat van normale bieten.
Bij de verteringscoëfficienten waren de verschillen daarentegen gering. De be
langrijkste bestanddelen - de overige koolhydraten - werden in beide gevallen vrijwel
evengoed verteerd. De verteerbaarheid van het ruw eiwit was iets geringer. Dit is
echter normaal, daar het eiwitgehalte ook lager is en er bij bieten een goed verband
tussen deze beide grootheden bestaat.
Met behulp van de gegevens uit deze tabel hebben wij het gehalte aan voeder
norm ruw eiwit en zetmeelwaarde berekend van de bij deze proef gebruikte schieters.
Voor vergelijking hebben wij daarnaast geplaatst de gemiddelde voederwaardecijfers
van de vijf partijen suikerbieten. Bij bieten is voedernorm ruw eiwit identiek met
verteerbaar ruw eiwit.
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TABEL 6.

Voederwaarde van schieters in vergelijking tot die van normale bieten met ongeveer het
zelfde droge-stofgehalte
In de droge stof
Voedernorm ruw
eiwit

Schieters

Voeder
norm ruw
eiwit
(°o)

Zetmeel
waarde

(%)

Zetmeel
waarde

Droge
stof
(°o)

1,18
2,41

60,0
61,3

22,0
22,9

0,26
0,55

13,2
14,0

Digestible
crude pro
tein (%)

Starch
equivalent

Dry
matter

Digestible
crude pro
tein (%)

Starch
equivalent

In dry matter

TABLE 6.

In het verse materiaal

(%)

Bolters
Normal

In fresh material

Feeding value of bolters in comparison with that of normal beets with about the same dry matter content

De zetmeelwaarde werd berekend volgens de door ons voorgestelde vereenvou
digde berekeningswijze (met verwaarlozing van het vetgehalte en met gebruikmaking
van verteerbaar ruw eiwit in plaats van verteerbaar werkelijk eiwit). Bij deze bereke
ning werd als faktor voor onvolwaardigheid 72 aangenomen, zoals door KELLNER
wordt opgegeven voor de gemiddelde voederbieten.
De verkregen uitkomsten zijn opgenomen in tabel 6.
Uit deze tabel blijkt dat de bij deze proef gebruikte schieters een lager vre-gehalte
bezitten dan de normale bieten, terwijl de zetmeelwaarde slechts weinig bij die van
normale bieten ten achterblijft.
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SAMENVATTING
Met behulp van hamels werd in de herfst van 1959 een onderzoek ingesteld naar de
verteerbaarheid en voederwaarde van schieters.
Bij het onderzoek van de koppen met bladeren van hooggehaltige groenkraag
werd het loof van schieters vergeleken met dat van de normale bieten van dezelfde
partij. Dit vergelijkende onderzoek vond plaats gedurende 5 op elkaar volgende
perioden van 7 dagen.
De chemische samenstelling van deze partijen loof is vermeld in tabel 1. Bij het
ouder worden veranderde de chemische samenstelling van het loof van schieters veel
sterker dan van het loof van de normale bieten. Deze veranderingen waren een stij
ging van het droge-stofgehalte en in de droge stof een afname van het eiwit- en asgehalte en een toename van het ruwe-celstofgehalte.
Verder was er een belangrijk verschil tussen de gemiddelde samenstelling van het
loof van schieters en dat van gewone bieten ; bij het loof van de schieters was het eiwiten asgehalte duidelijk lager en het ruwe-celstofgehalte veel hoger.
De gemiddelde verteringscoëfficienten zijn vermeld in tabel 2. Terwijl bij het loof
van de normale bieten de verteerbaarheid tijdens de proef niet veranderde, nam bij
het loof van schieters de verteerbaarheid van alle bestanddelen bij het ouder worden
af. Er was een belangrijk verschil in verteerbaarheid tussen het loof van de schieters
en dat van .de normale bieten. De verteerbaarheid van alle organische bestanddelen
was bij de schieters lager en die van de ruwe celstof zelfs veel lager.
De berekende voederwaardecijfers zijn vermeld in tabel 3.
In tegenstelling met het loof van de normale bieten daalde bij de schieters de
voederwaarde duidelijk bij het ouder worden. Er was een groot verschil in voederwaarde tussen het loof van de schieters en van de normale bieten; zowel het vregehalte als de zetmeelwaarde in de droge stof waren bij het loof van schieters slechts
ongeveer 2/3 deel van die van normale bieten.
De verteringsproef met de bij deze proeven behorende bieten mislukte, doordat de
hamels er niet voldoende van wilden opnemen.
In de herfst van 1960 werd een nieuwe verteringsproef met bieten genomen en
wel met die van schieters van suikerbieten. De resultaten van dit verteerbaarheidsonderzoek zijn vermeld in tabel 5. Voor vergelijking diende het gemiddelde van een
vijftal soorten suikerbieten uit een vroeger onderzoek. Het eiwitgehalte van de
schieters was lager en het ruwe-celstofgehalte belangrijk hoger dan dat van de nor
male bieten. De verteerbaarheid van de schieters was echter bijna even hoog als dat
van de normale bieten. De voederwaardecijfers zijn opgenomen in tabel 6. De door
ons onderzochte schieters bezaten een lager vre-gehalte dan de normale bieten; in
zetmeelwaarde bleven zij echter slechts weinig bij normale bieten ten achter.
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SUMMARY
COMPARATIVE INVESTIGATIONS ON DIGESTIBILITY AND FEEDING VALUE OF BOLTERS AND
OF NORMAL BEETS

In the autumn of 1959 digestion trials with wethers were carried out in order to
obtain information about the digestibility and feeding value of bolters.
We started with trials about the digestibility of the leaves and tops. In this
experiment the digestibility of leaves of bolters was compared with that of normal
beets of the same crop during 5 successive periods of 7 days.
The chemical composition of these leaves is mentioned in table 1. When growing
older the composition of the leaves of bolters changed much more than that of normal
beets. These changes were an increase in dry matter content and in the dry matter
a decrease in protein and ash content and an increase in crude fibre content. More
over there was an important difference between the average composition of leaves
of bolters and that of common beets : in leaves of bolters the protein and ash content
are distinctly lower and the crude fibre content much higher.
The average digestion coefficients are mentioned in table 2. Whereas the digesti
bility of the leaves of normal beets did not change during the experiment, in the
leaves of bolters the digestibility of all components decreased with age. There was an
important difference in digestibility between leaves of bolters and those of normal
beets. In leaves of bolters the digestibility of all organic components was lower and
that of crude fibre even much lower.
The calculated feeding value-figures are mentioned in table 3. Whereas the
feeding value of the leaves of normal beets was rather constant, that of bolters
decreased clearly with age. There was a big difference in feeding value between the
leaves of bolters and that of normal beets ; the dig. crude protein content as well as
the starch equivalent in the dry matter were in the leaves of bolters only about twothird of that in the leaves of normal beets.
Owing to a too low ingestion by wethers the digestion trial with the beets in these
experiments failed.
In the autumn of 1960 a new digestion trial with beets was carried out and still
with those of bolters of sugar beets. The results of this digestion trial are mentioned
in table 5. We used for comparison the average figures of 5 lots of sugar beets of an
earlier research.
The protein content of the beets of bolters was lower and the crude fibre content
distinctly higher than in normal beets. However, the digestibility of these beets was
almost as high as that of normal beets.
The feedingvalue-figures are mentioned in table 6. In the beets of bolters of this
experiment the digestible crude protein content was lower, whereas the starch
equivalent was almost as high as that of normal beets.
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TABELLEN

TABEL A.

Verteringscoefficienten van het bij deze proeven gebruikte loof van schieters (V 584)

Ruw
eiwit

Overige
koolhy
draten
-f vet

Ruwe
celstof

As

Wer
kelijk
eiwit

63,8
63,0
64,4
63,7

75,2
75,2
71,9
74,1

75,6
74,9
77,0
75,8

22,6
21,3
23,8
22,6

57,2
59,5
59,4
58,7

67,9
67,6
64,7
66,7

Aug. 7-13
Wether A
Wether B
Wether C
Average

58,8
57,9
60,4
59,0

59,6
58,5
61,1
59,7

74,6
74,9
74,9
74.8

72,7
72,0
75,0
73,2

14,2
11,4
14,8
13,5

54,2
54,0
55,7
54,6

65,4
66,1
66,1
65,9

Aug. 14-20
Wether A
Wether B
Wether C
Average

-27 aug.
Hamel A
Hamel B
Hamel C
Gemiddeld

62,5
61,6
61,1
61,7

63,5
62,8
62,2
62,8

75,6
75,5
74,9
75,3

75,9
75,8
74,9
75,5

20,6
17,6
18,0
18,7

56,3
54,5
54,4
55,1

68,3
66,7
67,1
67,4

Aug. 21-27
Wether A
Wether B
Wether C
Average

S aug.-3 sept.
Hamel A
Hamel B
Hamel G
Gemiddeld

58,6
56,3
58,2
57,7

59,0
56,1
58,8
58,0

70,3
70,9
70,1
70,4

74,1
71,9
74,0
73,3

16,0
9,7
15,9
13,9

55,6
57,8
54,2
55,9

59,8
59,7
60,3
59,9

Aug. 28—Sep,
Wether A
Wether B
Wether C
Average

-10 sept.
Hamel A
Hamel B
Hamel C
Gemiddeld

55,7
56,0
52,7
54,8

56,4
56,8
53,3
55,5

70,3
71,4
68,9
70,2

72,5
73,1
71,4
72,3

11,7
11,0
2,5
8,4

50,1
50,2
48,2
49,5

59,0
59,5
55,6
58,0

Sept. 4-10
Wether A
Wether B
Wether C
Average

Dry
matter

Organic
matter

Crude
protein

X-free
extract
+ fat

Crude
fibre

Ash

True
protein

Droge
stof

Orga
nische
stof

aug.
Hamel A
Hamel B
Hamel C
Gemiddeld

62,9
62,5
63,7
63,0

t—20 aug.
Hamel A
Hamel B
Hamel C
Gemiddeld

7-13

TABLE A.

Digestion coefficients of leaves of bolters used in the digestion experiments

TABEL B.

Verteringscoëfficienlen van het bij deze proeven gebruikte loof van normale bieten (V 585)

Ruw
eiwit

Overige
koolhy
draten
Ruwe
+ vet
celstof

As

Wer
kelijk
eiwit

85,3
86,0
86,2
85,8

84,3
84,5
83,7
84,2

90,3
90,6
91,3
90,7

61,1
64,8
64,3
63,4

54,2
53,2
54,6
54,0

79,7
80,0
78,5
79,4

Aug. 8-14
Wether S
Wether T
Wether U
Average

80,3
80,5
81,5
80,8

85,6
85,8
86,5
86,0

85,5
85,3
85,3
85,4

90,2
90,6
90,9
90,6

60,9
61,3
64,7
62,3

54,1
54,2
56,6
55,0

80,3
79,9
79,9
80,0

Aug. 15-21
Wether S
Wether T
Wether U
Average

22-28 aug.
Hamel S
Hamel T
Hamel U
Gemiddeld

80,4
80,5
78,3
79,7

85,5
85,7
83,0
84,7

84,4
84,3
83,1
83,9

90,2
90,4
86,5
89,0

63,1
63,9
65,5
64,2

56,0
55,7
56,2
56,0

78,4
78,6
77,3
78,1

Aug. 22-28
Wether S
Wether T
Wether U
Average

29 aug.-4 sept.
Hamel S
Hamel T
Hamel U
Gemiddeld

81,6
80,8
81,0
81,1

86,6
86,4
86,4
86,5

85,5
84,7
85,7
85,3

91,0
91,0
90,9
91,0

66,2
66,0
65,1
65,8

56,4
52,7
53,7
54,3

79,8
79,1
79,8
79,6

Aug. 29-Sept. 4
Wether S
Wether T
Wether U
Average

5-11 sept.
Hamel S
Hamel T
Hamel U
Gemiddeld

81,3
81,8
82,2
81,8

86,3
87,0
87,0
86,8

83,6
84,9
85,0
84,5

90,7
91,4
91,0
91,0

68,1
67,9
69,3
68,4

54,7
54,4
57,1
55,4

78,2
79,1
79,6
79,0

Sept. 5-11
Wether S
Wether T
Wether U
Average

Dry
matter

Organic
matter

Crude
protein

N-free
extract
+ fat

Crude
fibre

Ash

True
protein

Droge
stof

Orga
nische
stof

8-14 aug.
Hamel S
Hamel T
Hamel U
Gemiddeld

80,1
80,5
80,9
80,5

15-21 aug.
Hamel S
Hamel T
Hamel U
Gemiddeld

TABLE B.
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Digestion coefficients of leaves of normal beets used in the digestion experiments

Voedingsfysiologische aspecten bij het mesten
van jonge kalveren met uitsluitend vloeibare
rantsoenen.*)
door Prof. A. M. FRENS
Instituut voor Veevoedingsonderzoek Hoorn.

Inleiding.
Bij een bespreking van de voedingsaspecten, die verbonden zijn aan het
mesten van jonge kalveren met uitsluitend vloeibaar voeder, kan men het
beste bij de oudste vorm van deze mestmethode beginnen. Dat is het mesten
van jonge kalveren met uitsluitend verse koemelk.
Het is al sinds overoude tijden bekend, dat jonge kalveren zeer snel kun
nen groeien en dan uiterst mals en blank vlees produceren wanneer zij uit
sluitend grote hoeveelheden koemelk krijgen. Dit vlees werd van ouds als
een delicatesse beschouwd, zoals al uit het bijbelverhaal over de verloren
zoon naar voren komt. Voedingsfysiologisch kan hierover gezegd worden,
dat het jonge kalf van nature een buitengewoon grote capaciteit heeft
om voedingsstoffen in lichaamsbestanddelen om te zetten. Bij een over
matige voeding wordt weliswaar meer vet in het lichaam gevormd dan
voor een natuurlijke, voor het dier optimale, groei nodig is. Maar een mest
kalf heeft de gelukkige eigenschap, dat dit extra vet niet alleen als zicht
baar vetweefsel wordt gevormd, maar ook voor een vrij groot deel tussen
de spiercellen in de spieren terecht komt. Het vlees wordt hierdoor blan
ker en malser zonder dat een zichtbare vervetting ontstaat.
Een zo hoog mogelijk opgevoerde voedingsintensiteit, die de snelst moge
lijke groei geeft, en tevens de beste kwaliteit vlees, is dus het ideaal van
de mester. Hij tracht dit te bereiken door de dieren zoveel voeder te geven
als zij maximaal op kunnen nemen zonder er ziek van te worden. Gelukt
dit laatste, dan kan de groei van met melk gemeste kalveren wel tot meer
dan 1,5 kg per dag oplopen. De gemiddelde groei over de periode van
40 tot 140 kg lichaamsgewicht bedraagt dan iets meer dan 1 kg per dag.
De dagelijks verstrekte melkhoeveelheden laat men bij deze mesterij zo
snel mogelijk oplopen van ongeveer 4 kg tot wel 15 à 16 kg per dag.
In totaal is voor het mesten van een kalf met volle melk ongeveer 1200 kg
melk nodig. Bij de tegenwoordige prijsverhoudingen is dit niet lonend en
hier kan men de ontwikkeling van kunstmelkpreparaten uit verklaren, die
in de laatste jaren aan de kalvermesterij nieuwe mogelijkheden hebben
gegeven.
Concentratie en eiwitverhouding van het mestrantsoen.
Uit verschillende proeven is gebleken, dat voor 1 kg gewichtstoename bij
een mestkalf ongeveer 10 liter verse melk nodig is. Uitgaande van z.g.
standaardmelk met 3.33% vet kan hieruit worden afgeleid, dat een kalf
per kg groei 1.20 kg melk-drogestof verbruikt, die 1510 gram zetmeelwaarde (g zw) met 305 gram verteerbaar ruw eiwit (g vre) vertegen
woordigt. En als wij aannemen, dat een droog kunstmelkpreparaat onge*) Voordracht, gehouden ter gelegenheid van de 107e Algemene Vergadering van
de Maatschappij voor Diergeneeskunde op 14 oktober 1961 te Utrecht.
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veer 96% droge stof bevat kunnen wij hieruit afleiden, dat een kunstmelkpreparaat om dezelfde concentratie en eiwitverhouding als volle melk te
hebben per kg 1208 g zw met 244 g vre zou dienen te bevatten. De eiwitzetmeelwaardeverhouding bedraagt daarin 1 : 5 en men zou 125 g in 1 liter
moeten oplossen om een met verse melk overeenkomend vloeibaar voeder
te krijgen.
Hieruit blijkt duidelijk, dat volle melk eigenlijk een zeer geconcentreerd
voedingsmiddel is. Want bij voedermengsels uit andere grondstoffen is een
zetmeelwaarde van boven 1000 g zw eigenlijk alleen bereikbaar indien
belangrijke hoeveelheden vet in het mengsel verwerkt kunnen worden.
Een kunstmelkpreparaat uit zeer hoog verteerbare grondstoffen zou niet
minder dan 27% vet moeten bevatten om de concentratie van de volle
melk te evenaren.
Het verwerken van zoveel vet in een droog mengsel geeft allerlei tech
nische bezwaren en er zijn bovendien ook fysiologische redenen waarom
men liever niet zoveel vet verwerkt. Het gevolg hiervan is, dat de concen
tratie van de thans gebruikelijke kunstmelkpreparaten dooreengenomen
belangrijk lager ligt dan die van volle melk droge stof. Een kunstmelk
preparaat dat b.v. uit 72% magere melkpoeder, 16% vet, 5% glucose, 5%
zetmeel en 2% vitamines en mineralen bestaat, bevat volgens globale be
rekening per kg 944 g zw met 226 g vre en dus een eiwit-zetmeelwaardeverhouding 1 : 4.2. Deze eiwitverhouding is dus belangrijk nauwer dan die
uit volle melk. Wanneer men met dit preparaat even intensief wilde mesten
als met volle melk mogelijk is, dan zouden wij per kg groei 1600 g mengsel
met 1510 g zw en 362 g vre moeten geven en zouden de kalveren dus bijna
20% meer eiwit ontvangen dan wanneer zij met volle melk gemest werden.
Daar de eiwitvoorziening bij het mesten met volle melk zeker voldoende
genoemd mag worden kunnen wij vaststellen, dat bij gebruik van kunst
melkpreparaten de kalveren over het algemeen veel meer eiwit ontvangen
dan strikt genomen nodig is. Zij zijn dan genoodzaakt een deel van het
eiwit niet als zodanig, maar als energiebron te gebruiken. Op theoretische
gronden zou men zich dus kunnen afvragen of het niet beter zou zijn dit
overtollige eiwit door andere veelal goedkopere energiebronnen te ver
vangen.
De ervaring heeft echter geleerd, dat dit bij het mestkalf op grote bezwaren
stuit. Het maagdarmkanaal van een kalf is namelijk niet in staat veel zet
meel of suiker te verwerken zonder dat abnormale gistingen optreden, die
de kans op darmstoringen vergroten. Daarom is het niet gewenst meer
dan 10% van het kunstmelkpoeder uit de som van zetmeel + glucose te
laten bestaan.
Verhoging van het vetpercentage heeft naast technische ook fysiologische
bezwaren, waarop hier nader wordt ingegaan.
Het vet in de kunstmelkpreparaten.
In wezen wordt in kunstmelkpreparaten het melkvet vervangen door an
dere goedkopere vetsoorten. Daarbij dient echter rekening gehouden te
worden met de verhouding der samenstellende vetzuren, zoals die in de
beschikbare vetten voorkomen. Hierbij zijn drie groepen vetzuren te onder
scheiden.
In de eerste plaats de verzadigde vetzuren met korte koolstofketens, dus
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laurinezuur, myristinezuur en kortere. Dan dc verzadigde vetzuren met
16 en 18 koolstofatomen, dus palmitine- en stearinezuur en tenslotte de
onverzadigde vetzuren, zoals oliezuur, linolzuur en linoleenzuur. Melkvet
is betrekkelijk rijk aan verzadigde vetzuren met korte ketens en bevat vrij
weinig onverzadigde vetzuren. Dit in tegenstelling met de meeste andere
dierlijke vetten die hoofdzakelijk uit palmitinezuur, stearinezuur en oliezuur bestaan. De meeste plantaardige vetten bevatten meer onverzadigde
vetzuren en alleen de vetten uit palmpitten en cocosnoten bevatten ook
verzadigde vetzuren met korte ketens. Door vermenging van b.v. palmpitvet met reuzel is het mogelijk een voedervet te bereiden, dat wat de ver
houding der vetzuren betreft het melkvet enigszins benadert. Vooral wan
neer men het vetgehalte zo hoog mogelijk wenst op te voeren is het zaak
aan de vetsamenstelling enige aandacht te schenken. En dan moeten er
vooral niet te veel hogere onverzadigde vetzuren in voorkomen. Want voor
al deze vetzuren geven aanleiding tot darmstoringen als zij in een te hoog
percentage voorkomen. Toevoeging van een onschadelijk antioxydant aan
het vet vermindert tot op zekere hoogte het gevaar dat de onverzadigde
vetzuren opleveren.
Ranzig worden van het vet, dus voortijdig vrijkomen der vetzuren wordt er
door verhinderd en de toegevoegde vitamines C en E worden er door be
schermd. Als antioxydant geven wij de voorkeur aan de ook in menselijke
voedingsmiddelen toegelaten gallaten, zoals b.v. dodecylgallaat.
Een belangrijk aspect van het kunstmelkvet is ook nog dat het gewenst is
er een emulgator aan toe te voegen. Niet alleen op technische gronden is
lecithine hiervoor het aangewezen produkt. Het is namelijk gebleken dat
de verteerbaarheid van verschillende vetten bij kalveren, door vermenging
met wat sojalecithine belangrijk kan worden verbeterd. Daarom is het ge
wenst b.v. 1 c/c lecithine in het kunstmelkpreparaat te blijven opnemen
ook indien men de emulgerende werking niet voldoende acht. Dit kan dan
worden verbeterd met een daarenboven toegevoegde synthetische emul
gator zoals b.v. glycerinemono- en di-stearaat.
Opvoering van het vetpercentage der kunstmelkpreparaten met goed emulgeerbare, goed verteerbare en passend samengestelde vetmengsels is dus
op theoretische gronden aan te bevelen hoewel het tot nu toe technisch en
economisch nog niet erg verwezenlijkbaar schijnt te wezen.
Daar ook andere eiwitarme energiebronnen door kalveren slechts in ge
ringe hoeveelheden worden verdragen is te verwachten, dat het eiwit
gehalte der kunstmelkmengsels voorlopig nog wel onevenredig hoog zal
blijven.
Aspecten van de eiwitvertering.
De vertering van het voedereiwit heeft bij mestkalveren een aantal bij
zondere aspecten. In de eerste plaats staat vast, dat door de jeugd van het
kalf en door de bijzondere aard van het verstrekte voeder de voormagen
nog weinig tot de eiwitvertering bijdragen. Bij jonge opfokkalveren, die in
de eerste drie levensweken uitsluitend melk krijgen, is de pensflora nog
vrijwel uitsluitend uit melkzuurbacteriën samengesteld. Deze werken wel
in op de restanten melk die bij de voedering in de pens doordringen en
zorgen er voor, dat de vers toegediende melk die in de lebmaag komt ver
mengd wordt met de wat zuur geworden resten van de vorige voedering.
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Deze aanzuring kan de bufferende werking van de melk wat verminderen
en de pepsinewerking in de lebmaag bevorderen.
Bij een mestkalf, dat per keer meer vloeibaar voedsel krijgt dan de leb
maag kan bevatten, wordt deze reservoirfunctie van de pens gaandeweg
belangrijker. Bij een geslacht mestkalf vindt men veelal een vrij grote
hoeveelheid dikvloeibare inhoud in de pens waarin bijna altijd zeer veel
haar gesuspendeerd is. Dit haar heeft zich soms geconcentreerd tot sterk
vervilte grotere of kleinere haarballen. Soms lijkt door de aanwezigheid
van grote haarballen de eetlust van de betreffende kalveren iets te worden
benadeeld. Men kan zich afvragen, of dit een mechanische oorzaak heeft
dan wel of zich in deze haarballen min of meer toxische eiwitsplitsingsprodukten vormen. De buitengewoon onaangename geur die deze haar
ballen verspreiden zou een aanwijzing voor deze laatste veronderstelling
kunnen zijn. Het al of niet ontstaan van deze haarballen schijnt niet zo
zeer af te hangen van de hoeveelheden haar die door verschillende kal
veren worden opgenomen, maar meer van de aard van de opgelikte haren
en het toevallig ontstaan van één of meer verviltingskernen in de pensinhoud.
Men heeft neiging om aan te nemen dat bij een mestkalf het optreden van
fermentaties in de pens eigenlijk ongewenst is. De gunstige werkingen, die
men soms waarneemt bij het toedienen van bepaalde antibacteriële toe
voegingen behoeven daarom niet altijd alleen aan hun werking op de
darmflora te worden toegeschreven. Het is ook denkbaar, dat een zekere
desinfectie van de niet normaal functionerende voormagen hiertoe zou
kunnen bijdragen.
Bij de eiwitvertering in de lebmaag zijn bij het jonge mestkalf twee en
zymen van belang. In de eerste plaats het lebferment, dat de melkcaseine
omzet in paracaseine en bevordert dat deze paracaseine zich met calciumionen tot onoplosbare caseine verbindt. In het zo ontstaande coagulum
worden aanvankelijk ook de niet gecoaguleerde melkeiwitten opgesloten,
die eerst langzamerhand door retractie van het coagulum vrijkomen. Door
de lebstremming wordt de vloeibare melk in de lebmaag tot een vastere
voedingssubstantie die een goed aangrijpingspunt vormt voor de inwerking
van het tweede enzym, de pepsine, waardoor bij een geschikte pH de ei
witten gesplitst worden. De coagulerende en de proteolytische activiteit
van het lebmaagsap behoeven niet parallel te lopen. Naarmate het kalf
ouder wordt neemt de proteolytische activiteit toe, terwijl het coagulerend
vermogen minder wordt.
De vraag rijst of deze, op normale melkvoeding afgestemde, stremming en
vertering bij mestkalveren geheel in stand kan worden gehouden. De hoe
veelheden vloeibaar voedsel, die bij elke voedering aan deze dieren ver
strekt worden zijn veelal zo groot, dat er kans bestaat, dat een gedeelte
ervan aan de stremming en aan de pepsinevertering ontsnapt. Bij een
mestkalf kan dus de vertering in de lebmaag onvollediger zijn dan bij een
minder overvloedig gevoederd opfokkalf van dezelfde leeftijd. En dit kan
weer consequenties hebben voor het verdere verloop van de eiwitvertering.
De resorptiemogelijkheden voor opgeloste eiwitten en aminozuurcomplexen
zijn in de dunne darm groter dan vroeger meestal werd aangenomen. Dat
deze resorptie meestal alleen bij pasgeboren dieren kan worden aangetoond,
is een gevolg van het feit, dat bij deze pasgeborenen de proteolytische en
zymen van de maag nog te zwak werken om een barrière te vormen tegen
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het doordringen van deze stoffen in de dunne darm. Op oudere leeftijd
verhindert de lebmaagfunctie dit doordringen, maar als de lebmaagbarrière
doorbroken wordt, b.v. door een massale toediening van sterk gebufferde
eiwitoplossingen, kunnen de doorgedrongen eiwitoplossingen nog wel dege
lijk de wand van de dunne darm passeren. Dit is nu juist wat bij de zeer
ruim gevoederde mestkalveren verwacht mag worden.
Indien de zo geresorbeerde eiwitachtige stoffen antigene eigenschappen
hebben, bestaat de mogelijkheid dat het kalf er antistoffen tegen gaat vor
men. En als dat in voldoende mate heeft plaatsgevonden, kan een her
nieuwde invasie van hetzelfde eiwit anafylactische shockverschijnselen uit
lokken. Zoals wij kort geleden hebben medegedeeld zou naar onze mening
het optreden van „pseudolal" bij mestkalveren wellicht op deze wijze ver
klaard kunnen worden. Dit wordt o.a. ondersteund door S c h 1 o s s, die in
een publikatie over de intestinale absorptie van antigene eiwitten reeds in
1925 mededeelde, dat bij zuigelingen, die een met diarree verlopende ziekte
doorstaan hadden, vaak sterke precipitinen tegen koemelkeiwit in het
bloedserum konden worden aangetoond. Zelfs het beste mestkalf heeft wel
eens wat diarree en de hernieuwde invasie van antigeen kan dan het
beste plaatsvinden en bij een gesensibiliseerd dier tot shockverschijnselen
leiden.
Bij de samenstelling van melkvervangende preparaten voor mestkalveren
moet daarom rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat oplos
bare eiwitachtige stoffen in de dunne darm kunnen komen en daar na
delige effecten kunnen hebben.
Ter voorkoming hiervan kan men twee kanten uit.
Door het bevorderen van een goede strembaarheid der kunstmelk en door
de buffercapaciteit tegen het maagzuur laag te houden kan men er toe bij
dragen dat de natuurlijke maagbarrière in stand blijft. Meer dan tweemaal
per dag voederen is hiervoor eveneens gunstig. Men kan ook trachten de
directe resorptie van het eiwit, dat de barrière passeert, te voorkomen. Dan
zou men het kunstmelkeiwit minder in werkelijk oplosbare vorm en meer
als fijn gesuspendeerde deeltjes toe moeten dienen. Om geresorbeerd te
kunnen worden, moet dergelijk eiwit in ieder geval door proteolytische en
zymen van maag of darmsap worden gesplitst, waardoor een antigene wer
king wordt voorkomen.
De proteolytische afbraak van onoplosbaar eiwit kan echter ook zo traag
verlopen, dat een deel ervan geheel aan de enzymatische vertering ont
snapt. Dan komt dit eiwit in de dikke darm terecht, waar het blootgesteld
wordt aan bacteriële fermentatie. Bij laatstgenoemde fermentatie wordt
uit het aminozuur tryptophaan het restprodukt indol gevormd, dat via de
nieren als urine-indicaan wordt uitgescheiden. Het is ons gebleken, dat
mestkalveren, die een niet onbelangrijk deel van hun voedereiwit in on
oplosbare vorm kregen een duidelijk verhoogde indicaanuitscheiding met
de urine hadden. De indicaanreactie in de urine kan bij mestkalveren aan
wijzingen geven omtrent de omvang van de fermentatieve eiwitvertering.
Ook bij kalveren, die een kunstmelk van de gebruikelijke samenstelling
krijgen, is wel indicaan in de urine aantoonbaar. Maar bij de dieren die
onoplosbaar eiwit kregen kwam er zoveel indicaan in voor, dat de betonnen
stalvloer waar deze urine over liep een blauwe kleur kreeg, doordat uit het
indicaan aan de lucht indigoblauw ontstond. Juist deze blauwkleuring
bracht ons op het spoor van de sterk verhoogde indicaanuitscheiding.
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De door deze reactie aangetoonde versterkte fermentatieve eiwitvertering
heeft geen nadelige invloed op de gezondheid van de betreffende proefkalveren meegebracht. De consistentie van hun faeces was eerder beter
dan slechter dan die der vergelijkbare groepen en het is daarom niet uit
gesloten, dat een bepaalde mate van fermentatieve eiwitsplitsing in de
dikke darm, door het ter plaatse ontstaan van stoffen als b.v. nicotinezuuramide, gunstig is voor de functie van het slijmvlies van de dikke darm. Dit
zal nog nader onderzocht moeten worden en ook of langs fermentatieve
weg verteerd eiwit nog voldoende tot de energievoorziening van het kalf
kan bijdragen.
Welke koolhydraten zijn voor mestkalveren bruikbaar?
Voor heel jonge kalveren is melksuiker het natuurlijke koolhydraat. Het
komt ook in magere melkpoeder voor en wordt daarmede een vast be
standdeel van kunstmelkpreparaten. Voor de resorptie wordt de melksuiker
door het darmenzym lactase in glucose en galactose gesplitst. Maar die
enzymwerking wordt bij oudere dieren gaandeweg minder. Dit deed de
vraag rijzen of bij mestkalveren, die meer en langduriger lactose krijgen dan
natuurlijk geacht mag worden, de normale lactosevertering voldoende
blijft.
Wij hebben daarom het effect van extra lactase in kunstmelkmengsels na
gegaan. De groei of de conditie van de dieren werd er niet door verbeterd.
In de urine der met lactase bijgevoederde dieren werd echter de glucosereactie enkele uren na de voedering dikwijls positief. Deze alimentaire
glucosurie moet waarschijnlijk verklaard worden, door aan te nemen, dat
de lactosesplitsing met extra lactase zo stormachtig verloopt dat, na de voor
mestkalveren gebruikelijke zeer overvloedige maaltijden, de bloedsuikerspiegel tijdelijk de nierdrempelwaarde overschrijdt. Uiteraard is dit een
ongewenst verschijnsel en het heeft dan ook geen zin om bij mestkalveren
te trachten de melksuikervertering door lactasetoevoeging te versnellen.
Een hoog percentage direct resorbeerbare glucose heeft in kunstmelk voor
kalveren hetzelfde effect als een versnelde melksuikersplitsing. Het gebruik
van glucose in deze mengsels om de eiwitverhouding wat te verruimen en
de smaak te verbeteren, dient dus met mate te geschieden. Meer dan 5%
glucose moet ongewenst geacht worden, vooral wanneer ook nog een zeker
percentage zetmeel in het kunstmelkmengsel wordt verwerkt.
Over de bruikbaarheid van zetmeel in kunstmelk lopen de meningen nogal
uiteen. Vast staat, dat een moeilijk aantastbare zetmeelsoort zoals b.v.
rauw aardappelzetmeel goeddeels onverteerd de dunne darm passeert en
daarna in de dikke darm prikkelende zure gistingen kan teweegbrengen.
Het zetmeel uit de granen en uit boekweit werkt in dit opzicht niet zo on
gunstig. In hoeveelheden tot 10% van het mengsel geeft het meestal geen
overmatige darmgistingen.
De z.g. ontsloten zetmeelsoorten, die een speciale behandeling hebben
ondergaan om ze beter verteerbaar te maken, kunnen ook zonder gevaar
voor koolhydraatgisting in de kunstmelkmengsels worden opgenomen.
Door de gedeeltelijke zure hydrolyse, of door de verstijfseling die zij onder
gaan hebben, kunnen te grote hoeveelheden van deze produkten echter
weer aanleiding geven tot een al te snelle glucose-afsplitsing en dus tot de
reeds genoemde alimentaire glucosurie.
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De langs mechanische weg uit granen bereide zetmeelprodukten kunnen
niet alleen zetmeel, maar ook nog bepaalde bijmengsels in het voeder bren
gen die soms een specifieke darmwerking kunnen hebben. Zo is bekend,
dat een waterig extract van rijst bij zuigelingen een stoppend effect heeft.
Vermoedelijk speelt hierbij een zekere adstringerende werking van een der
gelijk extract een rol. Het zou overweging verdienen om eens te onder
zoeken, of bij mestkalveren een permanente toediening van een geringe
hoeveelheid adstringerende stof, zoals b.v. tannalbine, de consistentie van
de faeces blijvend ten goede zou komen en ook overigens een gunstig
effect zou hebben.
Mineralen in kunstmelk voor mestkalveren.
De in kunstmelk op te nemen minerale stoffen moeten gezien worden als
noodzakelijke aanvullingen van de reeds in de overige ingrediënten aan
wezige asbestanddelen. In verband met het streven om de zetmeelwaardeconcentratie der mengsels zo hoog mogelijk te krijgen dient men de mine
raaltoevoegingen tot een minimum te beperken. Zonder extra Ca en Ptoevoeging zijn de benen van een slachtrijp mestkalf dikwijls sterk abnor
maal te noemen.
Daarom is het gewenst aan de kunstmelk wat Ca en P toe te voegen, b.v.
in de vorm van 0,3% fosforzure voederkalk en 0,15% CaCl2. Dit brengt
de per kg gewichtstoename gevoederde hoeveelheden Ca en P op resp. on
geveer 17 en 12 g.
De beenvorming wordt hierdoor gunstig beïnvloed. Het gebruik van CaCla
in de mengsels heeft tevens ten doel het gehalte aan vrije calciumionen,
die nodig zijn voor de stremming van de kunstmelk, iets op te voeren.
Melk, en ook kunstmelk, bevatten op zichzelf onvoldoende Mg om bij snel
groeiende mestkalveren het bloedmagnesium op peil te houden. Daarom
kwam vroeger bij met volle melk gemeste kalveren nogal eens echte „lal"
voor. Deze ziekte uitte zich in plotselinge, vaak dodelijk verlopende, tetanieaanvallen tengevolge van hypomagnesiëmie. Door verhoging van het
magsnesiumgehalte in de kunstmelk kan deze afwijking bij met kunstmelk
gemeste kalveren worden voorkomen. Hiertoe kan 0,15% MgO in het
kunstmelkpoeder worden opgenomen, waardoor het natuurlijke Mg-gehalte
ongeveer verdubbeld wordt, zodat per kg groei ongeveer 2,8 g Mg be
schikbaar is. Dit is blijkbaar voldoende, want het Mg-gehalte van het
bloedserum bedroeg bij verscheidene proeven ongeveer 2 mg per 100 ml
en verschijnselen van echte „lal" zijn nooit waargenomen.
Het is bekend dat men er bij mestkalveren naar streeft, ter voorkoming van
te donker gekleurd vlees, een zekere mate van anemie te veroorzaken. Daar
toe worden alle hemoglobinevormende sporenelementen zoveel mogelijk uit
de kunstmelk geweerd. In dit verband denkt men vooral aan ijzer en koper.
Men vergeet dan, dat koper bij de hemoglobinevorming slechts betrokken
is door het ijzer. Zonder ijzer kan koper de hemoglobinevorming niet ver
hogen. Koper op zichzelf is echter een belangrijke katalysator bij verschil
lende enzymwerkingen cn het is ook van belang voor de functie van het
darmslijmvlies, dat bij mestkalveren een zware taak heeft. Daarom achten
wij voor een mestkalf toch een zekere kopervoorziening nodig.
Wij hebben daarom bij enkele proeven 0,01% CuO in het kunstmelk
mengsel opgenomen en daarvan geen merkbare verslechtering van de kleur
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van het vlees gezien, terwijl de indruk-verkregen werd, dat de algemene
toestand der mestkalveren gunstig op de kopertoediening reageerde.
Wanneer de hoeveelheid mengsel per liter kunstmelk niet boven 150 g
komt en per dag maximaal 15 liter wordt gevoerd, kan de koperdosis tot
180 mg Cu per dag oplopen boven de hoeveelheid die zich al in de ge
bruikte ingrediënten bevindt. Van deze hoeveelheid hebben wij bij gebruik
van CuO in het mengsel geen nadelige effecten waargenomen.
Het schijnt echter voorgekomen te zijn, dat een kunstmelkmengsel waarin
dezelfde hoeveelheid Cu niet als CuO maar als CuS04.5H20 was ver
werkt en waarvan tot 200 g per liter kunstmelk werd verstrekt, koperintoxicatieverschijnselen heeft veroorzaakt. Wanneer bij de bereiding van
dit mengsel geen vergissingen gemaakt zijn, zou men tot de conclusie
moeten komen dat kopersulfaat gevaarlijker is dan CuO en dat een tot
240 mg Cu oplopende dagdosis in deze vorm te hoog kan zijn. Veiligheids
halve zullen wij dan ook in de toekomst de door ons in kalvermelkmengsels
geadviseerde hoeveelheid CuO tot op de helft terugbrengen, dus tot 0,005%.
In totaal worden dan 0,755% mineralen extra aan de kunstmelkmengsels
toegevoegd, n.l. 0,15% NaCl, 0,15% MgO, 0,15% CaCl2, 0,30% fosforzure voederkalk en 0,005% CuO. Deze hoeveelheid is bij een normaal
gehalte aan mineralen van de gebruikelijke kunstmelkbestanddelen als vol
doende te beschouwen.
Over het uit kunstmelk voor mestkalveren zoveel mogelijk te weren ele
ment, het ijzer, moet nog het volgende worden opgemerkt. Op grond van
de overweging dat er een verband bestaat tussen de ijzervoorziening en
de hemoglobinevorming meent men van oudsher, dat de kalveren niet
voldoende anemisch zullen worden als ze ijzer binnen krijgen en dat er
een verband bestaat tussen de anemie en de gewenste blanke kleur van
het vlees. De ervaring heeft ons echter geleerd, dat het verband tussen het
gehalte aan bloedhemoglobine en de spierhemoglobine niet zo direct is
als veelal wordt gedacht. Bij mestkalveren, die uiteraard een zeer ijzerarme
voeding ontvangen, is het myoglobinegehalte der spieren vaak sterker ver
laagd als met de verkregen anemie in overeenstemming is. Mestkalveren
met de sterkste anemie hebben dus lang niet altijd het blankste vlees.
Een zo snel mogelijke groei en zo min mogelijk gelegenheid tot spiertraining
zijn hiervoor eveneens belangrijk. Wanneer dus door een te sterke anemie
de groeisnelheid zou afnemen kan het vlees minder blank worden, dan
wanneer de anemie nog niet sterk genoeg was om de groei te vertragen.
Bij het regelen van de voeding van mestkalveren moet men zich dus niet
tot ideaal stellen dat een zo sterk mogelijke anemie zal ontstaan. Bij snel
gegroeide mestkalveren kan men bij een bloedhemoglobinegehalte van
7 à 8 mg% zeker nog behoorlijk blank vlees verwachten, terwijl een ster
kere graad van anemie wel de risico's verhoogt, maar geen zekere ver
betering van de vleeskleur meer geeft. Bij maximale groei en minimale
spiertraining behoeft men geen overdreven ijzervrees te koesteren, omdat
met een matige graad van anemie kan worden volstaan.
Vitamines in kunstmelk voor mestkalveren.
Bij het bepalen van de vitaminetoevoegingen, die in het kunstmelkmengsel
gewenst zijn, kan men zich in de eerste plaats laten leiden door de bekende
vitaminegehalten in verse volle melk. Natuurlijk is een deel van deze vita
mines ook nog aanwezig in de melkprodukten die het hoofdbestanddeel
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van de melkvervangende mengsels vormen, die voor de kalvermesterij ge
bruikt worden. Hierop kan men echter niet te zeer vertrouwen en het is
wel verantwoord ongeveer de vitaminehoeveelheden toe te voegen, die in
volle inelk aanwezig zijn. Men zou dan hoogstens een verdubbeling van de
noodzakelijke dosering kunnen krijgen en dit kan bij de vitamines waarom
het hier gaat zeker geen kwaad. Van deze gezichtspunten uit kan worden
aanbevolen om per kg droog mengsel 1625 I.E. vitamine A en 240 I.E.
vitamine D:i op te nemen. Dit komt neer op een gemiddelde dagdosis van
ruim 2000 I.E. vitamine A en 300 I.E. vitamine D3.
Ook vitamine E dient te worden toegevoegd. Hiervoor wordt 1 g vitamine
E per 100 kg droog mengsel aanbevolen. Of deze hoeveelheid steeds vol
doende is om het optreden van spierdegeneraties, die met tekorten aan
vitamine E kunnen samenhangen, te voorkomen is niet te voorspellen.
Het schijnt n.l. dat de hoeveelheid onverzadigde vetzuren in het dieet de
behoefte aan vitamine E bepaalt. Er zou dus eigenlijk verband gelegd
moeten worden tussen de benodigde hoeveelheden vitamine E en de samen
stelling van de in de rantsoenen verwerkte vetten. Maar hierover zijn nog
geen voldoende exacte gegevens beschikbaar. In kunstmelkmengsels, die niet
al te veel onverzadigde vetten bevatten, heeft de genoemde hoeveelheid
vitamine E tot nu toe goed voldaan.
Gezien de gemiddelde gehalten aan verschillende B vitamines der samen
stellende grondstoffen lijken extra toevoegingen van deze vitamines aan
kunstmelk voor kalveren niet erg nodig. Een uitzondering moet echter
gemaakt worden voor het nicotinezuuramide. Dit vitamine schijnt, bij
varkens althans, een beschermende werking op het dikke darm slijmvlies
te hebben. Rekening houdende met de zware belasting van de darm bij
mestkalveren, lijkt het verantwoord hun nicotinezuuramide-voorziening
aan de hoge kant te houden. Daarom wordt hiervan 50 mg per kg droog
mengsel aanbevolen.
Eveneens uit veiligheidsoverwegingen wordt een toevoeging van 80 mg
vitamine C per kg droog mengsel toegepast, ofschoon een duidelijk effect
van deze laatste toevoeging niet met zekerheid is aangetoond. Men kan
op grond van theoretische overwegingen nog wel meer vitamines en andere
speciale nutriënten in kunstmelk voor mestkalveren opnemen of de con
centraties der hier genoemde vitamines verhogen. Dit wordt door som
mige bereiders van kunstmelk voor mestkalveren ook wel gedaan. Wij
hebben echter niet de indruk, dat de hierdoor bereikte resultaten veel spec
taculairder zijn dan die, welke met mengsels waarin de vitamines wat spaar
zamer werden toegevoegd te bereiken zijn.
Antibacteriële stoffen in kunstmelkmengsels.
Over de wenselijkheid van het opnemen van antibiotica en andere anti
bacteriële stoffen lopen de meningen nog zeer uiteen en het heeft weinig
zin om zich bij één der met veel sentiment geladen controversiële stand
punten aan te sluiten, zolang hiervoor geen meer exact gefundeerde argu
menten kunnen worden aangevoerd.
De resultaten, die met volle melk te bereiken zijn, kunnen onder gunstige
omstandigheden ook zonder antibiotica met de tegenwoordige kunstmelk
mengsels bereikt worden, of in ieder geval op een meer economisch verant
woorde wijze vrij dicht worden benaderd. De kans op voedingsstoringen is
echter bij het mesten van kalveren groter dan bij andere vormen van vee
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houderij, door de abnormaal intensieve en voor iets oudere dieren eigenlijk
onfysiologisch samengestelde rantsoenen. Er is in het algmeen een zeer
nauwe speelruimte tussen een topprestatie en een mislukking door digestiestoringen. En naar onze mening kunnen antibiotica deze nauwe speelruimte
iets verbreden. Een dosis van b.v. 66 mg aureomycine per kg mengsel
achten wij voldoende om de bacteriële consequenties van, ook bij een goede
samenstelling en vakkundige toediening onvermijdelijke, voedingsfouten op
te vangen. Gelukt dit niet, dan zijn de oorzaken hiervan meestal wel zo
duidelijk dat zij voor de toekomst vermeden kunnen worden. Voorkoming
van herhaling in de toekomst is iets anders dan de bestrijding van de di
recte gevolgen van een dergelijke fout. Dit laatste is typisch een therapie,
die met behulp van tijdelijke dieetvermindering en van antibacteriële en
resorptie verminderende medicamenten kan worden ingesteld. Het is
echter niet gewenst, dat men op grond van dergelijke incidenten zou be
sluiten om de slechts als buffer bedoelde antibioticumtoevoeging in het
voor gezonde dieren bestemde voeder te gaan verhogen. Ook de toepassing
als „voederbuffer" van antibiotica als streptomycine en chlooramphenicol
moet worden afgeraden met het oog op de meer specifieke werking van
deze stoffen b.v. tegen Salmonellae.
Bij deze behandeling der verschillende voedingsfysiologische aspecten der
kalvermesterij is naar voren gekomen, dat er nog tal van vraagstukken
om een oplossing vragen, voordat deze in de laatste jaren zo tot ontwik
keling gekomen tak van vleesproduktie ook voedertechnisch op een stevige
experimentele grondslag kan worden beoefend. Om dit te bereiken is een
nauwe samenwerking tussen voedertechnologen, voedingsdeskundigen en
diergeneeskundigen een absolute noodzakelijkheid.
SAMENVATTING.
Het mesten van kalveren met uitsluitend vloeibaar voeder is voortgekomen uit het
van oudsher toegepaste mesten met uitluitend volle melk. De gebruikelijke melkvervangende mengsels hebben over het algemeen een lagere energieconcentratie en
bevatten in verhouding tot deze energieconcentratie meer eiwit dan verse volle melk.
Maar het maagdarmkanaal van het kalf laat niet toe dat het overtollige eiwit door
andere energiebronnen wordt vervangen, met uitzondering van vet. Maar in het vet
dat hiervoor bruikbaar is moeten verzadigde vetzuren met korte C-ketens voorkomen,
terwijl een overmaat aan onverzadigde vetzuren moet worden vermeden. Geschikte
antioxydantia en emulgatoren kunnen aan het vet worden toegevoegd. De eiwit
vertering van een mestkalf heeft enkele bijzondere aspecten. De normale penswerking
is nog niet op gang gekomen, maar in de pens treft men vaak wat van het vloeibare
voedsel aan dat nog is opgenomen toen de lebmaag al vol was. Hierin kunnen soms
giftige eiwitsplitsingsprodukten ontstaan. Dit wordt wellicht bevorderd door de haarballen, die vaak voorkomen in de pens van mestkalveren. Door stremming en eiwit
vertering in de lebmaag wordt onder normale omstandigheden de passage van oplos
baar ongesplitst eiwit naar de dunne darm verhinderd. Maar bij een mestkalf kan
door de overmatig grote hoeveelheden voeder met geringere stremkracht deze bar
rière doorbroken worden. Resorptie van onvolledig gesplitst eiwit kan dan tot het
ontstaan van antilichamen aanleiding geven en later tot anafylactische shock
verschijnselen. Het is dus van belang dat de lebmaagbarrière intact blijft. Toediening
van gesuspendeerde eiwitdeeltjes is in dit opzicht minder gevaarlijk dan het toe
dienen van opgelost eiwit. Als deze eiwitdeeltjes echter aan de enzymatische vertering
in de dunne darm ontsnappen vallen zij ten prooi aan bacteriële fermentatie in de
dikke darm. Het lijkt denkbaar dat enige fermentatieve afbraak van voedereiwit
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gunstig kan werken door de produktie van stoffen als niacine plaatselijk in de dikke
darm.
Bij mestkalveren kan een overmatige rcsorptie van verteerde koolhydraten alimentaire
glucosurie veroorzaken. Het opnemen van lactase in het voeder veroorzaakt wel een
versnelde splitsing van melksuiker, maar heeft geen gunstig effect. Hetzelfde geldt
voor overmatige hoeveelheden glucose of voorverteerd zetmeel.
In melkvervangende mengsels zijn enkele minerale toevoegingen wel gewenst. Om de
beenvorming te bevorderen en de strembaarheid van het vloeibare voeder te ver
hogen kan men 0,3% CaHPOi en 0,15% CaCta geven. Ter voorkoming van hypomagnesiaemie kan 0,15% MgO in het voeder verwerkt worden. Om een licht ge
kleurd vlees te krijgen wordt gestreefd naar een matige anemie en weinig spier
training. Het gebruik van 0,005% CuO in het rantsoen staat dit niet in de weg en
is gunstig voor de algemene conditie der kalveren.
In de melkvervangende mengsels kunnen per kg droog mengsel 1625 I.E. vitamine A,
240 I.E. vitamine D3 en 10 mg zuiver vitamine E worden opgenomen. De behoefte
aan dit laatste vitamine houdt mede verband met het gehalte aan onverzadigde vet
zuren in het rantsoen en de toevoeging is gewenst als een voorzorg tegen het ont
staan van spierdegeneratie. Veiligheidshalve kunnen ook nog vitamine C (80 mg/kg)
en niacine (50 mg/kg) in het voeder worden opgenomen. Niacine schijnt een gunstig
effect op het darmslijmvlies uit te oefenen.
Het opnemen van een antibioticum in het voeder kan gewenst zijn om de nauwe
marge, die bij mestkalveren bestaat tussen topprestaties en mislukkingen door digestiestoornissen iets te verwijden. Maar de antibiotica moeten alleen met dit doel in het
voeder worden opgenomen en het is niet raadzaam de dosis te verhogen op grond
van incidentele moeilijkheden of storingen. Voor het beoogde doel is b.v. 66 mg
aureomycine per kg ruim voldoende.
Nauwe samenwerking tussen voedertechnologen, voedingsspecialisten en diergenees
kundigen blijft noodzakelijk om de experimentele basis van het mesten van kalveren
met uitsluitend vloeibaar voedsel verder te verstevigen.
SUMMARY.
Fattening of veal-calves with liquid feed only, has developed from the use of fresh
full-milk for this purpose. The supply of energy on a full-milk diet is very high.
The usual milk-replacing feed mixtures have a lower energy-concentration and con
tain relatively more protein. The intestinal tract of the calf does not allow a replace
ment of the superfluous protein by other energy-sources with the exception of fat.
In fat mixtures used for this replacement, saturated fatty acids with short C-chains
should be included and an excess of unsaturated fatty acids should be avoided. Suitable
antioxydants and emulgators have to be added to the fat. Protein-digestion in the
fattening calf has some special aspects. Normal rumen-fermentation is not yet esta
blished, but the rumen contains often milk swallowed after the abomasum was filled.
In this milk toxic protein decomposition products may be produced sometimes which
may be favoured by the hair-balls often present in the rumen of calves that are fed
on liquid feed only. By rennet-clotting and proteolysis in the abomasum the entering
of dissolved but undecomposed protein in the small intestine is prevented under
natural circumstances. In a fattening calf this barrier can be broken by excessive
amounts of liquid feed with a low clotting-capacity taken in one meal. Resorption of
undecomposed protein from the milk-replacing feed, may cause the formation of anti
bodies and later the occurrence of anaphylatic shock symptoms. To prevent this
it is important to keep the abomasal-barrier intact. Administration of part of the
protein undissolved in the form of a suspension could be favourable. If undissolved
protein escapes the enzymatic digestion it is partly fermented in the large intestine
by bacteria. This causes a clearly increased indican-excretion in the urine. It seems
possible that some fermentative decomposition of feed protein in the large intestine
could be favourable by the local production of substances like niacin.
In fattening calves, a massive breakdown and resorption of carbohydrates can cause
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alimentary glucosuria. Therefore addition of lactase in the ration is not successful
and an inclusion of too much glucose or prc-digested starch in the milk-replacer is
not advisable.
Small supplements of minerals are necessary in these mixtures, 0.3% CaHP04 and
0.15% CaCl2 to improve bone formation and the rennet-clotting-capacity of the
milk replacer. As preventive against hypomagnesemia 0.15% MgO should be in
cluded. To obtain light-coloured meat a moderate anaemia in combination with in
activity of the muscles is aimed at. The inclusion of 0.005% CuO in the feed is
compatible with this and favours the general condition of the calves.
Some vitamins are included in the milk-replacing mixtures too. Per kg dry mixture
1625 I.E. vitamin A and 240 I.E. D3 and 10 mg pure vitamin E. The need for this
last vitamin is related with the amount of unsaturated fatty acid in the diet and
the addition is made as a safeguard against muscle degeneration. For safety vitamin
C (80 mg./kg) and niacin (50 mg/kg) are added too. Niacin seems to have a favou
rable effect on the intestinal mucosa.
Addition of antibiotic supplements may be appropriate in order to enlarge the margin
between maximal successes and failures caused by digestive troubles. This margin is
very narrow in fattening veal-calves. Antibiotics should be used in this way only and
the dosis should not be increased if incidental difficulties occur. Per kg dry mixture
66 mg aureomycin is considered sufficient in this respect.
Cooperation of feed technologists, nutritional specialists and veterinary experts is
necessary to improve the experimental basis of the fattening of veal-calves.
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De verteerbaarheid en voederwaarde
van verschillende sorghumvariëteiten
The digestibility and feeding value of several varieties of grain-sorghumSummary see page 810
J. DAMMERS en N. D. DIJKSTRA,
Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn"
INLEIDING

Sorghum (.Sorghum vulgare of Andropogon sorghum) is een voedergewas dat
ia verschillende delen van de wereld een belangrijke plaats inneemt. Aange
zien het vrij goed bestand is tegen droogte, wordt het vooral verbouwd in
streken, waar te weinig regen valt voor de cultuur van maïs.
De sorghums zijn in twee algemene types in te delen, nl. de 'sweet sorghums'
of 'sorgos', waarvan de stengels gevuld zijn met een zoet sap en de 'grain
sorghums', waarvan het sap minder zoet is. Het laatstgenoemde type wordt
voornamelijk verbouwd voor de graanwinning, het eerste meer als ruwvoedergewas. Het zaad van de sweet sorghums is wat bitter en heeft een lagere
voederwaarde dan dat van de grain sorghums. Dit zaad wordt slechts plaat
selijk als voedermiddel gebruikt.
Belangrijke produktiegebieden van sorghum zijn tropisch Afrika, India, China,
Zuid-Amerika en de Verenigde Staten van Noord-Amerika. De invoer en het
gebruik van het zaad van sorghum is na de tweede wereldoorlog veel groter
dan in het tijdvak er voor. Van deze graansoort bestaan echter betrekkelijk
veel variëteiten, waarvan er verschillende sterk aan een bepaald produktiegebied gebonden zijn. Zo kunnen milocorn, kafferkoren, kafir, feteria, kao
liang, dari, durras, darso, granifero en Guinea maïs alle als variëteiten van
sorghum beschouwd worden.
Over het algemeen worden al deze variëteiten door de veevoederindustrie als
gelijkwaardig beschouwd. Ook in de handboeken over voedermiddelen en in
de voederwaardetabellen worden alle sorghumvariëteiten meestal in één adem
genoemd en gelijkelijk gewaardeerd. Owen Simmons (1955) echter schrijft
het volgende: 'Er zijn vele variëteiten, maar de samenstelling van het graan
verschilt niet zoveel, dat de voedingswaarde daardoor ernstig wordt beïnvloed.
De soort Guinea maïs onderscheidt zich evenwel doordat de kafjes aan de
zaadkorrel vast zitten, waardoor deze laatste een karakteristieke puntig-ovale
vorm en een gladde goudbruine oppervlakte heeft. Alle sorghums, behalve
Guinea maïs, hebben een zetmeelwaarde van ca. 74; het hogere celstofgehalte
van Guinea maïs maakt, dat de ZW iets lager is, nl. 71'. Ook in de handel
wordt wel enig onderscheid gemaakt. De Guinea maïs ligt namelijk veelal
ƒ 1,00 tot ƒ 1,50 per 100 kg lager in prijs.
Aangezien het aantal literatuurgegevens zeer beperkt is, bestond er in de
Landbouwkundig Tijdschrift 73—16
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kringen van de veevoederindustrie behoefte aan een onderzoek naar de voederwaarde van de belangrijkste sorghumvariëteiten. Om hierover nader georiënceerd te geraken zijn verschillende variëteiten betrokken in verteringsproeven
met varkens en schapen en in een varkensmestproef. Het onderzoek werd ge
deeltelijk uitgevoerd aan het Instituut voor Veevoedingsonderzoek te Hoorn
en ten dele aan de dépendance van dit Instituut te Maarheeze (N.-B.).
De verteringsproeven zijn in twee series te verdelen. In de eerste serie wer
den onderzocht milocorn en kafir uit de Verenigde Staten en Guinea maïs uit
Afrika. In de tweede serie is de verteerbaarheid van een andere partij milo
corn bepaald, terwijl nu ook granifero uit Argentinië en Syrische witte dari
in het onderzoek betrokken werden. Ter vergelijking is ten slotte een verteringsproef genomen met maïs.
De verteerbaarheid van alle sorghumvariëteiten werd zow;el met varkens als
met hamels bepaald. Van de maïs zijn alleen met varkens verteringscoëffi
ciënten vastgesteld. De samenstelling van de onderzochte meelsoorten is op
genomen in tabel 1. Uit de weergegeven cijfers blijkt dat er voor het eiwit
en het ruw vet geen grote verschillen tussen de diverse variëteiten bestaan.
De Guinea maïs heeft echter een hoger gehalte aan ruwe celstof en as en
bijgevolg een lager gehalte aan overige koolhydraten dan de overige partijen.
De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de reeds gememoreerde aan
wezigheid van kafjes op de graankorrel.
Tabel 1

Samenstelling van Je onderzochte sorghumvariëteiten en van de maïs
droge
stof

ruw
eiwit

ruw
vet

overige
kool
hydraten

ruwe
celstof

as

werkelijk
eiwit

le serie ( 1st series)
milocorn
kafir
.,u:iea maïs (Guinea corn)

86,7
86,4
85,4

10,3
9,4
9,7

3,1
3,0
3,1

69,6
70,6
66,ü

2,1
2,1
4,1

1,6
1,3
2,5

9,9
9,0
9,3

86,3
86,3
85,8
87,2

10,0
9,2
10,7
9,1

3,3
3,1
3,0
4,1

69,9
70,7
68,9
70,4

1,8
1,8
1,5
2,2

1,3
1,5
1,7
1,4

9,8
8,7
10,3
8,7

crude
fibre

ash

true
protein

2e serie (2nd series)
milocorn
granifero
witte dari
maïs (maize)
_ _
........

dry
matter
Table 1

crude
protein

fat

N-free"
extract

Composition of the different lots of sorghum and 1 lot of maize

VERTERINGSPROEVEN MET VARKENS

In de eerste serie werd gebruik gemaakt van 2 proefdieren, terwijl in de
tweede serie in drie van de vier gevallen het verteerbaarheidsonderzoek met
3 varkens is uitgevoerd. Er werd steeds gewerkt met groeiende dieren, die
zich in het gewichtstraject tussen 35 en 100 kg bevonden.
Het rantsoen bestond uitsluitend uit de te onderzoeken meelsoort
20 g mineralen per
dier per dag. De juiste hoeveelheid meel was afhankelijk van het gewicht der dieren bij
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de betreffende proef. De toediening van mineralen is noodzakelijk, aangezien anders bij
deze groeiende dieren rachitische verschijnselen gaan optreden. Vóór en na een verteringsproef met eiwitarme produkten, zoals graansoorten, ontvangen de varkens steeds een
rantsoen met ruim voldoende eiwit en vitamines om een chronisch tekort aan eiwit te
voorkomen.
Alle verteringsproeven bestonden uit een hoofdperiode van 10 dagen, voorafgegaan door
een voorperiode van minstens 5 dagen. De rantsoenen werden steeds goed opgenomen en
de proeven zijn zonder storingen verlopen.

De overeenstemming tussen de bij de afzonderlijke dieren voor hetzelfde
produkt gevonden verteringscoëfficiënten was bijzonder goed. Er konden dan
ook zonder bezwaar voor elke variëteit gemiddelde verteringscoëfficiënten be
rekend worden.
Deze zijn weergegeven in tabel 2.
Tabel 2

Gemiddelde verteringscoëfficiënten voor varkens van de onderzochte variëteiten sorghum
en van de maïs
droge
stof

organische
stof

ruw
eiwit

ruw
vet

overige
koolhydraten

ruwe
celstof

88,2
91,0
73,7

90,4
92,8
75,5

72,8
82,2
41,6

73,2
77,3
75,2

95,1
96,1
84,8

46,5
51,0
6,2

90,5
91,8
93,7
92,2

92,2
93,4
95,4
93,6

78,0
80,2
88,0
88,0

76,8
73,7
81,0
91,4

95,6
96,7
97,8
95,6

64,4
66,6
70,9
56,2

organic
matter

crude
protein

jat

N-free
extract

le serie (1st series)
milocorn
kafir
guinea maïs (Guinea com)
2 e serie (2nd series)
milocorn
granifero
witte dari
maïs [maize)

dry
matter
Table 2

crude
fibre

Average digestion coefficients for pigs of the different lots of sorghum and 1 lot of maize

De verteerbaarheid van de Guinea maïs blijft duidelijk bij die van de andere
variëteiten ten achter. Deze laatsten geven onderling weinig verschil in ver
teerbaarheid te zien. Vooral voor het belangrijkste bestanddeel, de overige
koolhydraten, is de variatie gering. Van maïs blijkt het ruw vet wat beter
verteerbaar te zijn dan van de sorghumsoorten.
Op grond van de verkregen resultaten is het zeker geoorloofd voor de ver
schillende sorghums, met uitzondering van de partij Guinea maïs, gemiddelde
verteringscoëfficiënten te berekenen. Deze luiden aldus: droge stof 91, orga
nische stof 93, ruw eiwit 80, ruw vet 76, overige koolhydraten 96 en ruwe
celstof 60. Dit zijn dus verteringscoëfficiënten voor varkens, die niet zonder
meer voor herkauwers gebruikt mogen worden.
VERTERINGSPROEVEN MET HERKAUWERS

Voor deze verteringsproeven werd steeds gebruik gemaakt van 3 schapen
(hamels). De eerste serie proeven vond plaats in Maarheeze, de tweede serie
in Hoorn.
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Daar bij herkauwers krachtvoer niet als enig voeder kan worden verstrekt,
ontvingen de dieren naast het sorghummeel tevens hooi, waarvan de verteer

baarheid in een aparte proef met dezelfde dieren was vastgesteld. In Maarheeze werd 600 g sorghummeel en 600 g hooi verstrekt. De overeenstemming
tussen de verteringscoëfficiënten van de afzonderlijke dieren was niet zo goed
als bij de varkens. Het feit, dat bij de varkens het meel als uitsluitend voe
der kon worden toegediend, terwijl bij de hamels het meel slechts de helft
van het rantsoen vormde, is hieraan waarschijnlijk niet vreemd. Om aan dit
bezwaar tegemoet te komen werd bij de tweede serie 900 g sorghummeel
naast 300 g hooi gevoederd. Bij deze verhouding tussen proef- en grondrantsoen is het namelijk mogelijk de verteerbaarheid van de sorghum met
grotere nauwkeurigheid te bepalen, daar een toevallige afwijkende verteer
baarheid van het hooi een minder grote invloed op de verteerbaarheid van
de sorghums uitoefent. Inderdaad werd te Hoorn een betere overeenstemming
tussen de verteringscoëfficiënten van de afzonderlijke dieren verkregen dan
in Maarheeze, al waren de verschillen toch nog iets groter dan bij de
varkens.
Bij het berekenen van de gemiddelde verteringscoëfficiënten moesten van de
proef met Guinea maïs de uitkomsten van één hamel buiten beschouwing
blijven. In de voorgaande twee proeven lagen de verteringscoëfficiënten van
dit dier iets boven die van de beide andere hamels, terwijl ze er nu plotse
ling ver beneden lagen. In de tweede serie had bij de proef met granifero
één der hamels te dunne mest, met tot gevolg te lage verteringscoëfficiënten
van het eiwit. Bij het berekenen van het gemiddelde hebben wij daarom
de verteringscoëfficiënten van het eiwit van dit dier buiten beschouwing
gelaten.
Bij de te Maarheeze uitgevoerde analyses is geen vet bepaald. Bijgevolg
konden geen aparte verteringscoëfficiënten voor het vet worden berekend en
zijn voor de overige koolhydraten -f- vet gemeenschappelijke verteringscoëf
ficiënten vastgesteld.
De gemiddelde verteringscoëfficiënten zijn vermeld in tabel 3Tabel 3

Gemiddelde verteringscoëfficiënten voor herkauwers van de onderzochte variëteiten sorghum
droge
stof

le serie (1st series)
milocorn
kafir . . . .
.
guinea maïs (Guinea corn)
2e serie {2nd
milocorn
granifero
witte dari

.
. .

.

organische
stof

ruw
eiwit

86,5
88,8
77,8

87,5
89,4
79,5

60,0
55,8
44,2

805

overige
kool
hydraten

81,0
78,9
83,4

82,3
80,7
85,1

49,4
45,6
53,8

80,7
78,7
83,9

88,9
88,0
91,5

organic
matter

crude
protein

fat

N-free
extract

ruwe
celstof

28,9
62,1
30,8

93,4
94,6
87,4

series)

dry
matter
Table 3

ruw
vet

10,9
— 8,7
25,6

crude
fibre

Average digestion coefficients for ruminants of the different lots of sorghum
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Ook voor herkauwers is Guinea maïs iets minder goed verteerbaar dan de
overige partijen, maar het verschil is van veel minder betekenis dan bij de
varkens. De andere sorghumvariëteiten variëren onderling daarentegen juist
iets meer dan bij de varkens het geval was. Voor het belangrijkste bestand
deel, de overige koolhydraten, is de overeenkomst echter vrij goed, zodat het
zeker verantwoord is gemiddelde verteringscoëfficiënten voor de sorghums
vast te stellen. Aan de grote variatie in de verteerbaarheid van de ruwe celstof behoeft geen waarde te worden gehecht; het lage ruwe-celstofgehalte van
sorghum maakt, dat het niet mogelijk is de verteerbaarheid van dit bestand
deel in een rantsoen waarin ook hooi voorkomt, op betrouwbare wijze te
bepalen. De gemiddelde verteringscoëfficiënten voor sorghum met uitzonde
ring van Guinea maïs luiden nu aldus: droge stof 84, organische stof 85,
ruw eiwit 53, ruw vet 81, overige koolhydraten 91 en ruwe celstof 24.
Uiteraard is ook deze gemiddelde verteringscoëfficiënt voor de ruwe celstof
niet geheel betrouwbaar. In verband met het lage ruwe-celstofgehalte van
sorghum is dit voor de voederwaardeberekening echter van weinig belang.
Verder werd de verteringscoëfficiënt voor ruw vet slechts berekend uit de
drie bepalingen die te Hoorn zijn verricht.
Wanneer de gemiddelde verteringscoëfficiënten voor herkauwers vergeleker
worden met die voor varkens, dan blijken de eerstgenoemde in het algemeen
duidelijk lager te liggen. Het verschil bedraagt bij voorbeeld bij de organi
sche stof 8 en bij het ruw eiwit zelfs 27 eenheden.
VOEDERPROEF MET MESTVARKENS

Opzet van de proef

Om de waarde van enkele sorghumvariëteiten in een rantsoen voor mestvarkens vast te stellen, is een proef uitgevoerd, waarbij de sorghums werden
vergeleken met gerst en maïs. In dit onderzoek waren betrokken milocorn
(U.S.A.), kafir (U.S.A.) en granifero (Argentinië). Ongetwijfeld zou het inte
ressant geweest zijn om ook Guinea maïs in de proefrantsoenen op te nemen,
maar helaas was de van deze partij beschikbare hoeveelheid daarvoor niet
toereikend.
De proef is uitgevoerd met 4 goed vergelijkbare groepen van elk 7 dieren
van het Nederlands Landvarken type. Bij de aanvang der proef verkeerden de
biggen in een prima conditie; het gemiddeld gewicht bedroeg toen 31 kg.
Tn de A-periode bevatten de proefrantsoenen 35 % sorghums, terwijl in de
B-periode het aandeel van deze graansoort op 48 % gebracht werd. Groep I
fungeerde als controle en ontving een meelmengsel zonder sorghum. De vol
ledige samenstelling der rantsoenen is weergegeven in tabel 4. Hierbij dient
nog te worden opgemerkt, dat in het tijdvak waarin deze proef genomen
werd, de mineralen voor varkens nog niet verrijkt waren met extra koper
sulfaat.
Resultaten

De proef heeft over het algemeen een gunstig verloop gehad; alleen moest
Landbouwkundig Tijdschrift 73—16
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bij het begin der B-periode een varken van groep III uit de proef genomen
worden wegens ernstige longontsteking. Andere ziektegevallen hebben zich
niet voorgedaan.
In de B-periode liet de groei over de gehele linie veel te wensen over. Tijdens
deze proef was de varkensstal te Maarheeze nog onvoldoende geïsoleerd, zo
dat bij vorst de staltemperatuur vaak tot beneden het vriespunt daalde.
Uiteraard had dit 's winters steeds een nadelige invloed op de resultaten. Ook
de B-periode van de sorghumproef viel juist in de wintermaanden en hierin
schuilt de verklaring van de lage groeicijfers. Deze omstandigheid gold echter
voor alle groepen in even sterke mate.
De belangrijkste cijfers betreffende de groei en het voederverbruik zijn op
genomen in tabel 5.
Uit de weergegeven cijfers blijkt dat de gemiddelde groei van de vier groe
pen weinig uiteenloopt. Gezien de grootte van de middelbare afwijkingen
mag aan de opgetreden verschillen geen enkele betekenis worden toegekend.
Dit geldt zowel voor de A- als voor de B-periode. Ook het voederverbruik
per kg groei was nagenoeg gelijk.
llÈïfe«"BESPREKING DER RESULTATEN

Aan de hand van de gegevens uit de tabellen 1, 2 en 3 is ten slotte van de
verschillende partijen sorghum de voederwaarde voor varkens en voor her
kauwers berekend. Deze cijfers zijn weergegeven in tabel 6.
varkens
droge
stof
Ie serie (1st series)
milocorn
kat::
guinea maïs (Guinea corn)

herkauwers

vre

vwe

%

%

ZW

vre

vwe

%

%

ZW

86,7
86,4
85,4

8,2
7,5
4,0

7,8
7,1
3,6

80,7
80,8
63,7

5,5
5,0
4,3

5,1
4,6
3,9

73,2
73,5
66,3

86,3
86,3
85,8
87,2

8,0
7,4
8,6
8,0

7,8
6,9
8,2
7,6

81,2
80,7
79,9
85,3

5,3
4,9
5,7

5,1
4,4
5,3

73,7
73,5
72,4

2e serie (2nd series)
milocorn
granifero
witte dari
maïs (maize)

dry
matter

dig. crude dig. true
starch
dig. crude dig. true
starch
protein
protein equivalent protein
protein equivalent
swtne

Table 6

ruminants

Feeding value of the examined lots of sorghum and of maize

Bij de berekening voor varkens werden voor de verschillende verteerbare be
standdelen de volgende factoren gebruikt: vrvet 2,52, vok 1,00, vre 0,69 en
vwe 1,01. De voor herkauwers toegepaste factoren luiden aldus: vrvet 2,12,
vok en vre 1,00 en vwe 0,94. Voor Guinea maïs is het waardecijfer 97 ge
bruikt, terwijl voor alle overige sorghumvariëteiten 99 als waardecijfer is
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aangehouden. Hierbij is hetzelfde principe gevolgd als in de Veevoedertabei
1957, waar ook voor lichte en dus ruwe celstof-rijkere gerst en tarwe iets
lagere waardecijfers gelden.
Bij de voor tabel 6 uitgevoerde voederwaardeberekeningen zijn, behalve voor
Guinea maïs, de in hoofdstuk 2 en 3 genoemde gemiddelde verteringscoëffi
ciënten voor sorghum toegepast. Voor Guinea maïs werden de voor deze
variëteit gevonden en in de tabellen 2 en 3 weergegeven verteringscoëfficiënten
gebruikt. De gevonden voederwaardecijfers maken duidelijk dat men in de
praktijk geen grote fout begaat, door de verschillende sorghumvariëteiten wat
voederwaarde betreft als gelijkwaardig te beschouwen; voor Guinea maïs
moet evenwel een uitzondering worden gemaakt.
De gemiddelde zetmeelwaarde voor herkauwers van de onderzochte sorghum
variëteiten met uitzondering van Guinea maïs bedraagt 73,3 en ligt daarmede
tussen die van maïs en gerst in. In de Veevoedertabel 1957 vinden we name
lijk voor maïs 79,8 en voor gerst 72,0.
In de proef met mestvarkens werd van milocorn, kafir en granifero 35 %
in het A-rantsoen en 48 % in het B-rantsoen verwerkt. De drie sorghumsoorten bleken ook in dit opzicht gelijkwaardig, terwijl tevens naar voren
kwam dat even goede resultaten bereikt werden als met het controlerantsoen
dat in plaats van de sorghums meer gerst en maïs (dit laatste alleen in de
A-periode) bevatte. De proef met mestvarkens vormt dus in alle opzichten
een bevestiging van de resultaten van de verteringsproeven.
Voor Guinea maïs ligt de zaak anders. Door de aanwezigheid van kaf deeltjes
op de graankorrel zijn zowel de samenstelling als de verteerbaarheid van dit
produkt afwijkend van die van de overige partijen. Bijgevolg ligt voor Guinea
maïs de ZW voor varkens 21,1 % en voor herkauwers 9,6 % lager dan de
gemiddelde ZW van de andere soorten. Op grond daarvan lijkt het gewenst
deze variëteit in het vervolg afzonderlijk in de veevoedertabellen te vermelden.
SAMENVATTING

In verteringsproeven met varkens en herkauwers en in een voederproef met mestvarkens
werd nagegaan in hoeverre het zaad van verschillende variëteiten van sorghum (Sorghum
vulgare of Androßogon sorghum) als gelijkwaardig beschouwd kan worden. De in het
onderzoek betrokken variëteiten waren: milocorn, kafir,guinea maïs, granifero en witte dari.
Gebleken is dat alleen voor guinea maïs de samenstelling, de verteerbaarheid en derhalve
ook de voederwaarde duidelijk afwijkend is. Bij de overige partijen bestond er geen ver
schil van betekenis in samenstelling en verteerbaarheid. Op grond van deze uitkomsten
lijkt het gewenst in het vervolg guinea maïs afzonderlijk in de voederwaardetabellen te
vermelden, naast de gezamenlijke overige sorghumvariëteiten. Bij voederwaardebereke
ningen kunnen de volgende verteringscoëfficiënten worden toegepast:

guinea maïs, varkens
overige sorghumvariëteiten, varkens
guinea maïs, herkauwers
overige sorghumvariëteiten, herkauwers
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re

rvet

ok

rc

42
80
44
53

75
76
80
81

85
96
87
91

6
60
31
24

waardecijfer
97
99
97
99
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SUMMARY

Digestion trials with swine and ruminants were carried out and also a feeding trial with
pigs was made in order to obtain information about the feeding value of the different
varieties of grain-sorghum (Sorghum vulgare or Andropogon sorghum). The varieties
used in these experiments were: milocorn, kafir, guinea corn, granifero and white dari.
It proved that the composition, the digestibility and, consequently, also the feeding value
of Guinea corn deviated distinctly from those of the other varieties. There was no difference
worth mentioning in composition and digestibility between the remaining varieties.
On account of the results it seems us desirable to record in future in the feeding-valuetables guinea corn separately next to the combined remaining sorghum varieties. In
feeding-value-calculations the following digestion coefficients can be used:
crude
protein
guinea corn, swine
remaining sorghum varieties, swine
guinea corn, ruminants
remaining sorghum varieties, ruminants

42
80
44
53

fat

75
76
80
81

N-free
extract

85
96
87
91

crude
fibre

6
60
31
24

value
"V"

97
99
97
99
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Overdruk uit het Landbouwkundig Tijdschrift
74ste jaargang no. 2, januari 1962

De voedertechniek in de varkens
houderij
The technique of feeding in swine husbandry
Summary see page 56
]. DAMMERS,
Instituut voor Veevoedingsonderzoek 'Hoorn' te Hoorn
INLEIDING

Wanneer men de laatste jaren de werkprogramma's van de diverse instituten
voor landbouwkundig onderzoek bestudeert, dan valt op dat daar een tendens
in is geslopen, die er voorheen niet in aanwezig was. Gedurende de eerste
helft van deze eeuw was het onderzoek steeds gericht op de technische voor
uitgang, d.w.z. men zocht naar de wegen om de opbrengst in absolute zin te
doen toenemen en daarbij een kwalitatief zo goed mogelijk produkt af te
leveren. De technische vooruitgang ging hand in hand met betere economi
sche resultaten. Om deze vooruitgang te bereiken was het noodzakelijk de
theoretische inzichten te verdiepen en fundamentele gegevens te verzamelen.
De landbouwvoorlichtingsdienst van haar kant streefde er naar de nieuwste
gegevens te gebruiken en haar adviezen te baseren op de resultaten van het
wetenschappelijk onderzoek. Er ontstonden dus richtlijnen voor alle onder
delen van het landbouwbedrijf en uiteraard kostte het toepassen van al deze
adviezen enige extra tijd, want er moest veelal wat zorgvuldiger gewerkt
worden. Zodoende ging de Nederlandse Landbouw duidelijk de weg op van
een intensivering en daartegen bestond weinig bezwaar, aangezien de factor
arbeid in overmaat aanwezig was of op relatief goedkope wijze verkregen
kon worden. Economisch was deze gang van zaken ook verantwoord, want
het beste produkt gaf gewoonlijk de meeste winst.
Momenteel is de situatie geheel veranderd, aangezien de factor arbeid in het
minimum is geraakt. Op de sterke intensivering moest dus enigszins terug
gekomen worden. Het is thans veelal voordeliger om wat meer extensief te
werken, ook al gaat de kwaliteit van het produkt iets achteruit. Het eerste
klas produkt brengt niet steeds een zodanig hogere prijs op, dat al de er aan
bestede arbeid goed beloond wordt. Deze gang van zaken geldt overigens niet
alleen voor de landbouw, maar voor alle takken van de bedrijvigheid.
De schaarste aan arbeidskrachten brengt een gouden tijd mee voor de instel
lingen op het gebied van de rationalisatie, de mechanisatie en de bedrijfs
voering. Zij kunnen creatief werk verrichten door nieuwe systemen en appa
raten te ontwikkelen, waardoor de noodzakelijke werkzaamheden op efficiënte
wijze kunnen worden uitgevoerd.
Voor de instituten, die niet arbeidstechnisch, maar meer landbouw-wetenschappelijk werken, ligt de zaak enigszins anders. Zij moeten ten dele ook
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een stap terug doen. Aan deze instituten wordt namelijk niet alleen meer
gevraagd: „kan het nog beter?", maar ook: „als we het nu weer eens wat
minder goed doen, hoeveel kan dat lijden?" De vraag naar de konsekwenties
van een suboptimale wijze van voederen vormt nu ook het hoofdthema van
deze beschouwingen.
BEPERKTE OF ONBEPERKTE VOEDERING

Het alom bekende advies voor de voedering van varkens luidt aldus: geef
de varkens het voeder in de vorm van brij en verstrek een hoeveelheid, die
niet meer dan 80 % van de verzadigingsgraad bedraagt. Dit is een klassieke
en uitstekende methode van voederen, die als uitgangspunt kan dienen voor
andere werkwijzen.
Om tot ongeveer 80 % van de verzadigingsgraad te voederen, verstrekt men
een zodanige hoeveelheid voeder in brijvorm, dat de trog in 10 of hoogstens
15 minuten leeg is en de dieren toch rustig blijven tot de volgende maaltijd.
Dit advies om beperkt te voederen is gebaseerd op de waarneming dat var
kens bij ad libitum voedering meer voedsel opnemen, dan zij harmonisch in
lichaamsbestanddelen kunnen omzetten. Het gevolg hiervan is een grotere
vetafzetting en een iets hoger voederverbruik per kg groei.
Bij een sterkere beperking van de voedering dan tot 80 % van de verzadi
gingsgraad wordt het voederverbruik per kg groei ook weer onvoordeliger. De
groei wordt dan trager, hetgeen medebrengt dat een relatief groot gedeelte
van het voeder voor het onderhoud bestemd moet worden.
Het advies om in brijvorm te voederen heeft geen fysiologische achtergrond.
Het maakt voor het varken niet uit of hij het voeder in droge toestand dan
wel als brij krijgt toegediend. Het aanraden van de brijvorm geschiedt alleen
op praktische gronden, omdat bij deze manier van voederen de beperking
van de voederhoeveelheid beter uitvoerbaar is. Droog voeder wordt uiteraard
minder snel opgenomen en het is daarom niet goed mogelijk aan te geven
in welk tijdsbestek de bak leeg moet zijn om niet meer dan 80 % van de
opnamecapaciteit der dieren te geven.
Diametraal tegenover de tijdrovende beperkte brijvoedering staat het gebruik
van de droogvoederbak. Hierbij hebben de dieren continu en dus onbeperkt
een droog meelmengsel tot hun beschikking. De grote voordelen van deze
methode zijn :
1. Een aanzienlijke besparing aan arbeid. Men behoeft slechts de reservoirs te vullen en
te zorgen voor voldoende drinkwater.
2. Er kan bespaard worden op de hokruimte. Aan een droogvoederbak van 1 m kan men
ongeveer 12 dieren houden, terwijl bij de natte voedermethode voor hetzelfde aantal
varkens meer dan de dubbele troglengte vereist is.
3. De dieren groeien vrij uniform op. Ze verdringen elkaar niet aan de bak en dus hebben
de zwakke exemplaren even goed de gelegenheid hun genoegen te eten als de sterkere.
4. Bij verschillende proeven is naar voren gekomen dat het slachtverlies lager ligt bij de
droogvoedermethode. Het voordeel bedraagt ongeveer 1 % van het levend nuchter
gewicht.
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Wanneer we de droogvoedermethode vergelijken met de beperkte brijvoedering komen de volgende nadelen naar voren :
1. Het voeder verbruik per kg groei ligt iets hoger. De dieren kunnen in de loop van de
dag herhaaldelijk kleine hoeveelheden voeder opnemen, zodat ze meer voedende be
standdelen binnen krijgen dan ze bij de gegeven groeicapaciteit harmonisch in
lichaamsbestanddelen kunnen omzetten. De varkens groeien dan wel snel maar niet
voordelig.
2. Bij een dergelijke overvloedige voedering vormen de varkens te veel vet, waardoor de
kwaliteit van het slachtprodukt achteruit gaat.
3. Zieke dieren worden niet zo gauw opgemerkt. Bij brijvoedering valt het direct op
wanneer een bepaald dier niet aan de bak komt, maar bij de droogvoedermethode moet
een ziek varken onderkend worden aan symptomen als een opgetrokken buik, afwij
kende kleur enz. Daar gaan echter meestal wel een paar dagen overheen.
4. Een vaak gehoorde klacht is verder dat bij de droogvoederbak veel voeder vermorst
wordt. Dit is echter een kwestie van afstelling van de bak en ook van het soort bak dat
men gebruikt.

Op grond van verschillende proeven komt De Boer (I960) tot de aanname
dat bij droogvoedering het voederverbruik per kg groei met 0,3 kg stijgt,
terwijl de spekdikte 0,1 à 0,2 cm toeneemt. Deze cijfers zijn zeker niet te
hoog. Als gemiddelde van een aantal proeven te Hoorn en Maarheeze bleek,
dat in vergelijking met de beperkte brijvoedering bij de droogvoedermethode
de groei 2—10 % hoger lag, het voederverbruik per kg groei was
10 %
hoger en de toename van de spekdikte bedroeg 0,3 cm.
Wanneer de dieren van 20—90 kg gemest worden, is bij de droogvoeder
methode dus 70 X 0,3 = 21 kg meer voeder nodig. Dit betekent ongeveer
ƒ 6,—. Rekent men daarbij nog iets voor de achteruitgang van de slacht
kwaliteit, dan zal een varken bij het gebruik van de droogvoederbak gemid
deld ƒ 8,— minder opbrengen dan bij de toepassing van de beperkte voede
ring met brij.
De kwaliteitsvermindering moet beslist niet als een onbelangrijk punt be
schouwd worden, want De Boer heeft uitgerekend, dat 1 mm spekdikte meer,
op 4.000.000 Nederlandse slachtvarkens een meer produktie van ruim 5.000
ton moeilijk verkoopbaar spek betekent. Bij de overgang van de brijmethode
op de droogvoederbak dient men zich daarom terdege af te vragen of de be
sparingen op arbeid en hokruimte opwegen tegen de te verwachten nadelen
van een hoger voederverbruik en een minder goede slachtkwaliteit.
De droogvoederbak is niet geschikt voor fokdieren, omdat die te vet zouden
worden om hun taak naar behoren te verrichten.
MOGELIJKHEDEN TER VEREENVOUDIGING VAN DE VOEDERING

Er bestaan verschillende methoden ter vereenvoudiging van de voedering
der varkens, waarbij getracht wordt aan de bezwaren van de onbeperkte
droogvoedering zoveel mogelijk tegemoet te komen :
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A. Een vrij simpele werkwijze, die in de praktijk ook wel wordt toegepast,
is het gebruik van de droogvoederbak tot 50 kg, om daarna over te gaan
op beperkte brijvoedering. Een geheel bevredigende oplossing is dit niet. Van
de besparing op arbeid en hokruimte komt tenslotte niet veel meer terecht,
terwijl bij een in Hoorn genomen proef is gebleken dat de toename van
voederverbruik per kg groei en van spekdikte niet meer geheel ongedaan
wordt gemaakt.
Ook Frens (1939) heeft in een uitgebreide serie proeven kunnen constateren
dat de intensiteit van de voedering in de A-periode duidelijk van invloed is
op de spekdikte.

B. Men kan ook proberen wel een droogvoederbak te gebruiken, maar deze
zo te construeren dat hij niet de gehele dag in functie is of niet de ge
hele dag bereikbaar voor de varkens. Dit is dus een soort beperkte droogvoedering. Om toch de besparing aan arbeid te behouden moet bijvoorbeeld
met één handgreep de toevoer of de klep van een aantal droogvoederbakken
in werking gesteld kunnen worden of toegankelijk gemaakt. Dit systeem wordt
op een enkel bedrijf reeds toegepast, maar veelal kost het nogal wat hoofd
brekens om een oplossing te vinden voor de technische verwezenlijking. Een
aardig idee in dit verband is het plaatsen van een los plankje onderin een
rechthoekige droogvoederbak. Aan dit plankje bevinden zich een paar ijzer
draadjes, die door het voer naar boven steken. Met behulp van deze ijzer
draadjes kan men het plankje enige malen op en neer bewegen en zo een
zekere hoeveelheid voer doorlaten. Uiteraard moet bij dit systeem de ver
zorger weer 2 keer per dag naar de dieren toe. Het voeren van 100 varkens
kost zo 5 à 6 minuten per keer.
Het begrenzen van de tijd gedurende welke de droogvoederbak in werking
is of het begrenzen van de hoeveelheid meel die er uit komt brengt mee
dat de troglengte zodanig moet zijn, dat alle varkens gelijktijdig kunnen eten.
Overigens is het een aantrekkelijke oplossing, al blijft de moeilijkheid dat
het beperken van het voeder tot ongeveer 80 % van de verzadigingsgraad
met droogvoeder een moeilijke taak is, die veel ervaring, vakkennis en een
intensieve waarneming vraagt.
Aangezien juist de tijd om de dieren waar te nemen steeds meer gaat ont
breken, zijn door Frens (I960) formules opgesteld, waarmee voor een varken
van een bepaald gewicht de zetmeelwaardenorm berekend kan worden. Er
zijn aparte formules voor de categorieën 20—50, 50—90 en 90—130 kg. Deze
formules, waarin G het levend gewicht in kilogrammen is, luiden aldus :
20-50 kg :

ZW = 0,15 ( ^ + 1) +

50-90 kg :

ZW = 0,25 ( ^ + 1) +
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90—130 kg:

ZW = 0,35 (

+ 1) + 1,35

Het eerste lid stelt de onderhoudsbehoefte voor en het tweede lid geeft aan
hoeveel ZW voor de produktie nodig is. Wanneer men voor elke categorie
varkens het daartoe bestemde voedermengsel gebruikt, waarin dus de juiste
verhouding tussen ZW en vwe aanwezig is, dan geeft men bij het toepassen
van de formules voor de ZW automatisch de juiste hoeveelheid eiwit.
Ook door Vadla e.a. (1956) zijn formules opgesteld ter berekening van de
voor mestvarkens benodigde voederwaarde. Zij baseren zich echter niet op
het levend gewicht, maar op de leeftijd der dieren, omdat dit gegeven over
het algemeen beter bekend is.
C. Het toepassen van de automatisch gerantsoeneerde brijvoedering geeft
eveneens een arbeidsbesparing zonder de nadelen van de droogvoederbak.
Van dit principe zullen 2 systemen wat nader besproken worden.
a. Bij het systeem van Georg Plange uit Düsseldorf wordt gebruik gemaakt
van een ronde voederbak met een ingebouwde electromotor, die een hori
zontaal draaiende, op de bodem van de bak aangebrachte uitwerpinrichting
in beweging kan brengen. Gedurende de looptijd van de motor wordt door
een gelijk geschakeld waterventiel door een ringleiding ook water in de voergoot gebracht. Door middel van een schakelsysteem en een klok kan men nu
regelen dat de motor op bepaalde uren automatisch gaat draaien, terwijl men
tevens kan regelen hoe lang de motor draait. Tijdens de mestperiode van een
groep varkens kan men dus door de motor steeds iets langer te laten draaien
tegemoetkomen aan de toenemende voederbehoefte der dieren. Er kunnen op
hetzelfde schakelmechanisme meerdere bakken aangesloten worden, maar die
draaien dan ook allemaal even lang, zodat er voor gezorgd moet worden dat
de bezetting per hok gelijk is.
Deze automatische voerbak, die vanwege al zijn mechanismen ± ƒ 750,kost, werd zowel in Hoorn als in Maarheeze beproefd. De resultaten waren
enigszins teleurstellend. Het lukte niet de bak steeds zo af te stellen dat
de uitkomsten geheel gelijk waren aan die van de uit de hand met brij ge
voederde dieren. Vermoedelijk is de hoeveelheid meel die er per minuut uit
gegooid wordt groter bij een vol reservoir dan bij een gedeeltelijk leeg reser
voir. Het gevolg is derhalve een ongelijke wijze van voederen. Voorts bleek
de automatische in- en uitschakeling van het mechanisme niet volledig be
trouwbaar. Fewson en Fisher (1958) rapporteren echter wel gunstige resul
taten met de automatische voederbak van Plange.
b. Een systeem dat in Nederland meer bekendheid geniet is dat van McMaster.
Hierbij loopt een meelreservoir hangende aan een luchtrail over de voe
derbakken. Door meer of minder pennen op de rand van elke trog te zetten,
kan men regelen hoeveel voer er in de bak terecht komt. Gelijktijdig met het
meel wordt er ook water in de bak gespoten. De voortbeweging van het
reservoir geschiedt mechanisch. Zie fig. 1.
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Fig. 1 Automatische brij
voedering volgens het sys
teem van McMaster.

Het grote bezwaar van deze methode is dat men alle dieren hetzelfde soort
meel moet geven. Voorts is dit systeem kostbaar, zodat het alleen voor de
zeer grote bedrijven in aanmerking komt. Het systeem wordt in Nederland
beproefd en daarbij is gebleken dat het 6 minuten per dag kost om 100
varkens te voederen. Mestresultaten, waarbij het McMaster-systeem vergeleken
wordt met de brijvoedering uit de hand, zijn er nog niet.
Inmiddels zijn er al weer andere systemen voor de automatische brijvoedering
geconstrueerd. Zo kan men ook de brij centraal doen bereiden en door buizen
naar de hokken persen (Clarke, I960). Het valt nog niet te zeggen in hoe
verre deze systemen praktische toepassing zullen vinden, maar in ieder geval
is het duidelijk dat de gerantsoeneerde brijvoedering in volle ontwikkeling is.
Het zal ongetwijfeld de moeite waard zijn deze ontwikkeling aandachtig te
volgen, aangezien er perspectief in zit om een oplossing te vinden voor het
arbeidsprobleem in de varkenshouderij.

D. Een geheel andere methode om de nadelen van de droogvoederbak te over
winnen is het gebruiken van meelmengsels met een lagere concentratie.
De dieren worden dan aan een gewone droogvoederbak gehouden en ze kun
nen zoveel meel opnemen als ze willen, maar door de lagere zetmeelwaarde
krijgen ze niet meer voedende bestanddelen binnen, dan voor een harmoni
sche en voordelige groei gewenst is.
De voederwaarde van dergelijke mengsels mag ongeveer 60 gzw lager liggen
dan van het normale voer. Bij proeven te Maarheeze kregen we inderdaad
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bij gebruik van minder geconcentreerde mengsels een iets geringere spekdikte dan bij de gewone droogvoedering. Het verschil bedroeg 0,2 cm. Het
voederverbruik per kg groei blijft gelijk maar omgerekend op ZW per kg
groei kwam het iets voordeliger. De groeisnelheid is eveneens duidelijk lager
(Hamm, I960 en Hamm en Dammers, I960).
Het knelpunt van deze methode ligt bij de rentabiliteit. Het verlagen van de
concentratie kan bijvoorbeeld geschieden door verwerking in grotere hoeveel
heden van produkten die voor de gewone mengsels een te lage ZW hebben,
zoals gerstevoermeel, tarwezemelen, tapiocaämpasmeel, johannesbrood, gedr.
bostel, grasmeel en luzernemeel. De moeilijkheid is nu dat de minder gecon
centreerde voedermiddelen niet evenredig goedkoper zijn, naarmate ze minder
ZW bevatten. Zelfs een produkt als gerstevoermeel, waarvan de ZW ongeveer
V4 van die van maïsmeel bedraagt, ligt in prijs op ongeveer gelijk niveau
met maïsmeel. Bovendien hebben verschillende van deze voedermiddelen, zo
als o.a. zemelen en grasmeet ook nog het bezwaar dat ze een zachtmakende
invloed op het spek uitoefenen, zodat ze slechts in beperkte omvang in het
rantsoen opgenomen kunnen worden.
Om deze methode ook economisch aantrekkelijk te maken, zou naast het
geven van een hogere prijs voor betere slachtkwaliteit, het wellicht over
weging verdienen om een volkomen waardeloos produkt te gaan gebruiken
voor verlaging van de ZW. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan gemalen grondnotendoppen of stromeel. De prijs hiervan kan voldoende laag zijn en een
zachtmakende invloed op het spek of een andere ongunstige nevenwerking
gaat er niet van uit. De grote moeilijkheid zal echter zijn de mengvoeder
fabrikanten bereid te vinden dergelijke, qua voederwaarde waardeloze, pro
dukten in hun bedrijf op te slaan en te verwerken. Eriksson (1957) bepleit
in dit verband het gebruik van hooimeel, terwijl Thomke (1958) goede resul
taten kreeg met hooihaksel, strohaksel en haverkaf.
In verband met de kwestie van de concentratie kunnen twee factoren genoemd
worden, die beide een afzonderlijke rol spelen, nl. de mechanische verzadigingsgraad en de fysiologische honger (Huth, 1961). De mechanische verzadigingsgraad wordt bepaald door de volumineusheid van het voeder, terwijl
de fysiologische honger gestild wordt door de voederwaarde. Waar het hier
mestvarkens betreft, lijkt het geschikter om van de „fysiologische opname
capaciteit" te spreken in plaats van „fysiologische honger". Echt honger heb
ben onze intensief gemeste varkens eigenlijk zelden. Het gaat er bij de droogvoedermethode nu om de mechanische verzadigingsgraad der dieren te be
reiken, voordat aan de fysiologische opnamecapaciteit voor 100 % is voldaan.
Wallace (1961) meent dat het voldoende is om naast het voeder uit de
droogvoederbak ruwvoeder te verstrekken, bijvoorbeeld gemalen hele maïs
kolven. Hij hoopt dan dat de dieren door de opname van het ruwvoeder
minder meel zullen gaan eten en hij spreekt van de „dilution technique".
Lehsmann (1959) raadt aan om voeder dat bestemd is voor de droogvoeder
bak een ruwe celstofgehalte van 6 à 7 % te geven, terwijl Eriksson ( 1957~>
zelfs tot 9 à 10 % wil gaan. Coey en Robinson (1955) toonden aan dat bij
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toenemende ruwe celstofgehalten van het voeder de spekdikte afneemt, maar
het slachtverlies stijgt. Pieterse en Verbeek (1957) doen ons weer een ander
idee aan de hand. Zij geven hun varkens éénmaal per dag 1 kg geconcen
treerd eiwitrijk voeder en daarnaast een droogvoederbak met een mengsel dat
voor 40 % uit luzernemeel bestaat.
In ieder geval zijn sterk geconcentreerde rantsoenen voor de droogvoederbak
uit den boze. Trouwens ook voor de brijvoedering moet de tendens om de
concentratie van het voeder steeds hoger te maken (z.g. high energy voeders)
met enige bezorgdheid gade geslagen worden. De techniek van de voedering
wordt namelijk bij het gebruik van deze meelmengsels moeilijker. Doordat
de dieren de mechanische verzadigingsgraad niet bereiken, maken ze tot kort
voordat aan hun fysiologische opnamecapaciteit voldaan is een hongerige in
druk, zodat de neiging bestaat om ze te intensief te voederen, wat een toe
name van de spekdikte kan veroorzaken. Het hogere voederverbruik per kg
groei wordt gemaskeerd door de hoge concentratie van het voeder. Berekent
men echter de verbruikte hoeveelheid ZW per kg groei, dan blijken de
energierijke mengsels inderdaad wat onvoordeliger uit de bus te komen. De
praktijk voelt dit echter niet als een bezwaar omdat de hoge zetmeelwaarde
veelal verkregen wordt door verwerking van een hoog percentage maïs, dat
de laatste tijd relatief goedkoop was. Bij een goed uitgevoerde beperking van
de hoeveelheid voeder behoeven de genoemde bezwaren evenwel niet op te
treden. Het feit dat de grote hoeveelheden maïs in de energierijke mengsels
het joodadditieprodukt van het voeder de toelaatbare grens kunnen doen over
schrijden, mag in dit verband buiten beschouwing blijven.
E. In de V.S. is ook al geprobeerd om de opname van het voeder uit de
droogvoerbak te beperken door in het meel een stof te verwerken, die de
eetlust afremt. Zo heeft Young (1961) een proef genomen waarbij 125 g
dextro-amphetaminesulfaat per ton gebruikt is. Nadelige neveneffecten werden
van dit preparaat niet waargenomen, maar wel werd het voederverbruik per
kg groei ongunstig beïnvloed. Geheel in het begin was er enige achteruitgang
in de eetlust, maar na 2 of 3 weken was de voederopname weer geheel gelijk
aan die van de controledieren. Verhoging van de dosis dextro-amphetamine
sulfaat tot 137,5 g per ton had ook geen succes. Deze wijze van voeder
beperking biedt dus voorlopig nog niet veel perspectief.
F. Op vele bedrijven kan op de voor de voedering der varkens benodigde
tijd nog enorm bespaard worden, zonder een droogvoederbak te nemen,
maar alleen door verbetering van de wijze waarop de brijvoedering plaats
vindt. De mogelijkheden die er in dit opzicht liggen verontachtzame men
vooral niet. Aardig werk over dit onderwerp wordt gedaan door het Instituut
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (Hoogendoorn, 1959). Zo kon wor
den vastgesteld dat door bij elke trog of tussen twee troggen een waterkraan
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te laten aanbrengen en met een meelwagentje tussen de hokken te rijden,
al ruim 30 % minder tijd nodig was dan wanneer al het water en meel in
emmers naar de hokken gesleept moet worden. Als het mogelijk is bij elk
hok of tussen twee hokken steeds een meelbak op te stellen, vervalt het
wagentje en kan nog eens zo snel gewerkt worden. Bij die methode heeft
men al niet veel tijd meer nodig dan bij de droogvoedering. Oude stallen
lenen zich echter niet altijd voor dergelijke werkwijzen en vormen vaak een
beperking voor het doorvoeren van mechanisatie.

G. Tenslotte kan een arbeidsbesparende methode genoemd worden, die wel
heel duidelijk een stap terug zou betekenen. In de V.S. is men namelijk
weer proeven gaan nemen met het verstrekken van enkelvoudige en ongemalen granen (King, 1961 en Thrasher en Newman, 1961). De tijd en de
kosten van het malen en het mengen van het graan worden daarmede be
spaard. Naast dit ongemalen graan hebben de dieren de beschikking over een
eiwitsupplement. Aan de varkens zelf wordt overgelaten de beide soorten voer
in de juiste verhouding op te nemen. Het resultaat van de proeven was niet
bemoedigend; van het eiwitsupplement werd niet in alle gevallen voldoende
gegeten.
Behalve dat de dieren niet steeds alle voederbestanddelen in de gewenste
verhoudingen zullen opnemen, weten we ook dat ongemalen granen bij var
kens wat minder goed verteren dan graanmeel. Toch wordt deze proef ge
nomen omdat de factor arbeid blijkbaar allesoverheersend is geworden. Hope
lijk zal het streven naar een besparing op arbeid in ons land niet tot derge
lijke excessen voeren.
AANTAL MAALTIJDEN

Een besparing die wel ingevoerd kan worden is het weglaten van één of zelfs
wel 2 maaltijden per week. Dit zou bijvoorbeeld kunnen geschieden door op
zondagmiddag en woensdagmiddag niet te voeren. Volgens diverse onder
zoekingen krijgen we op deze wijze praktisch geen achteruitgang van de groei
en ook geen duidelijk onvoordeliger voederverbruik. Een bepaalde invloed
op de slachtkwaliteit kon al evenmin vastgesteld worden (Cornberg en Löffelbein, 1958, Tschiderer, 1956 en Braude en Rowell, 1957).
Wanneer een maaltijd overgeslagen wordt, dient men er voor te zorgen dat
er voldoende vers water voor de varkens beschikbaar is. Voorts mag men wel
de voorafgaande maaltijd iets groter maken, maar niet de maaltijd na het
vasten, aangezien de dieren dan gauw geneigd zijn zich te overeten. Het is
van het grootste belang dat er bij het overslaan van een maaltijd steeds rust
blijft heersen in de varkensstal (Siedentopf, 1959).
Laat men echter 2 voedertijden achter elkaar weg, dus wordt b.v. de gehele
zondag niet gevoederd, dan kan een groeivertraging van ca. 10 % verwacht
worden (Roszmann, 1956). In Zweden wordt dit wel toegepast, omdat de
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zondagsarbeid daar blijkbaar zo duur is, dat men beter wat groeiverlies kan
riskeren.
Wat betreft het aantal maaltijden per dag kan worden opgemerkt dat het
voor zeer jonge dieren zeker nuttig is 3 keer te voederen. Voor mestvarkens
echter geeft drie keer voeren slechts een kleine verbetering van de resultaten.
Zo vonden Smisek c.s. (I960) een 3 % hogere groei en beter voederverbruik.
De voor het voederen benodigde tijd steeg echter met 25 %. Dit betekent
dat de derde voedering niet rendabel kan zijn en het is dus verklaarbaar dat
er maar heel weinig bedrijven zijn, waar het drie keer voeren van mest
varkens nog wordt toegepast. Natuurlijk is het wel gewenst steeds op de
zelfde tijden te voederen.
DE VORM WAARIN HET VOEDER WORDT TOEGEDIEND

Zoals reeds werd opgemerkt doet het er voor het varken niet toe of het
voeder in droge dan wel in brijvorm wordt gegeven, maar met brij kan ge
makkelijker een juiste beperking van de hoeveelheid voeder worden bereikt.
Otto en Piatkowski (I960) menen dat bij brijvoedering de tendens bestaat
tot een iets sterkere vetafzetting, hetgeen zij verklaren uit het wegvallen
van de kauwarbeid.
Bij het verstrekken van droogvoeder moet echter met enkele factoren reke
ning gehouden worden. Zo kan deze wijze van voederen aanleiding geven tot
het ontstaan van parakeratose. Voor een beschrijving van de symptomen van
deze aandoening kan verwezen worden naar Kuit (1956).
Parakeratose ontwikkelt zich vooral bij jonge dieren van ca. 30 kg en doet
ook de groei verminderen. Het wordt bevorderd door rantsoenen met een
overmaat aan calcium. Verstrekking van extra zink geneest en voorkomt de
afwijking. Droog te voederen mengsels moeten daarom minstens 50 ppm Zn
bevatten en bij voorkeur niet meer dan 0,8 % Ca. Een verklaring voor het
feit dat bij het gebruik van droge mengsels een hoger zinkgehalte gewenst
is, kan nog niet gegeven worden.
Tarwe is minder geschikt voor vermenging in rantsoenen voor de droogvoederbak, omdat de eigenschappen van tarwe-eiwit, die deze graansoort zo
waardevol maken voor de deegbereiding, juist veroorzaken dal: tarwe bij droge
opname een kleverige klomp in de bek van het dier vormt.
Wanneer extra kopersulfaat verwerkt wordt in droog te voederen rantsoenen
moet dit kopersulfaat beslist goed fijn zijn. Bij de brijmethode kan een
eventueel kristalletje nog tijdig oplossen, maar bij droogvoedering zou een
kristal met de wanden van het spijsverteringskanaal in contact kunnen komen
en een irritatie veroorzaken.
Bij het vroeg spenen van biggen (op 7 à 10 dagen) is het verstrekken van
droog voeder op praktische gronden te prefereren. Het gebruik van kunstmelk
is zeer bewerkelijk en leidt bij een onzorgvuldige uitvoering sneller tot moei
lijkheden. Wanneer wegens omstandigheden pas geboren biggen kunstmatig
opgefokt moeten worden is kunstmelk niet altijd te vermijden.
Bij brijvoedering kan de bevochtiging van het voeder kort voor de toediening
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geschieden, maar ook direct na de voorafgaande voedertijd. In dit laatste
geval heeft het voeder 10 à 14 uur de gelegenheid voor te weken. Om na te
gaan of voorweken van invloed is op de voederwaarde van een meelmengsel,
werden in Hoorn enige verteringsproeven uitgevoerd. Drie varkens ontvingen
daartoe per dier per dag 1200 g van een mengsel bestaande uit 90 % gerstemeel en 10 % haringmeel. In de eerste proef is het meel direkt voor de
voedering met water vermengd. Bij de tweede proef werd het 10 uur voor
de toediening met een gelijke hoeveelheid water aangemaakt, terwijl het ver
volgens tot het tijdstip van de voedering geplaatst werd in een ruimte waar
een constante temperatuur van 27 °C heerste. Bij deze temperatuur zou een
eventuele enzymwerking zeker plaats kunnen vinden. De gevonden verterings
coëfficiënten luiden aldus :

doorgeweekt
niet voorgeweekt

re

rvet

ok

rc

88,5
87,5

85,0
82,9

90,3
89,1

19,2
10,9

Voor de belangrijkste bestanddelen, het eiwit en de overige koolhydraten,
liggen de verteringscoëfficiënten van het voorgeweekte rantsoen slechts 1 %
hoger; aan een dergelijk klein verschil mag geen betekenis worden toege
kend. Vet en ruwe celstof komen slechts in geringe hoeveelheden in het
rantsoen voor en derhalve kunnen de betreffende verteringscoëfficiënten niet
met een grote mate van nauwkeurigheid bepaald worden.
Wanneer het voedsel nat wordt toegediend doet het er eigenlijk ook niet
veel toe of dat nu gebeurt als dikke brij, dan wel in iets dunnere vorm. Bij
een te Sevenum uitgevoerde proef met individuele voedering is dikke brij
vergeleken met twee soorten slobber, die resp. werden bereid door één deel
meel te vermengen met twee en met drie delen water. De varkens die dikke
brij ontvingen hadden daarnaast een automatische drinkbak tot hun beschik
king. Voor groei en voederverbruik werden de volgende gemiddelde cijfers
verkregen :

dikke brij
slobber 1 : 2
slobber 1:3

gem. groei per dag
(24—93 kg)

voederverbruik
per kg groei

680 g
697 g
683 g

3,2 kg
3,2 kg
3,2 kg

Er konden dus geen verschillen tussen de groepen geconstateerd worden. De
proef is in de winter uitgevoerd en het zou kunnen zijn dat in het zomer
seizoen een hoeveelheid van 2 delen water op 1 deel meel niet geheel toe
reikend is.
Ook op ons proefbedrijf in Hoorn, waar voorheen veel wei van de eigen
kaasmakerij beschikbaar was, werd vastgesteld dat het voederen van een wat
dunnere brij geen nadelige gevolgen heeft voor de groei of het voederverLandbouwkundig Tijdschrift 14—2
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bruik. Natuurlijk moet de slobber niet al te dun worden (bijvoorbeeld 1:5),
aangezien dan de mechanische verzadigingsgraad der dieren bereikt is, vóór
ze een voor groei en onderhoud voldoende hoeveelheid voeder hebben op
genomen.
Als norm voor de drinkwatervoorziening geldt ongeveer dat jonge varkens
2,5 1 water per kg meel behoeven, terwijl bij het ouder worden de benodigde
hoeveelheid daalt tot 1,8 1 per kg meel (Petersen, 1957).
Over de vraag of het gewenst is het water onbeperkt ter beschikking te
stellen d.m.v. een automatisch drinkbak]e, dan wel in beperkte hoeveelheden,
zijn de meningen nog verdeeld. Er zijn de laatste tijd in ons land verschil
lende proeven over dit onderwerp genomen en in sommige gevallen werd de
indruk verkregen, dat de automatische drinkbak iets minder gunstig was. De
proeven gaven echter niet steeds een gelijkluidend resultaat en belangrijk
zullen de verschillen dus vermoedelijk niet zijn. Waarschijnlijk legt de arbeids
besparing die de automatische drinkbak kan geven meer gewicht in de
schaal. Wel staat vast dat de automatische drinkbak leidt tot een toename van
het slachtverlies, die ongeveer 1 % van het levend gewicht bedraagt. Auto
matische drinkbakken veroorzaken voorts enige onrust in het hok, omdat er
telkens een varken op staat en zich tussen de andere dieren doordringt om
zich te laven .Om hieraan enigszins tegemoet te komen worden de automa
tische drinkbakken soms 's nachts afgesloten.
Wanneer het voeder in droge toestand verstrekt wordt kan men een keus
maken uit meel of korrels. De geperste vorm heeft enige praktische voor
delen bij gebruik in de droogvoederbak, aangezien het voeder gemakkelijk
toevloeit en ook verliezen door morsen of bevochtiging gering zijn. Daar
staat tegenover dat de prijs van korrels iets hoger ligt.
Berichten uit de V.S. geven aan dat met korrels over het algemeen een beter
effect bereikt wordt dan met meel. Dit effect zou duidelijker naar voren
treden, naarmate het ruwe celstofgehalte van het voeder hoger is. Bij in
Hoorn uitgevoerde proeven met mestvarkens werden met korrels evenwel
geen betere resultaten bereikt dan met meel (Dammers, 1956). Ook bleek er
geen verschil in verteerbaarheid te bestaan tussen korrels en tot meel gemalen
korrels (Dammers, 1957). Dit feit vormt een ontzenuwing van de bewering
dat korrels beter benut zouden worden, omdat de dieren genoodzaakt zijn ze
goed te kauwen. Wel werd een verschil in verteerbaarheid geconstateerd tus
sen korrels en meel van dezelfde samenstelling, wanneer het meel het persings
proces niet heeft ondergaan. Het onderzoek naar de grootte en de betekenis
van deze verschillen duurt voort; wellicht kan hier een verklaring gevonden
worden voor de Amerikaanse ervaringen.
Tenslotte kan worden opgemerkt dat Legagneur en Février (1958) hebben
vastgesteld dat biggen korrels prefereren boven meel.
CONCLUSIE

Om tot een arbeidsbesparing bij de voedering van mestvarkens te komen,
zouden veehouders met een klein aantal varkens in de eerste plaats kunnen
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streven naar rationalisatie en verbetering van de traditionele methode van
brijvoedering uit de hand. Is dit onvoldoende mogelijk dan dient men na te
gaan of bij toepassing van de droogvoedermethode de te verwachten minder
bruto-opbrengst van ƒ 8,— per varken, veroorzaakt door een hoger voederverbruik en een iets minder goede slachtkwaliteit, opwegen tegen de bespa
ringen aan arbeid en hokruimte.
In verband met de ontwikkeling van de nieuwe bedrijfssystemen zal echter
waarschijnlijk het aantal bedrijven met een zeer groot aantal varkens toe
nemen. Om de Nederlandse varkenshouderij haar plaats te laten behouden,
dient niet alleen gestreefd te worden naar een lage kostprijs, maar ook naar
een slachtprodukt van goede kwaliteit. Voor de grote varkensmesterijen biedt
daarom de automatisch beperkte voedering ongetwijfeld perspectief. Het is
te hopen dat dit systeem van voedering snel tot volledige ontwikkeling zal
komen.
SUMMARY

In order to reach a saving of labour in the feeding of fattening pigs it is desirable to aim
on farms with a small number of pigs at rationalization and improvement of the traditional
method of limited-wet-feeding. When this is not possible to a sufficient extent, it is
necessary to calculate if with ad lib feeding the expected decreased bruto profits of f 8,-—
a pig, caused by a higher feed conversion and a somewhat less good slaughter quality,
equals the saving of labour and the increase in pen capacity.
In connection with the new approaches of farm management it is probable that the num
ber of farms with a very big swine herd will increase. In order to maintain his place the
netherlands swine husbandry must not only aim at a low cost-price, but also at a slaughter
product of good quality. For the big pig farms therefore the possibilities of automatically
limited feeding opens undoubtedly new perspectives. It is desirable that this system of
feeding soon comes to a further grade of development.
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G . H A M M , Instituut voor Veevoedingsonderzoek ,,Hoorn" te Hoorn

Een vereenvoudigde voedermethode voor melkvee

Inleiding
Het streven om tot kortere werktijden in de veehouderij te komen, houdt ook in,
dat 's morgens later met de arbeid wordt begonnen en dat deze 's avonds eerder
eindigt. Dit is alleen mogelijk, wanneer het dag-interval, tussen het melken 's morgens
en 's avonds, belangrijk korter en dus het nacht-interval langer wordt.
Om deze intervallen niet nog ongunstiger te beïnvloeden, zal het eerste en het
laatste deel van de dagtaak het melken moeten zijn en dus zal het voeren 's morgens
vóór en 's avonds nà het melken moeten vervallen.
Om de kortere werktijden zo effektief mogelijk te benutten zal de tijd, die aan
het voederen van het melkvee tijdens de stalperiode wordt besteed, zoveel mogelijk
moeten worden beperkt. Daarom is het gewenst de voedertijden tot twee terug te
brengen en wel 's morgens nà het melken en 's middags vóór het melken. Aangezien
het voederen van kuilvoer, tenminste wanneer de kwaliteit minder goed is, vóór het
melken een ongunstige invloed op de kwaliteit van de melk kan hebben, zal dus het
kuilvoer 's morgens moeten worden gevoerd.

Onderzoek naar vereenvoudiging van de voederinethode
Een eenvoudige en praktische manier van voederen is, al het sappig ruwvoeder
met het krachtvoer 's morgens nà het melken en het hooi 's middags vóór het melken
te verstrekken. Om vast te stellen of deze methode kan worden toegepast, zonder dat
de produktie en/of de gezondheidstoestand van de dieren nadelig worden beïnvloed,
zijn op de dépendance van het Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn" te
Maarheeze enige proeven genomen.
De eerste werd uitgevoerd tijdens de stalperiode 1959-1960. Aan één groep van
8 dieren werd al het saprijk ruwvoeder met de totale hoeveelheid krachtvoeder
's morgens na het melken gegeven en al het hooi 's avonds vóór het melken. Aan de
andere goep werd, zoals tot voor kort algemeen gebruikelijk was, zowel 's morgens
als 's avonds vóór het melken het halve rantsoen hooi en nà het melken de helft van
het sappig ruwvoederrantsoen en de helft van het krachtvoerrantsoen gevoederd.
Tussen de beide aldus verschillend gevoerderde groepen werden géén verschillen
geconstateerd, nóch wat betreft de produktie, noch ook wat betreft de gezondheids
toestand van de dieren. De samenstelling van de rantsoenen was echter, tengevolge
van de uitzonderlijk droge zomer van 1959, weinig extreem en daarom werd bij de
conclusie van deze proef het voorbehoud gemaakt, dat voedering van grote hoeveel
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heden saprijker ruwvoeder de resultaten misschien nadelig zou hebben kunnen beïn
vloed (zie ,,De Nieuwe Veldbode" 27 (1960) no. 36).
Tijdèns de stalperiode 1960-1961 werden beide voedermethoden opnieuw met
elkaar vergeleken. Bij deze tweede proef was het sappig ruwvoeder behoorlijk
vochtrijk.
Proefopzet
De totale proeftijd werd weer verdeeld in drie perioden : een controïeperiode
(voorperiode), de eigenlijke proefperiode (hoofdperiode) en nogmaals een controle
periode (naperiode). De lengten van deze perioden waren resp. 3 Vi, 8 en 3Vi week.
Tussen deze perioden werd steeds een overgangsweek ingelast om bij de proef groep
geleidelijk op een andere voedermethode te kunnen overgaan. De beide groepen,
elk bestaande uit 8 M.R.IJ.-dieren, waren weer zo goed mogelijk vergelijkbaar ge
maakt op grond van gewicht, leeftijd, kalftijd en melk- en vetproduktie, terwijl ook
nog rekening was gehouden met de conditie waarin de dieren verkeerden.
Bepalingen van de opbrengst aan melk en vet werden voor elke koe tweemaal
per week verricht, telkens in de melk van twee op elkaar volgende etmalen. Verder
werden de dieren éénmaal per week gewogen en werd door enige deskundigen voor de
aanvang en na afloop van de hoofdperiode de conditie van de koeien beoordeeld.
In samenwerking met de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren te Boxtel werd
een periodiek onderzoek ingesteld naar het voorkomen van mastitis bij de proef
dieren, waarmede bij het formeren van beide groepen ook nog rekening is gehouden.
Voedering. Tijdens de gehele proefperiode ontvingen alle dieren hetzelfde ruwvoederrantsoen, dat bestond uit 6 kg goed hooi, 20 kg voederbieten en 12 kg
grassilage. Deze silage, die volgens de maaikneusmethode was verkregen, was van
zeer goede kwaliteit en bezat een droge-stofgehalte van gemiddeld 18,5 %. Hiernaast
ontvingen de dieren krachtvoer naar individuele behoefte. De krachtvoederrantsoenen
werden elke veertien dagen opnieuw berekend. Het krachtvoer bestond wederom uit
een mengsel van eigen granen en E-meel, aangevuld met mineralen (ZW 64,4,
vre 15,4 %).

Het hooi UV« weer
best.
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Tijdens de voor- en naperiode was de methode van voederen voor beide groepen
gelijk en werd 's morgens en 's avonds vóór het melken het halve hooirantsoen
gegeven en nà het melken telkens de helft van het sappig ruwvoederrantsoen en het
halve rantsoen krachtvoeder.
In de hoofdperiode ging de voedering van groep I (de controlegroep) op dezelfde
manier verder, terwijl voor groep II (de proefgroep) de vereenvoudigde voederwijze
werd toegepast.

Resultaten
In tabel I zijn de gemiddelde opbrengsten aan melk, vet en vetvrije droge stof in
de verschillende perioden opgenomen, terwijl in de figuur onder de tabel het verloop
is weergegeven van melkopbrengst, vetopbrengst en gewicht.
Tabel I
Omschrijving

Voorperiode

Hoofdperiode

Naperiode

Melk in kg
Groep 1 controlegroep
Groep 2 proefgroep
Verschil ten gunste van 1

19,3
19,4
— 0,1

16,6
16,1
+ 0,5

14,1
14,6
— 0,5

Vet in grammen
Groep 1
Groep 2
Verschil ten gunste van 1

681
703
22

582
566
16

519
515
4

1691
1684
7

1455
1385
70

1230
1250
- 20

V.v.d.s. in grammen
Groep 1
Groep 2
Verschil ten gunste van 1
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We zien in de hoofdperiode een verschil aan de dag treden, zowel wat de produktie aan melk als die aan vet en vetvrije droge stof betreft, ten nadele van de
proefgroep, terwijl in de naperiode weer een herstel in deze produktiecijfers op
treedt. De verschillen zijn echter klein.
Als wij de produktie van elk der groepen in de hoofdperiode vergelijken met het
gemiddelde van hun produktie in voor- en naperiode, dan zien we als afname in de
hoofdperiode (tabel II) :
Tabel II
Omschrijving

Melkopbrengst in kg
Vetopbrengst in gr

Groep 1

0,12
18,6

± 0,31
± 11,0

Groep 2

0,86
43,5

± 0,21
± 17,7

Verschil ten
gunste van 1
0,74
24,9

± 0,38
± 20,8

Hoewel deze verschillen niet wezenlijk genoemd kunnen worden, trad er bij
groep 2 toch wel een duidelijke produktievermindering tijdens de hoofdperiode op,
vooral wat de melkgift betreft.
Mogelijk wordt deze produktiedaling niet zozeer veroorzaakt door het verstrek
ken van het sappig ruwvoeder in één keer, maar eerder door het ineens geven van
al het krachtvoeder. Dit brengt namelijk mede dat zeer produktieve dieren in korte
tijd een grote hoeveelheid droog meel moeten verwerken. In het begin van de hoofd
periode werd dan ook waargenomen dat in de proefgroep juist de beide koeien met
de hoogste produktie gedurende enige tijd last van diarrhee hadden.
De verandering in het gemiddeld gewicht van beide groepen tijdens de hoofd
periode geeft geen enkele houvast. Groep 1 daalde 2,4 kg in gewicht, waarbij echter
een middelbare fout van 3,9 kg werd berekend. Groep 2 steeg in gewicht en wel
1,4 ± 16,8 kg. Het verschil tussen beide groepen (3,75 ± 17,2 kg) is van geen
enkele betekenis. In overeenstemming met het gewichtsverloop geeft ook de ver
andering in conditie geen noemenswaardig verschil tussen beide groepen te zien.
Het periodiek mastitisonderzoek toonde aan, dat er weinig verandering kwam in
het beeld, dat bij het eerste onderzoek was verkregen. Slechts één dier groeide tijdens
de verschillende proefperioden uit van een licht tot een zwaarder besmet geval. Ook
bij de zgn. zwaarder besmette gevallen was echter geen sprake van enig ziektebeeld :
de besmetting was slechts microscopisch of door middel van de zgn. teepol-reactie
vast te stellen. Enige invloed op de melkproduktie en daardoor op de proefresultaten
mag uitgesloten worden geacht.

Samenvatting
Een voederproef met melkvee werd uitgevoerd ter vergelijking van de gebruike
lijke voedermethode, waarbij zowel het hooi en het krachtvoeder als ook het sappig
ruwvoeder in 2 porties resp. vóór en na elke melktijd worden toegediend, met een
vereenvoudigde voederwijze. De vereenvoudiging hield in, dat al het saprijk voeder
met het krachtvoeder 's morgens nà het melken werd verstrekt en al het hooi
's middags vóór het melken. Om een eventueel nadelige invloed van deze voederwijze
goed te kunnen waarnemen, was gezorgd dat het saprijk ruwvoeder een hoog vocht
gehalte had.
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De waarde van a-aminoboterzuur in rantsoenen
voor mestvarkens
Inleiding
In 1960 werd door Witt en Schröder medegedeeld dat in rantsoenen voor mestvarkens
de gebruikelijke hoeveelheid vismeel geheel door sojaschroot vervangen kon worden,
indien per kg meelmengsel 2,5 g a-aminoboterzuur werd toegevoegd. Een verklaring van
de werking van deze stof kon nog niet gegeven worden, terwijl de onderzoekers evenmin
durfden te voorspellen in hoeverre a-aminoboterzuur ook bij het gebruik van andere
plantaardige eiwitten een overeenkomstige invloed zou uitoefenen.
Richter e.a. (1961) konden de waarneming van Witt en Schröder bevestigen voor zo
ver het rantsoenen betrof bestaande uit graanmeel en sojaschroot. Bij een dergelijk voeder
werd door gebruik van gemiddeld 10 g a-aminoboterzuur (50%) een 6% betere groei ver
kregen. Wanneer het rantsoen voor mestvarkens bestond uit ingekuilde gestoomde aard
appelen aangevuld met 1 à V/z kg van een eiwitrijk meelmengsel, was het echter niet
mogelijk om met sojameel + a-aminoboterzuur hetzelfde resultaat te bereiken als met
vismeel.
Fangauf e.a. (1960) constateerden dat ook in rantsoenen voor kuikens de hoeveelheid
dierlijk eiwit verlaagd kon worden door gebruik te maken van 0,1 % a-aminoboterzuur.
Bij het mesten van kalveren met een combinatie van volle melk en ondermelk, had de toe
diening van 2 g a-aminoboterzuur per kg melk evenwel geen efïekt ( Witt und Huth, 1960).
Bij de reeds genoemde proeven van Richter e.a. werd een klein effekt op de vleesvor
ming waargenomen en daarom vermoeden deze onderzoekers dat de werking van a-amino
boterzuur berust op een verbetering van de biologische waarde van het totale eiwit van
het rantsoen. Schiller (1961) toonde aan, dat speciaal de biologische waarde van eiwitten,
die arm zijn aan methionine, door a-aminoboterzuur verhoogd wordt; sterk is dit effekt
evenwel niet. In Patentschrift no. 935948 (1955) van de Farbenfabriken Bayer-Leverkusen
wordt echter gesteld, dat een voeder met uitsluitend plantaardig eiwit verbeterd kan wor
den door in plaats van het ontbrekende lysine, a-aminoboterzuur toe te voegen.
In ons land zijn momenteel onderzoekingen over de mogelijkheid om in rantsoenen
voor varkens dierlijk eiwit te vervangen door plantaardig eiwit, aangevuld met amino
zuren, in volle gang. In aansluiting hierop leek het zeker gewenst ook de waarde van
a-aminoboterzuur in dit verband na te gaan.

Algemene opzet der proeven
Gedurende de winter 1960-1961 werden twee proeven met mestvarkens opgezet. De
ene proef vond plaats in de proefstal te Hoorn met 4 groepen van 8 dieren van het
Groot-Yorkshire-type. De andere proef is uitgevoerd in de Proefmesterij van de Coöp.
Handelsvereniging te Sevenum met 4 groepen van 6 varkens van het Landvarken-type.
Hierbij werd individuele voedering toegepast.

Individuele voedering van proefvarkens.

De proeven vingen aan met biggen van ongeveer 25 kg. Bij de indeling der proef
dieren werden steeds zo goed mogelijk vergelijkbare groepen gevormd door rekening te
houden met het gewicht der varkens, de groei in de voorperiode, het geslacht en de af
stamming. De overgang van A- op B-meel vond plaats nadat de dieren een gemiddeld
gewicht van 50 kg hadden bereikt. De voedering geschiedde uit de hand volgens de dikkebrij-methode. Daarnaast werden de varkens in de gelegenheid gesteld voldoende fris
drinkwater op te nemen. Teneinde nadere gegevens te kunnen verkrijgen over het wer
kingsmechanisme van a-aminoboterzuur, werd deze stof zowel aan een normaal rantsoen
als ook aan een rantsoen met uitsluitend plantaardig eiwit toegevoegd. De algemene opzet
der proeven was derhalve aldus :
I.
II.
III.
IV.

Positieve controle; rantsoen met de normale hoeveelheid dierlijk eiwit.
Als I + 0,25 % a-aminoboterzuur.
Negatieve controle; rantsoen zonder dierlijk eiwit.
Als II + 0,25 % a-aminoboterzuur.

De dosering van het a-aminoboterzuur is even hoog als in de proeven van Witt en
Schröder (1960). Het door de firma Bayer-Leverkusen beschikbaar gestelde preparaat be
vatte 50% a-aminoboterzuur, zodat hiervan 0,5 % verwerkt moest worden. Voor de andere
helft bestond het preparaat uit keukenzout en daarom werd aan het rantsoen van de
controlegroepen steeds 0,25 % zout toegevoegd. De volledige samenstelling der rantsoenen
is hiernaast weergegeven.
De bovenstaande voedersamenstellingen werden eveneens toegepast bij enkele proe
ven over de toevoeging van het aminozuur lysine aan rantsoenen zonder dierlijk eiwit.

Uit de resultaten van de proefneming kan geconcludeerd worden dat er geen
verschillen van wezenlijke betekenis tussen de beide groepen zijn opgetreden. Toch
zijn er wel aanwijzingen dat de vereenvoudigde wijze van voederen een iets minder
gunstige invloed kan hebben. Het is niet uitgesloten dat het in éénmaal verstrekken
van droog krachtvoeder voor zeer produktieve dieren minder geschikt is. Hoewel in
dit opzicht geen positieve uitspraak mogelijk is, lijkt het toch wenselijk in de praktijk
voorlopig in ieder geval grote krachtvoedergiften over 2 maaltijden te verdelen.

Maarheeze, juli 1961.
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