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I

Interne zaken

1 Personeel
Ir. H. A. OVERMARS

Directeur

Algemene Zaken

Ir. J. W. H. HEKKING

Wetensch. hoofdambtenaar

Afdeling voor Microscopie

Mej. drs. D. S. F. KOOYMAN
J. VROLIJK
G. H. BOVENS

Wetensch. hoofdambtenaar
Laboratorium-assistent A
Laboratorium-assistent

Voorts op deze afdeling:
1 laborant A, 2 laboranten, 1 schrijver A, 3 adjunct-laboranten, 1 amanuensis
Chemische afdeling A

Jhr. drs. A. A. VAN HEURN
G. H. JONGEN

Wetensch. ambtenaar le klas
Laboratorium-assistent A

Voorts op deze afdeling:
1 analist A, 3 analisten, 1 laborant, 6 adjunct-laboranten, 1 amanuensis, 5 labo
ratoriumbedienden
Chemische afdeling B

Ir. W. A. C. CAMPEN
Wetensch. hoofdambtenaar
L. J. H. N IJST
Laboratorium-assistent A
Voorts op deze afdeling:
2 analisten A, 1 analist, 3 laboranten, 1 adjunct-analist, 6 adjunct-laboranten
2 amanuenses, 4 laboratoriumbedienden

Afdeling C (microbiologie)

Drs. H. J. M. VAN ZIJL
Wetensch. hoofdambtenaar
J. G. N. GOOSSENS
Laboratorium-assistent A
Mej. H. GEERLING
Laboratorium-assistent A
Voorts op deze afdeling:
3 analisten A, 1 adjunct-laborant, 2 amanuenses, 3 laboratoriumbedienden

Monsterkamer

1 amanuensis en 2 laboratoriumbedienden

Huishoudelijke Dienst

1 amanuensis-concierge en 3 werkvrouwen

Werkplaats

2 technici

Administratie

H. F. H. JONGEN

Administratief hoofdambtenaar

( Centrale Administratie)

J. A. E. M. JAEGERS

Administratief ambtenaar A
2e klas en comptabele

Voorts :
3 administratief ambtenaren, 2 schrijvers A, 3 schrijvers
(Technische Administratie)

G. H. OFFERMANS
G. J. M. EGBERS
G. H. H. HAESEN

Administratief ambtenaar A
le klas
Administratief ambtenaar A
le klas
Administratief ambtenaar A
2e klas

Voorts :
4 administratief ambtenaren, 2 schrijvers A, 4 schrijvers
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INTERNE ZAKEN

Tabel 1

Overzicht van de personeelsbezetting

Datum

Directie

Wetensch.
personeel

Anal.
personeel

Aman.
en bed.

Adm.
personeel

Totaal

1 jan. 1962
31 dec. 1962

1
1

5
5

40
41

25
23

23
23

94
93

In de loop van het jaar werd ontslag genomen
door 8 analytische krachten, 7 man bedienend
personeel en 3 leden van de administratie.
Op 4 januari 1962 overleed op 53 jarige leeftijd
de heer M. H. C. J. KERBUSCH, technicus B.
De heer KERBUSCH was een plichtsgetrouwe
en vakbekwame werker, steeds bereid tot
hulpverlening wanneer een beroep op hem
werd gedaan. Zijn nagedachtenis zal bij de
directie en het personeel in ere bewaard blij
ven. Het personeel was bij de uitvaartdienst
aanwezig.
2 Gebouw
Door de Rijksgebouwendienst werden aan
het gebouw de nodige onderhoudswerken
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verricht. Voor het transport van mandflessen
met chemicaliën naar de opslagplaatsen in de
kelders werd een elektrische hefinstallatie ge
plaatst. Hierdoor kan voortaan het vervoer
van geconcentreerde zuren vrijwel zonder
gevaar voor het personeel geschieden.
3 Apparatuur en installatie
Ten behoeve van de onderzoekingen in de
laboratoria werden aangeschaft: een centri
fuge, een pH-meter, een Polarimeter, een
microscoop, een balans en een analyse
molen.

II

De Commissie van deskundigen inzake het
Meststoffenbesluit bleef ongewijzigd. De
commissie is als volgt samengesteld:
Lid en voorzitter:
Ir. H. T . TJALLEMA, directeur van Akker- en
Weidebouw, 's-Gravenhage
Leden:
Dr. ir. G . DE BAKKER , directeur van de Tuin
bouw, 's-Gravenhage
Drs. p. BRUIN , directeur van het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid, Groningen
Ir. H. A. OVERMARS, directeur van het Rijks
landbouwproefstation te Maastricht
Secretaris:
Ir. H. SMIT , ingenieur bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, 's-Gravenhage

Meststojfenbesluit

Een nieuwe Meststoffenwet is in voorberei
ding; in de loop van het verslagjaar werden
hiervoor meermalen besprekingen gevoerd,
terwijl ook overleg werd gepleegd met ver
tegenwoordigers van de Nederlandse meststoffenhandel en -industrie. Op de bijeen
komst in Benelux verband, om te komen tot
een harmonisatie van de wetgeving op het
gebied van de meststoffen, werden goede
vorderingen gemaakt. Met betrekking tot het
ontwerp Benelux Meststoffenlijst werden be
sprekingen gevoerd met diverse groepen be
langhebbenden; over het algemeen kon een
vrij grote mate van overeenstemming worden
bereikt.
Door de directeur van het Rijkslandbouw
proefstation werden 35 incidentele ontheffin
gen en/of verlengingen van ontheffingen ver
leend van het verbod tot het verhandelen van
diverse produkten, die niet in de Lijst van
Meststoffen voorkomen.

III

Lijst van veevoeders

Lid en voorzitter:

Ir. H. VERSCHUYL , inspecteur van het Veeteelt
wezen, 's-Gravenhage
j. j. p. SCHERPBIER , directeur van het Produktschap voor Veevoeder, 's-Gravenhage

Prof. dr. ir. M. J. L . DOLS , raadadviseur bij het
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gra
venhage

Lid en secretaris:
Ir. H . A. OVERMARS , directeur van het Rijks
landbouwproefstation te Maastricht

Leden:

In de Lijst van Veevoeders werden in het ver
slagjaar geen wijzigingen aangebracht. Over
deze Lijst wordt op blz. 17 een nadere be
schouwing gegeven.

De Commissie van deskundigen bleef onge
wijzigd.

Prof. drs. A. M. FRENS , directeur van het
Instituut voor Veevoedingsonderzoek te
Hoorn.
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IV

Externe contacten

I Commissies

3

a Commissies waarin de directeur van het
Rijkslandbouwproefstation zitting heeft:
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1 Commissie van deskundigen inzake het
Meststoffenbesluit (lid)
2 Commissie voor samenstelling Lijst van
Veevoeders (lid en secretaris)
3 Veevoederadviescommissie (lid)
4 Centraal Veevoederbureau in Nederland
(adviserend bestuurslid)
5 Stichting CLO-Controle (adviserend be
stuurslid)
6 Commissie van deskundigen van de
Werkgroep 'Wetgeving Veevoeder' van
de Subcommissie Technische Problemen
van de Nederlands-Belgisch-Luxemburg
se Douane Unie (lid)
7 Commissie voor Handel en Industrie,
Werkgroep 'Kunstmeststoffen' van de
Benelux Commissie 'Landbouw, Voedsel
voorziening en Visserij' (lid)
8 Werkgroep 'Levensmiddelenrecht' van
de EEG (lid)
9 Werkgroep 'Licentierechten' van de Ge
mengde commissie LVV/CIH in Benelux
verband (lid)
10 Normcommissie 69 van het N N I (be
proevingsmethoden voor granen en
graanprodukten) (lid)
II Normcommissie 99 van het N N I (Onder
zoekingsmethoden voor veevoeders) (lid)
b

Commissies waarin wetenschappelijk per
soneel van het Rijkslandbouwproefstation
zitting heeft:

1 Commissie 55 N N I (plantaardige en dier
lijke vetten) (lid) I r . w . A. C . CAMPEN
2 Normcommissie 69 van het N N I (Beproe
vingsmethoden voor granen en graan
p r o d u k t e n ) (plv. lid) I r . w . A . c . CAMPEN
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5
6.
7

Normcommissie 99 van het N N I (Onder
zoekingsmethoden voor veevoeders) (toe
I r . w . A. c . CAMPEN
gevoegd lid)
Werkgroep no.11 betreffende meststoffen
van de OEEC Agriculture and Food
Directorate (lid)
I r . w . A. C. CAMPEN
Subcommissie medicamenten in meng
voeder van de Veevoederadviescommissie
(lid)
D r s . H. j. M. VAN ZIJL
Commissie van advies inzake hersterili
satie van vis- en diermeel (lid)
Drs. H. J. M. VAN ZIJL
Ontheffingscommissie
Geïmporteerde
Dierlijke Eiwitten (lid)
Drs. H. J. M. VAN ZIJL

2 Vergaderingen en dienstreizen
De besprekingen in de gemengde commissie
LVV/CIH, werkgroep voor kunstmeststoffen
in Beneluxverband, vonden in het afgelopen
verslagjaar normaal doorgang. Ten opzichte
van de gestelde problemen - uniforme bena
mingen, omschrijvingen en eisen voor mest
stoffen - werd meer toenadering bereikt. De
besprekingen worden nog voortgezet.
Ook vond regelmatig overleg plaats tussen de
vertegenwoordigers van de deelnemende lan
den van het Comité van deskundigen voor
analysemethoden van de werkgroep Levens
middelenrecht van de EEG. Een aantal
enquête-onderzoekingen vond plaats, waaraan
door diverse laboratoria werd deelgenomen.
De besprekingen vinden nog steeds voortgang.
Bij de herdenking van het 100-jarig bestaan
van de Maatschappij voor Diergeneeskunde
werd het Proefstation door de directeur ver
tegenwoordigd.
De directeur was aanwezig op een bijeenkomst
georganiseerd door Philips te Eindhoven, waar
een uiteenzetting werd gegeven over automa
tische röntgenanalyse o.a. van veevoeders.

EXTERNE CONTACTEN

Drs. H. J. M. VAN ZIJL had een bespreking in
het civo te Utrecht over de amprolium- en
de vitamine D-bepaling. Drs. VAN ZIJL en
mej. GEERLING hadden met het wetenschappe
lijk personeel van het laboratorium van de
Kon. Ned. Mij t.b.v. de Pharmacie een bespre
king over de bepaling van het gehalte aan
vitamine D bij aanwezigheid v a n vitamine A.
Ir. j. w. H. HEKKiNG voerde besprekingen met
de subcommissie 'potgrondonderzoek' van de
werkgroep 'Veenaarde' te Arnhem.
Mej. drs. D. S. F. KOOYMAN was aanwezig op
de NAVo-cursus Veeteelt: 'Organization and
evolution of animal production in larger
areas' die te Wageningen werd gehouden.
De directeur en Jhr. drs. A. A. VAN HEURN
hadden een bespreking met de staf van de
CLO-controle over toe te laten spelingen bij
de controle van analyseresultaten.
Jhr. drs. A. A. VAN HEURN nam deel aan de
'Jahreshauptversammlung des Verbandes
Deutscher
Landwirtschaftlicher
Untersuchungs- und Forschungsanstalten', die in
september in Trier werd gehouden. Jhr. drs.
VAN HEURN had bij het Rijksinstituut voor de
Volksgezondheid te Bilthoven een bespreking
over Aflatoxine-bepaling.
Door de directeur en de leden van de weten
schappelijke staf werd deelgenomen aan de

bijeenkomsten van de commissies en werk
groepen waarin het proefstation is vertegen
woordigd.
3 Publikaties
1 Het onderzoek van meststoffen en vee
voeders. Overzicht van de werkzaamheden
in het jaar 1961, van het Rijkslandbouw
proefstation voor onderzoek van meststoffen
en veevoeders te Maastricht. Ministerie van
Landbouw en Visserij, 1962.
Testing offertilizers andfeedingstuffs. Report of
the year 1961 of the Government Agricultural
Experiment Station at Maastricht. Ministry of
Agriculture and Fisheries, 1962.
2 Aantekeningen bij de jodiumbepaling
volgens de tetrachloorkoolstofmethode en
haar toepasbaarheid voor mengsels van
voedingszouten. ( w . A. C . CAMPEN e n p. c . J.
VERHOOSEL). Chem. Weekblad 58 (1962) 30
(28 juli) 374.
Comments at the determination of iodine,
method carbon tetrachloride, and its applic
ability for mixtures of feeding salts.
3 Diermeel en salmonellosis (A . VAN DER
SCHAAF, H. J. M. VAN ZIJL e n FERNANDE
M. HAGENS) Tijdschrift voor Diergeneeskunde
87 (1962) 4 (15 juli) 211.
Meal of animal origin and salmonellosis.
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V

De werkzaamheden

1 Aantallen ingezonden monsters en de hierin
verrichte bepalingen
Tabel 2 geeft een overzicht van de monsters
en de verrichte bepalingen gedurende de laatste
vijf jaren.
Zoals uit dit overzicht blijkt is ten opzichte
van het vorige verslagjaar het aantal inge
zonden monsters meststoffen verminderd met
186. Met betrekking tot het in de laatste
jaren teruglopen van het aantal te onder
zoeken monsters meststoffen werd reeds in
vorige jaarverslagen medegedeeld, dat door
de chemische industrieën meststoffen worden
vervaardigd, waarvan de samenstelling is aan
gepast aan de behoefte van de landbouw.
Enkelvoudige produkten worden daarom
steeds minder aangewend, hetgeen uiteraard
Tabel 2

van invloed is op het aantal voor onderzoek
ingezonden monsters. Het aantal ingezonden
monsters veevoeder nam met 391 monsters
toe. Het gebruik van mengvoeders breidde
zich nog steeds uit. Zowel voor de mengvoederbereider als voor de gebruiker van deze
produkten is het van belang de samenstelling
en de te garanderen/gegarandeerde gehalten
van een mengvoeder te kennen of te doen
controleren. De lichte stijging van het aantal
monsters veevoeder mag hieraan worden toe
geschreven.
2 Monsteronderzoek
Een overzicht van de gedurende het jaar 1962
verrichte onderzoekingen is als bijlage in dit
verslag opgenomen.

Overzicht van het aantal monsters en de daarin verrichte bepalingen

Aantal verrichte bepalingen

Aantal ingezonden monsters
Jaar

mest
stoffen

vee
voeders

1958
1959
1960
1961
1962

5 984
6 044
5 591
3 772
3 586

14 633
14 970
17618
19 823
20 214
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overige

totaal

mest
stoffen

vee
voeders

67
107

20 684
21 121
23 209
23 595
23 800

13 821
13 740
12 678
9 601
9 383

44 026
44 826
49 177
59 069
54 005

-

overige

totaal

121
137

57 968
58 703
61 855
68 670
63 388

-

VI

1 Diverse onderwerpen
op analytisch gebied
Bijzondere facetten van de methode KJELDAHLGUNNING voor de bepaling van het stikstof
gehalte werden onderzocht.
De aanwezigheid van nitraat bleek tot aan
merkelijke verliezen aan stikstof aanleiding
te kunnen geven, maar ook nitraatvrije
stikstofverbindingen kunnen via andere vluch
tige stikstofvormen als elementaire stikstof
verdwijnen.
Door bepaalde toevoegingen als water en
sacharose kunnen deze verliezen zoal niet
opgeheven, dan toch sterk worden beperkt.
Bij de toepassing van de tetrafenylboriummethode voor de kaliumbepaling dient men
rekening te houden met het kaligehalte van de
als reagens toegevoegde natronloog; zelfs
gegarandeerd kalivrije natronloog bleek on
geveer evenveel kali te bevatten als gewone
natronloog p.a.
De bepaling van het gehalte aan kali in
natronloog dient niet rechtstreeks te geschie
den, doch door de onderzoekresultaten van
series van een zuiver kalizout te vergelijken
met series van dit kalizout waaraan aanmer
kelijke hoeveelheden natronloog zijn toe
gevoegd.
Een literatuuraanwijzing over de kwalitatieve
bepaling van geringe hoeveelheden ureum met
behulp van urease en indicatorpapier bleek
juist te zijn als geen nitraten aanwezig waren.
Bij aanwezigheid van nitraten (die in mengmeststoffen meestal voorkomen) kan een
dergelijke methodiek niet worden toegepast,
zodat in het algemeen, indien aanwezigheid
van ureum wordt vermoed, een kwantitatieve
ureumbepaling dient te worden uitgevoerd.

Onderzoekingen in de laboratoria

In ureumrijke monsters gaan de meeste kwali
tatieve nitraatreacties niet op, ook niet de van
oudsher bekende 'ringreactie'. De reactie met
difenylamine en zwavelzuur bleek onder be
paalde voorzorgen te voldoen, al was de
gevoeligheid der reactie aanzienlijk minder
dan bij afwezigheid van ureum.
Een gewijzigde methode voor het bepalen
van 'available fosforzuur' werd uitgewerkt,
waarbij in feite de bepaling van in mineraal
zuur oplosbaar fosforzuur niet meer nodig is.
In chilisalpeter werd een onderzoek ingesteld
naar het gehalte aan water oplosbaar, ver
traagd water oplosbaar, en zuur oplosbaar
borium.
De uitkomsten van de titrimetrische en foto
metrische methoden bleken bevredigend over
een te stemmen; bij de fotometrische boriumbepaling dient men echter rekening te houden
met de invloed van nitraten op de uitkomsten.
Een eenvoudige, snelle, directe fotometrische
methode voor de bepaling van jodium in
mengsels van veevoedingszouten werd uitge
werkt. Chem. Weekblad 58 (1962) 30 (28 juli)
374.
Daarnaast werd een onderzoek ingesteld naar
de toepasbaarheid van de indirecte, zg.
'ceriummethode', waarbij enkele verbeteringen
werden aangebracht.
De methoden voor de 'natte destructie' van
organische stof vóór de eigenlijke bepaling,
die in de jongste literatuur werden aangegeven,
werden getoetst. De resultaten hiervan waren
onbevredigend ; mogelijk zijn enkele methoden
bruikbaar voor bedrijfslaboratoria, doch de
geconstateerde verliezen aan jodium bleken
voor dit proefstation te groot. De 'droge'
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ONDERZOEKINGEN IN DE LABORATORIA

destructiemethoden zullen in 1963 worden ge
toetst.
Bij het bepalen van jodium in mengsels van
kaliumjodide met stearinezuur e.d. gaat de
gebruikelijke methode van oplossen niet op.
Drie methoden voor het oplossen bleken
bruikbaar :
a indien klonteren voorkomen kan worden,
moet eerst worden geroteerd en vervolgens het
residu met veel water op een filter worden uit
gewassen ;
b roteren met een mengsel van water, etha
nol en kalkwater;
c roteren met water na aanwrijven met aceton.
In alle drie gevallen kan de titratie van het
jodium volgens KOLTHOFF worden toegepast
met eosine als indicator.
Gebleken is dat de opvatting, dat bij de vetbepaling door een extractie met ether de te
onderzoeken stof dient te worden voorgedroogd, niet juist is. Zowel met als zonder
toevoeging van watervrij natriumsulfaat wor
den zonder voordrogen betere en meer vol
ledige extracties verkregen. Indien zeer korte
tijd wordt voorgedroogd is de kans op
chemisch-fysische binding van het vet aan
eiwitten en koolhydraten geringer dan bij
langdurig voordrogen.
De bepalingsmethode van fluor met eriochroomcyanine bleek even goede resultaten
op te leveren als de methode met alizarinesulfaat en zirkoniumnitraat. De eerstgenoem
de methode bleek tijdwinst op te leveren; de
gevoeligheid voor zwavelzuur was echter
groter.
Bij de bepaling van het vochtgehalte in kool
zaad bleek twee uur drogen bij 130°C van de
korrels als zodanig vrijwel dezelfde uitkomsten
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op te leveren als de officiële methode van het
Rijkslandbouwproefstation, toegepast op de
gebroken en gekneusde korrels.
Drogen bij 80 °C in vacuo, waarmede tot dus
ver in vette produkten goede resultaten waren
geboekt, bleek voor hele korrels koolzaad niet
toepasbaar; de uitkomsten waren circa 0,7%
te laag.
De snelle uitschudmethode voor de bepaling
van vet, indertijd vooral voor vismeel uit
gewerkt, bleek ook voor gedroogde melkprodukten, onverschillig of al dan niet vreemd
vet was toegevoegd, zeer goed toepasbaar.
De kalkbepaling werd gecontroleerd op het
nut van toevoegingen van citroenzuur; de
uitkomsten waren steeds goed indien nagenoeg
geen mangaan aanwezig was en het aanwezige
ijzer in de ferrivorm was gebracht. Aanmerke
lijke hoeveelheden mangaan dienen altijd vóór
de bepaling verwijderd te worden. Toevoeging
van citroenzuur bleek geen invloed op de uit
komst te hebben, al werd daardoor wel een
fraai wit neerslag verkregen.
De aanwezigheid van chloortetracycline in
kalverkunstmelk bleek de werking van bakkersgist, die gebruikt wordt bij de bepaling
van melksuiker, nadelig te beïnvloeden. Deze
nadelige invloed kon worden opgeheven door
de kalverkunstmelk vóór de toevoeging van
gist te koken.
De bepaling van de antioxydant santoquin in
luzernepellets en mengvoeders werd na
gewerkt en gemodificeerd.
Het onderzoek naar de houdbaarheid van
amprolium en van 3,5-dinitro-o-toluamide in
veevoeders werd thans met bevredigend resul
taat definitief afgesloten.

ONDERZOEKINGEN IN DE LABORATORIA

Tabel 3

2 Bijzonderheden omtrent het onderzoek
op de afdeling microscopie
SCHADELIJKE BESTANDDELEN

Aantal
malen
geconsta
teerd

Aard der
afwijking

In 1962 werd onderzoek gevraagd naar de
aanwezigheid van schadelijke bestanddelen
- exclusief ricinuspersresten, Salmonellae en
Enterobacteriaceae - in 273 monsters. In 62
hiervan werden afwijkingen geconstateerd;
40 monsters moesten onvoldoende fris en
gezond worden verklaard.
Daarnaast werden bij het routine-onderzoek
afwijkingen geconstateerd in 155 monsters,
waarvan er 111 onvoldoende fris en gezond
moesten worden verklaard.
Tabel 3 geeft een overzicht van aard en fre
quentie der afwijkingen.
Voorts werd in een monster natte aardappel
vezels de aanwezigheid van levende aaltjes
geconstateerd.

Tabel 4

Aard en frequentie der afwijkingen

1
2
3
4

Mijten en excrementen
Schimmel
Bacteriën
Combinaties van 2 of 3
van bovengenoemde
afwijkingen
5 Kevers, larven en
excrementen
6 Brandsporen, moeder
koren, doornappel, bolderik

Totaal

Aantal
malen
onvold.
fris en
gezond

49
82
34

36
60
26

15

11

8

4

29

14

217

151

Tabel 4 geeft een overzicht van de uitkomsten
in de afgelopen vijf jaren.

Overzicht van de geconstateerde afwijkingen en afgekeurde monsters (1958-1962)

Geconstateerde afwijkingen

Afgekeurde monsters

Jaar

Microscopisch
onderzochte monsters
veevoeder
totaal

mijten, schimmel,
bacteriën, kevers
en larven

totaal

mijten, schimmel,
bacteriën, kevers
en larven

1958
1959
1960
1961
1962

7190
7438
8058
7265
7294

289
290
249
343
188

155
141
145
217
151

152
141
144
216
137

376
339
254
355
217

Voor zover het trekken van conclusies uit
dergelijke statistieken verantwoord is, zou
geconstateerd kunnen worden dat 3 tot 5%
van de veevoeders een of meer van de boven
bedoelde afwijkingen vertonen en dat hiervan
de helft tot tweederde deel onvoldoende fris
en gezond moet worden verklaard.

In dit verband zij hier nogmaals gewezen op
het feit, dat het merendeel der afwijkingen
betrekking heeft op de aanwezigheid van
mijten, kevers, larven en micro-organismen.
Onder voor hen gunstige omstandigheden
(vocht, hoge temperatuur) kunnen deze orga
nismen zich binnen korte tijd sterk vermeer
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deren. Het betrekkelijk gunstige beeld van de
situatie is derhalve geflatteerd; het verschil
tussen 'nog voldoende fris en gezond' en
'onvoldoende' is daarenboven niet scherp
vast te stellen.

dit onderzoek niet was gevraagd, ricinuspersresten aangetroffen.
In totaal werden in 69 monsters ricinusresten
gevonden.
Extreem hoge gehalten werden niet aan
getroffen; een monster sesamschilfers bevatte

RICINUS

Vermelding verdient een monster, ingezonden
als 'nigerzaadschilfers', dat hoofdzakelijk be
stond uit ricinusbonen. Dit monster is niet
opgenomen in het ondervolgend staatje.

32 zo-

Voor 1416 monsters werd een onderzoek aan
gevraagd naar de aanwezigheid van ricinuspersresten. Daarnaast werden tijdens het
routine-onderzoek in vijf monsters, waarvoor
Tabel 5

Verdeling van de aangetroffen ricinusresten over de verschillende voedermiddelen

Aangetroffen percentage ricinusresten
Voedermiddelen
Dierlijke Produkten
Grondnotenprodukten
Guarzaadprodukten
Katoenzaadprodukten
Kokosprodukten
Lijnzaadprodukten
Maïsprodukten
Andere graanprodukten
N i gerzaadprodukten
Palmpitprodukten
Raap- of koolzaadprodukten
Sesamprodukten
Sojaprodukten
Tapiocaprodukten
Zonnebloemzaadprodukten
Mengvoeders
Totaal

Onderzochte
monsters
4
110
5
58
37
237
65
8
134
3
206
141
37
6
84
286
1421

Opvallend groot is het aantal monsters maïsprodukten, waarin ricinusresten zijn aange
troffen. Wanneer wij deze maïsprodukten
buiten beschouwing laten, kunnen wij vast
stellen dat over de gehele linie een grote ver
betering is gekomen.
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MOSTERDOLIE IN RAAPSCHILFERS

Een partij raapschilfers had ziekte veroorzaakt
onder het rundvee van een veehouder. Onder
zoek van een monster wees uit, dat het 0,7 %
mosterdolie bevatte. Overigens konden geen
afwijkingen worden geconstateerd.

ONDERZOEKINGEN IN DE LABORATORIA

In het verslag over het jaar 1956 is op blz.
25 t/m 27 het een en ander vermeld over raapen koolzaadkoek. In grote trekken komt het
aldaar beschrevene op het volgende neer.
De zaden van alle Brassica- en Sinapissoorten
bevatten glucoside, waaruit onder inwerking
van een enzym (aanwezig in dezelfde zaden)
- bij bevochtiging met water - mosterdolie
wordt vrijgemaakt.
Koolzaadkoek (uit Brassica napus en Brassica
rapa) geeft aanleiding tot vorming van
crotonyl-mosterdolie, die minder schadelijk
schijnt te zijn dan allylmosterdolie, welke
ontstaat uit mosterdzaad (Sinapissoorten en
Brassica nigra).
In de Lijst van Veevoeders wordt raapkoek
gedefinieerd als het produkt bereid uit zaden
behorende tot de geslachten Brassica en
Sinapis, met uitzondering van Brassica nigra,
Sinapis alba en Sinapis avrensis
Brassica juncea is derhalve niet uitgesloten.
In het verleden zijn er wel vergiftigings
verschijnselen geconstateerd na voedering met
koek van Brassica juncea, welke nogal eens
voorkomt in Indiase raapkoek. Daarom werd
indertijd in het analyseverslag een opmerking
geplaatst wanneer een monster raapkoek
Brassica juncea bleek te bevatten en er meer
dan 0,6% mosterdolie uit kon worden vrij
gemaakt.
Aangezien echter niet volkomen vaststaat
wat de oorzaak van de vergiftigingsverschijn
selen is, werd deze aantekening later achter
wege gelaten. Thans wordt de hoeveelheid
mosterdolie in raapkoek slechts bepaald wan
neer de inzender van het monster speciaal
verzoekt om onderzoek op schadelijke
bestanddelen.
Over het algemeen is het aan te bevelen voor
zichtig te zijn met raapzaadprodukten. Ze
worden door het vee niet met graagte opge
nomen, geven bovendien een scherpe smaak

aan de melk, en veroorzaken week spek of
weke boter; volgens sommigen wordt ook het
vetgehalte van de melk verlaagd.
Schroot is beter dan koek of meel; vermoede
lijk is in schroot het glucoside-splitsende
enzym vernietigd.
AFLATOXINE

Reeds enige tijd was bekend dat grondnotenprodukten van bepaalde herkomst moeilijk
heden veroorzaakten vooral bij kalkoenen en
ander pluimvee. Ten slotte is gebleken dat
het stofwisselingsprodukt van een schimmelsoort die op grondnoten woekert, hiervoor
verantwoordelijk moet worden gesteld. De
schadelijke stof heeft men 'aflatoxine' ge
noemd, aangezien ze afkomstig is van de
schimmel Aspergilus flavus
Het Produktschap voor Veevoeder heeft zich
genoodzaakt gezien de verwerking van grondnotenprodukten in mengvoeders vrij drastisch
te beperken.
DIERLIJKE PRODUKTEN

Inhoud van verteringsorganen
In 60 van de monsters diermeel en vleesbeendermeel waarin een microscopisch onder
zoek is verricht, werd de aanwezigheid van
inhoud der verteringsorganen vastgesteld. In
19 gevallen werd hiervan melding gemaakt in
het analyseverslag ; vier van deze monsters
moesten op grond hiervan onvoldoende zuiver
worden verklaard.
Produkten afkomstig van pluimvee
In het verslagjaar nam het aantal monsters
inlands diermeel, waarin bestanddelen van
pluimvee werden aangetroffen, regelmatig toe.
Dit was ongetwijfeld het gevolg van de ver
meerderde produktie van pluimveevlees, waar
mede een grotere aanvoer van pluimvee-
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slachtafvallen bij de destructiebedrijven ge
paard is gegaan. Krachtens de Destructorwet
moeten deze slachtafvallen door de destructoren worden verwerkt en de omstandigheden
zijn van dien aard, dat deze afvallen niet af
zonderlijk kunnen worden behandeld. Zij
worden tezamen met de andere grondstoffen
door de destructoren verwerkt.
Overwogen wordt de definitie van diermeel
in de Lijst van Veevoeders zodanig aan te
passen, dat ook dit gemengde produkt zonder
meer als 'diermeel' kan worden verhandeld.
(Inmiddels per 1 maart 1963 gewijzigd).
RIJSTVOEDERMEEL

Van 74 monsters rijstvoedermeel werd het
dopgehalte bepaald. Het resultaat was als
volgt :
10 monsters bevatten tussen 0 en 1 % doppen
6 monsters bevatten tussen 1,1en 3 %doppen
44 monsters bevatten tussen3,lenl0%doppen
14 monsters bevatten meer dan 10% doppen.
Het dopgehalte van de laatstgenoemde mon
sters varieerde van 12% tot 24%, met een
gemiddelde van 16,5 %.
VREEMDE B E S T A N D D E L E N
I N VEEVOEDERS

Riptdoppen werden aangetroffen in een aantal
monsters maïsmeel, maïsvoermeel en sesammeel.
Koolzure kalk werd aangetroffen in 13
monsters rijstvoedermeel (variërend van 1,8%
tot 6,1%; gem. 3,4%), in 9 monsters maïs
voermeel (variërend van 1,8% tot 9,1 %; gem.
5,2%) en in een monster maïsglutenvoer
1,1%).

Bietenzaadafvallen in luzernemeel en in 14
monsters mengvoeder.
Olijvenpulp in 7 monsters doppenrijke rijstprodukten.

16

Onverhit witte bonenmeel in 30 monsters maïs
voermeel. De gehalten varieerden van 1 % tot
26%; gem. ±5%.
Minerale olie in twee monsters grondnotenschroot. Een dezer monsters bevatte 9 %
minerale olie.
MENGVOEDERS

Het aantal mengvoeders - ingezonden met
opgave van samenstelling - waarin afwijkingen
van de opgegeven samenstelling werden ge
constateerd, bedroeg wederom ongeveer 20 %
van het totaal. In ruim de helft van deze ge
vallen moest worden verklaard dat de samen
stelling niet overeenkwam met de opgave.
Voor zover deze afwijkingen betrekking heb
ben op vervanging van één of meer grondstof
fen door min of meer gelijkwaardige andere
Produkten, lijkt de zaak niet ernstig. Het euvel
krijgt echter een heel ander aspect wanneer
bij voorbeeld te weinig dierlijk produkt is
verwerkt of wanneer toevoeging van een
grondstof geheel achterwege werd gelaten.
Een woord van opwekking tot grotere nauw
keurigheid lijkt hier op zijn plaats; het moet
toch mogelijk zijn te voorkomen dat de samen
stelling van één op de negen à tien mengvoeders
niet overeenkomt met de opgave.
PROCENTUELE SAMENSTELLING
VAN MENGVOEDERS

Hieronder wordt verstaan een opgave van de
samenstellende grondstoffen in percenten
nauwkeurig. Vooralsnog is het vaststellen
van het percentage van b.v. gerstemeel in een
mengvoeder niet anders mogelijk dan door
het bij elkaar zoeken van alle in het monster
mengvoeder aanwezige deeltjes, afkomstig
van gerst. Voor zover de deeltjes tamelijk grof
zijn, is dit voornamelijk een kwestie van tijd;
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hoe fijner echter de deeltjes worden, hoe meer
ervaring de onderzoeker moet hebben. De
allerfijnste deeltjes ten slotte, zijn niet uit te
zoeken.
Uit het voorgaande is op te maken, dat het
vaststellen van de procentuele samenstelling
van een mengvoeder, met soms tien of meer
samenstellende grondstoffen, zeer tijdrovend
is en ervaren analisten vraagt. Toen dan ook
door verschillende mutaties onder het perso
neel en een vrij groot aantal ingezonden mon
sters de afdeling voor microscopisch onderzoek
een niet langer verantwoorde achterstand
dreigde te krijgen, moest noodgedwongen
afgezien worden - althans voorlopig - van
het vaststellen van de procentuele samenstel
ling van de mengvoeders. Uit bovenstaande
uiteenzetting volgt dat deze bepaling zich niet
voor een routine-analyse leent en dit is ook
nimmer de bedoeling geweest. De methode is
uitgewerkt teneinde in laatste instantie bedrog
aan de kaak te kunnen stellen. Voor de gere
gelde controle op de samenstelling van meng
voeders moet het zg. routine-onderzoek
ruimschoots voldoende worden geacht. Bij
dit routine-onderzoek wordt een zo nauw
keurig mogelijke schatting gemaakt van de
onderlinge verhouding der hoeveelheden van
elk der samenstellende grondstoffen, waarna
met behulp van een chemische analyse de
samenstelling vrij nauwkeurig kan worden
gecontroleerd. Indien enigszins belangrijke
verschillen met de opgegeven samenstelling
optreden, wordt voor de betrokken grond
stoffen) alsnog de uitzoekmethode toegepast.
Hier zij nog opgemerkt, dat het bepalen
van de procentuele samenstelling van geperste
mengvoeders (koek, brok of korrel) in feite
niet mogelijk is. Het is dan nl. niet mogelijk
alle deeltjes van elk der grondstoffen apart uit
te zoeken ; de deeltjes kleven alle aan elkander.

LIJST V A N VEEVOEDERS

Voedingszouten
Verzocht werd toe te staan dat grof gemalen
kalksteen als kippegrit wordt verhandeld.
De Lijst van Veevoeders kent in dit verband
slechts 'schelpgrit, onderscheidenlijk oestergrit, onderscheidenlijk mosselgrit'. Vermoede
lijk werd ten tijde van de samenstelling van
de 'Lijst' uitsluitend schelpgrit gebruikt. In
dien zou blijken dat een uitbreiding met grit
van andere herkomst noodzakelijk wordt hetzij door geringer aanvoer van schelpen,
hetzij doordat de pluimveestapel zeer sterk is
uitgebreid - zou wellicht kunnen worden
overwogen, de woorden 'schelpgrit, enz.' te
vervangen door 'kippegrit' met vanzelf
sprekend een ruimere interpretatie van dit
begrip. Ook op andere punten blijkt dat het
hoofdstuk 'Voedingszouten' nog lang niet
zijn definitieve vorm heeft, niettegenstaande
het feit dat het de laatste jaren reeds vele
wijzigingen heeft ondergaan.
Wanneer wij de Lijst van 1951, de eerste na
de tweede wereldoorlog, vergelijken met de
5e druk van 1961, dan valt op diverse punten
een grote uitbreiding te constateren.
De fosforhoudende voedingszouten - in 1954
vertegenwoordigd door fosforzure voederkalk
en ontlijmd beendermeel - werden uitgebreid
met mono- en di-natriumfosfaat (gevolg van
de stormramp in februari 1953) en met
natuurlijk voederfosfaat. Daarnaast komt in
de laatste tijd een gekorreld produkt in de
handel, dat behalve di-calciumfosfaat een
zeker percentage mono-calciumfosfaat bevat.
Magnesium werd indertijd uitsluitend ge
bezigd in de vorm van bitterzout. In de Lijst
van 1961 vindt men daarnaast: kieseriet,
gecalcineerd magnesiumsulfaat en koolzure
magnesiavoederkalk.
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Voorts vindt de laatste tijd magnesiumoxyde
ingang.
Bij de zouten van de micro-elementen is ogen
schijnlijk alles bij het oude gebleven. In de
praktijk is echter wel het een en ander ver
anderd. Zinksulfaat en in de laatste tijd zinkcarbonaat worden in 'mineralenmengsels'
voor mengvoeders toegepast; er is een ge
korreld mangaansulfaat gekomen dat tot 15 %
ammoniumsulfaat bevat, doch desniettemin
een mangaangehalte heeft dat belangrijk hoger
ligt dan het voorgeschreven minimum van
22% (zie blz. 19 van het verslag over het jaar
1961).
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Naast gejodeerd keukenzout is een kaliumjodide-preparaat gekomen met calcium-carbonaat als draagstof.
In het verslagjaar kwam het verzoek deze
draagstof te mogen vervangen door graanmeel,
met name maïsmeel. Voorts stelde het Produktschap voor Veevoeder voor, naast de sulfaten
ook de carbonaten van de micro-elementen toe
te laten als voedingszouten. Aangezien mangaancarbonaat en magnesiumcarbonaat in de
praktijk reeds worden gebruikt, zou in dit
verband nog slechts behoefte bestaan aan de
toelating van de carbonaten van ijzer, koper,
zink en kobalt.

VII

Verslag omtrent de verrichtingen door opsporingsambtenaren

De in 1962 door controle-ambtenaren van de
Algemene Inspectiedienst van het Ministerie
van Landbouw en Visserij (AID) genomen
monsters van meststoffen en veevoeder
bestonden, evenals voorheen, ten dele uit
monsters die - op aanwijzing door dit Rijks
landbouwproefstation - voor speciale doel
einden werden genomen, voornamelijk om het
uitoefenen van eigen controle door een
bedrijfsvereniging en door verbruikers te
bevorderen. De onderzoekingsresultaten van
die monsters konden in bepaalde gevallen aan
betrokkenen aanleiding geven tot het nemen
van interne maatregelen.
Bij de monsters die door genoemde ambte
naren werden genomen ter controle op de
naleving van wettelijke voorschriften, kunnen
de hierna volgende aantekeningen worden
gemaakt.
MESTSTOFFEN

Een groot aantal monsters bleek bij onderzoek
geen aanleiding te geven tot opmerkingen of
in ieder geval, met inachtneming van de toe
gelaten speling, te voldoen aan verleende
garanties. Daarnaast voldeden drie monsters
van 'ammonsalpeter, magnesiumhoudend',
niet aan de eis ten minste 20% stikstof te
bevatten; twee monsters van deze waar
voldeden niet aan de verleende garantie voor
het gehalte aan magnesiumoxyde. In een
monster kalkstikstof werd 18,4% stikstof
gevonden, dus minder dan het minimaal ver
eiste gehalte.
Bij de fosforzure meststoffen werd in 25
monsters thomasslakkenmeel een tekort vast
gesteld van méér dan 5% van het gegaran
deerde gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in
2 % citroenzuur. Bij onderzoek van de mon
sters van kalihoudende meststoffen bleek in één
geval in een monster kalizout 20 % het gehalte

aan kali beneden de minimumeis te liggen,
terwijl in een ander geval niet was voldaan aan
de bij kainiet verleende garantie voor het
gehalte aan magnesiumoxyde.
Bij de kalkmeststoffen werd vastgesteld dat
een monster koolzure magnesiakalk niet
voldeed aan de garantie voor het gehalte aan
zuurbindende bestanddelen en dat een monster
fosfaathoudende kalikiezelkalk niet geheel
beantwoordde aan de eis van ten minste 5 %
fosforzuur, oplosbaar in mineraal zuur.
Bovendien bleken twee monsters magnesiakiezelkalk percentages van onderscheidenlijk
2,4 % en 3,8 % chroom te bevatten.
Bij onderzoek van 119 monsters mengmeststof, genomen uit handelspartijen, werd bij
25 monsters geconstateerd dat de toegelaten
speling was overschreden, voornamelijk ten
aanzien van de gehalten aan stikstof en/of
fosforzuur. Uit partijen mengmeststof in
kleinverpakking werden 28 controlemonsters
onderzocht. Van dit aantal bleken 17 stuks niet
te voldoen aan de garantie en dikwijls ook niet
aan de gestelde minimumeisen voor de gehal
ten aan stikstof, fosforzuur en kali. In vijf
monsters bleken genoemde waardegevende
bestanddelen zelfs vrijwel afwezig te zijn. In
drie monsters werd een te laag gehalte aan
fosforzuur gevonden, als gevolg van de on
juist vermelde oplosbaarheidsaard van dit
bestanddeel. Een monster kon niet worden
aangemerkt als een meststof in de zin van de
wet.
Bij de meststoffen die niet behoren tot een der
hierboven genoemde rubrieken, bleken twee
monsters fosfaatammonsalpeter niet te vol
doen aan een - in feite ongeoorloofde garantie voor 10% fosforzuur, oplosbaar in
water. Van een meststoffenmengsel, toegelaten
krachtens een bijzondere ontheffing, bleek een
monster niet te voldoen aan de eis voor het
gehalte aan kali. Van een monster van een
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boriummeststof, waarvoor eveneens een bij
zondere ontheffing was verleend, was de fijn
heid onvoldoende; het had bovendien een
gehalte aan borium dat wat hoger was dan het
maximaal toegelaten gehalte.
Ten slotte bleek dat in een monster koperslakkenbloem de fijnheid iets te laag was en
dat een monster, genomen van een produkt in
kleinverpakking, dat bij verkoop werd aan
geduid met de niet meer geoorloofde benaming
'organische bloemenmest', een te laag gehalte
aan stikstof had.
VEEVOEDERS

Een monster aangeduid met de benaming
gerst, bleek te bestaan uit een mengsel van
gerst en vier andere granen; het bevatte tevens
schelpgruis en onkruidzaden.
Zes monsters, bestaande uit graanprodukten
van lage waarde, bleken te zijn aangeduid met
de benaming van betere graanprodukten.
Door het verstrekken van 'lijnzaadschilfers',
die bij onderzoek van een monster bleken te
bestaan uit raapmeel, ontstond sterfte onder
rundvee.
In een monster maïsmeel werd de ongeoor
loofde toevoeging van 0,027% furazolidon
vastgesteld en in een monster 'maïsmeel met
piperazine' werd 0,30 % piperazine gevonden,
hetgeen beduidend meer is dan is toegelaten.
Bij onderzoek op salmonellabacteriën van
zeven monsters vismeel, genomen buiten
verband van de normale import-bemonste
ringen, reageerde een monster positief. Van
18 monsters walvismeel bleken twee monsters
salmonella-positief te zijn.
In de monsters van 103 suikerhoudende Pro
dukten werd het gehalte aan sacharose en aan
reducerende suikers bepaald, ter controle op
de juistheid van de aangifte bij import.
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Van preparaten die aangewend zouden kun
nen worden bij de bereiding van kunstmelk
of mengvoeder, bleken vier monsters furazo
lidon te bevatten ; in vier andere monsters van
preparaten was deze stof afwezig. In weer een
ander monster werd een onderzoek ingesteld
naar de aanwezigheid van stilboestrol ; de
uitslag hiervan was negatief, terwijl ten slotte
in één monster het gehalte aan Chlortetra
cycline wat hoger bleek te zijn dan werd op
gegeven.
Bij onderzoek van acht monsters voederkern
werd in een monster 0,035% furazolidon
gevonden; een ander monster bevatte in af
wijking van de opgave geen procaïnepenicilline. Bij onderzoek van enige honderden
monsters mengvoeder werd in tien monsters
de (ongeoorloofde) aanwezigheid van fura
zolidon vastgesteld. Tien andere monsters
bleken antibiotica/coccidiostatica te bevatten,
zonder dat daarvan melding was gemaakt.
In weer drie andere monsters was het gehalte
aan antibiotica hoger dan toegelaten, en in
één monster lager dan vermeld was, terwijl
eenmaal een ander antibioticum werd aan
getroffen dan was opgegeven.
Van drie monsters mengvoeder, genomen uit
exportpartijen, bleek het zetmeelgehalte lager
te zijn dan was opgegeven.
In vijf monsters kunstmelk werd een hoger
gehalte aan antibiotica gevonden dan toege
laten was; geconstateerd werd dat in twee
andere monsters geen of nagenoeg geen zet
meel aanwezig was. Drie monsters kunstmelk
voor mestkalveren hadden een hoger percen
tage furazolidon dan bij ontheffing was toe
gestaan en twee andere monsters bleken fura
zolidon te bevatten zonder dat dit was ver
meld.
In drie monsters natuurlijk voederfosfaat
bleek het gehalte aan fosfor iets te laag te zijn
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en in één monster was het gehalte aan fluor
te hoog.

hoger en in 16 monsters lager dan de opge
geven gehalten.

Bij 31 monsters van mineralenmengsels bleken
de gehalten aan fosfor en/of calcium gelijk
aan of iets hoger te zijn dan de opgegeven
gehalten. De gehalten aan fosfor, calcium en/of
kopersulfaat waren in vier monsters belangrijk

De hierboven weergegeven bevindingen gaven
in verschillende gevallen aanleiding tot het
uitlokken van een strafvervolging, zij het dat
dit in een minder aantal gevallen gebeurde dan
voorheen.
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Summary

Testing of fertilizers and feedingstuffs
In this report a survey is given of the activities
of the Government Agricultural Experiment
Station at Maastricht in the year 1962.
Chapter I deals with accomodation, personnel
and equipment.
In chapter II is stated that a new Fertilizers
Act is in course of preparation; even a new
List of Fertilizers will then appear. In the year
1962 a number of 35 dispensations and/or
prolongations of dispensations from the pro
hibition of marketing as fertilizers has been
given.
Chapter III states that no alterations have been
introduced in the List of Feedingstuffe.
In chapter IV is given a report of the contacts
with other institutes, laboratories and working
groups in which this station is represented.
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The publications of this year are mentioned
in this chapter.
A survey of the number of samples and
determinations in the last five years is given in
chapter V.
The first part of chapter VI contains a survey
of several analytical details concerning the
chemistry of fertilizers and feedingstuffs. The
second part gives a detailed description of
several feedingstuffs.
An account of the actions of inspection
officials in the year under review is given in
chapter VII.
The appendix gives a detailed survey of the
kind and the results of the investigations of all
samples of fertilizers and feedingstuffs exam
ined in 1962. Tables for fertilizers and feeding
stuffs and for the investigation of salmonellae
are annexed.

Bijlagen

Inleiding

Evenals in het voorafgaande jaar werden de
bijlagen samengesteld uit een algemeen ge
deelte en uit tabellen van analysecijfers.
Van de monsters meststoffen zijn in de tabellen
uitsluitend de gevonden minimum- en maxi
mumgehalten vermeld, aangezien de gemiddel
de waarden hiervan in vele gevallen geen
maatgevende betekenis hebben.
Van de monsters veevoeders werd voor zover
mogelijk wel het gemiddelde van de analysen
aangegeven. Dit gemiddelde werd berekend
uit de analysen van die monsters, waarvan
door het onderzoek kwam vast te staan, dat
zij voldeden aan de eisen van de Lijst van
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Veevoeders of slechts in geringe mate van deze
eisen afweken. Daar in de gevallen dat een
beperkt onderzoek werd uitgevoerd geen
zekerheid werd verkregen waaruit het monster
in feite bestond, zou het opnemen van de
analysen hiervan tot onjuiste gemiddelde
cijfers kunnen leiden.
Voor het onderzoek op ricinuspersresten zij
verwezen naar het hiervoorgaande overzicht
(blz. 14); het afzonderlijk vermelden hiervan
in de bijlagen is achterwege gelaten.
De resultaten van het Salmonella-onderzoek
zijn aangegeven in een totaal overzicht na de
tabel van de monsters veevoeders.

Meststoffen

Overzicht van de onderzochte monsters in 1962
Naam

Aantal

STIKSTOF MESTSTOFFEN

Ammonsalpeter
Ammonsulfaatsalpeter
Bloedmeel
Chilisalpeter
Kalkammonsalpeter
Magnesiakalkammonsalpeter
Kalksalpeter
Kalkstikstof
Natronsalpeter
Ureum
Zwavelzure ammoniak

24
3
2
33
116
2
19
2
3
47
56

FOSFORZUURMESTSTOFFEN

Dubbelkalkfosfaat
Dubbelsuperfosfaat
Natuurlijk fosfaat
Superfosfaat
Thomasslakkenmeel (Thomasmeel)

4
80
8
199
1625

KA LI MESTSTOFFEN

Kainiet
Kalizout 20 %
Kalizout 30%
Kalizout 40 %
Kalizout 60%
Patentkali
Zwavelzure kali

47
25
1
210
117
38
5

Aantal

Magnesiakiezelkalk
Afvalkalk
Cacao-afvalkalk
Schuimaarde

7
2
10
6

DIVERSE KUNSTMESTSTOFFEN

Borax
Kieseriet
Kopermeststofmeel
Kopcrslakkenblosm

1
2
2
12

MESTSTOFFEN MET TWEE OF DRIE
VAN DE WAARDEGEVENDE BESTAND
DELEN STIKSTOF, FOSFORZUUR EN KALI

Diammonfosfaat
Fosfaatammonsalpeter
Kalisalpeter
Monoammonfosfaat
Mengmeststoffen

1
39
1
2
419

ORGANISCHE NATUURLIJKE
MESTSTOFFEN

Compost
Gier
Slib
Stalmest
Stro

18
5
14
42
5

OVERIGE

KALK- EN MAGNESIAKALKMESTSTOFFEN

Landbouwpoederkalk
Koolzure landbouwkalk
Kalkmergel
Kalikiezelkalk
Magnesiapoederkalk
Koolzure magnesiakalk

Naam

5
3
19
6
2
9

(Meststoffen waarvoor ontheffingen zijn
verleend en andere stoffen)

271
3569

Van 17 monsters werd het verzoek tot onderzoek
herroepen
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Overzicht van het onderzoek van meststoffen

Stikstofmeststoffen
24 monsters
Het gehalte aan nitraat- en ammoniumstikstof tezamen was in 5 monsters lager dan 20%,
zodat zij niet voldeden aan de hiervoor gel
dende minimumeis. Van de overige monsters
was het stikstofgehalte voldoende hoog.
Het merendeel van de monsters bestond uit
ammonsalpeter, waaraan een magnesiumhou
dend produkt was toegevoegd. In 20 mon
sters vond controle van het gegarandeerde
gehalte aan magnesiumoxyde plaats; hiervan
voldeden er twee niet aan de gegeven garantie.
AMMONSALPETER

AMMONSULFAATSALPETER

3 monsters

Geen opmerkingen.
BLOEDMEEL 2 monsters
In één monster was het gehalte aan stikstof
iets te laag. Het andere bevatte voldoende
stikstof.
C H I L I S A L P E T E R 33 monsters
De monsters voldeden aan de eisen; zij
bevatten gemiddeld 0,05% borium.

116 monsters
In 84 monsters kalkammonsalpeter lag het
gehalte aan nitraat- en ammoniumstikstof
rond 23 %. Dit gehalte werd echter slechts bij
een klein aantal monsters als garantie ver
meld. In die gevallen was - eventueel met
inachtneming van de toegelaten speling - aan
de garantie voldaan.
Bij de meeste van de overige monsters werd
opgegeven dat deze afkomstig waren uit be
schadigde of afwijkende partijen; dit waren
23 stuks die nog voldeden aan de eis van ten
minste 20 % stikstof en 9 met een lager gehalte
dan 20%. Aangezien deze laatste kennelijk
niet afkomstig waren van normale handels
KALKAMMONSALPETER
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partijen, zijn hiervan geen gegevens in de
tabel (zie blz. 46) opgenomen.
MAGNESIAK ALK AMMONSALPETER

2 monsters
In één monster was minder dan 20 % nitraaten ammoniumstikstof aanwezig, waardoor
dit niet voldeed aan de eisen. In het tweede
werd dit gehalte juist bereikt.
De monsters bevatten verder 10 % magnesium
oxyde.
K A L K S A L P E T E R 19 monsters
In één monster was slechts 12,75% stikstof
aanwezig; het bevatte 11% vocht en was
waarschijnlijk afkomstig uit een beschadigde
partij.
In de overige monsters werden geen afwijkin
gen vastgesteld.
K A L K S T I K S T O F 2 monsters
Beide monsters voldeden niet aan de eis ten
minste 20% stikstof te bevatten. Wel was de
aanwezige stikstof in voldoende mate gebon
den tot cyaanamide.
NATRONSALPETER

3 monsters

Geen opmerkingen.
U R E U M 47 monsters
De monsters voldeden alle ruimschoots aan
de eisen.

56 monsters
Ook deze monsters voldeden aan de eisen.
Vrij zuur was in de meeste gevallen afwezig.
ZWAVELZURE AMMONIAK

Fosforzuurmeststoffen
4 monsters
Het gehalte aan fosforzuur lag ruim boven de
minimumeis; bepaling van de fijnheid vond
niet plaats.
DUBBELKALKFOSFAAT
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DUBBELSUPERFOSFAAT

80 monsters

In alle monsters waarin het gehalte aan in
water oplosbaar fosforzuur werd bepaald,
werden gehalten boven het minimum van 38 %
gevonden; afwijkingen werden derhalve niet
geconstateerd.
Een aantal monsters werd niet onderzocht op
in water oplosbaar fosforzuur; als regel werd
hierin het gehalte aan fosforzuur volgens de
AOAC-methode bepaald.
NATUURLIJK FOSFAAT

8 monsters

Een monster van een fosfaat, dat volgens
opgave als vliegstof verkregen werd, bevatte
calciumhydroxyde en calciumcarbonaat. Het
gehalte aan in mineraal zuur oplosbaar
fosforzuur was nog juist voldoende, doch de
oplosbaarheid van het fosforzuur in 2%
mierenzuur was gering. Ook de fijnheid van
het produkt was niet voldoende. Het voldeed
niet aan de eisen voor natuurlijk fosfaat.
Van de overige monsters was het gehalte aan
fosforzuur oplosbaar in mineraal zuur belang
rijk hoger; de oplosbaarheid in 2% mierenzuur werd echter niet bepaald.
SUPERFOSFAAT

199 monsters

De monsters bestonden overwegend uit
superfosfaat 18%. Daarnaast kwamen enige
monsters superfosfaat 17% en 20% voor.
In de meeste gevallen werd de garantie voor
het gehalte aan fosforzuur vermeld, zoals ook
is voorgeschreven; 4 monsters voldeden niet
aan de gegeven garantie; de overige voldeden
hieraan wel, zij het dat bij verschillende
rekening moest worden gehouden met de
toegelaten speling.
THOMASSLAKKENMEEL (THOMASMEEL)

1625 monsters
Het gehalte aan fosforzuur oplosbaar in 2%
citroenzuur lag tussen 14 en 16%. Een uit

zondering hierop vormden ca. 150 monsters
met een gehalte hoger dan 17% en 70 met een
gehalte lager dan 14%. In geen enkel monster
lag het gehalte beneden de minimumeis.
Wel werd geconstateerd dat 25 monsters niet
voldeden aan een gegeven garantie, terwijl bij
65 stuks rekening moest worden gehouden
met de toegelaten speling. Overigens werd
vrijwel uitsluitend bij de monsters die ambts
halve door de controledienst ter onderzoek
werden ingezonden, een gehalte als garantie
opgegeven.
In 8 monsters werd eveneens het gehalte aan
in mineraal zuur oplosbaar fosforzuur be
paald, hetgeen gemiddeld 2,2 % (0,4 %-3,7 %)
hoger lag dan het gehalte aan fosforzuur
oplosbaar in 2% citroenzuur.
Kalimeststoffen
47 monsters
Over het algemeen lag het gehalte aan kali
rond 17% en het gehalte aan magnesiumoxyde rond 7%. Twee monsters voldeden niet
aan de garantie voor kali en één niet aan de
garantie voor magnesiumoxyde. Ondergehal
ten ten opzichte van de minimumeisen werden
niet geconstateerd.
KAÏNIET

K A L i z o u T 20% 25 monsters
Vier monsters voldeden niet aan de garantie
van 20 % kali en dus ook niet aan de voor dit
produkt gestelde eis. Bij 7 andere moest
rekening worden gehouden met de toegelaten
speling.
K A L i z o u T 30% 1 monster
Geen opmerkingen.
K A L i z o u T 40% 210 monsters
Een monster voldeed niet aan de garantie;
van 45 monsters lag het tekort binnen de toe
gestane speling.
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K A L I Z O U T 60% 117 monsters
Van 13 monsters was het gehalte aan kali
weliswaar een weinig lager dan 60%, doch
zij voldeden alle aan de garantie.

38 monsters
In 2 monsters was te veel chloor aanwezig.
De overige voldeden aan de eisen voor patent
kali.
PATENTKALI

Z W A V E L Z U R E K A L I 5 monsters
Een monster bevatte te veel chloor. Overigens
werden geen afwijkingen vastgesteld.

Kalk- en magnesiakalkmeststoffen
5 monsters
Een monster bestond niet uit landbouw
poederkalk, hetgeen bleek uit de afwijkende
gehalten zuurbindende bestanddelen, calciumoxyde en magnesiumoxyde. Het bestond
waarschijnlijk uit een andere kalkmeststof,
doch door het beperkte onderzoek kon niet
met zekerheid worden vastgesteld tot welke
groep het behoorde.
De 4 andere voldeden ruimschoots aan de
eisen.
LANDBOUWPOEDERKALK

K O O L Z U R E L A N D B O U W K A L K 3 monsters
Van één monster - blijkens de aanduiding van
Engelse herkomst - was de fijnheid aanzienlijk
te laag. Daar de waardegevende bestanddelen
bepaald worden in het gedeelte van de waar,
dat een zeef van 0,60 mm kan passeren, was
het gehalte hieraan eveneens te laag.
De overige 2 monsters gaven geen aanleiding
tot opmerkingen.
K A L K M E R G E L 19 monsters
Een monster bevatte te weinig zuurbindende
bestanddelen en voldeed daardoor niet aan
de eisen voor kalkmergel. Andere afwijkingen
werden niet geconstateerd.
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K A L I K I E Z E L K A L K 6 monsters
Bij dit produkt worden als regel hogere garan
ties gegeven dan de voorgeschreven minimum
eisen. De onderzochte monsters voldeden aan
de garanties, waarbij 2 stuks met inachtneming
van de speling.

2 monsters
Beide monsters bestonden uit magnesia
poederkalk met een hoog gehalte aan magne
siumoxyde; zij voldeden aan de eisen.
MAGNESIAPOEDERKALK

9 monsters
De monsters voldeden aan de voor koolzure
magnesiakalk geldende eisen, doch in 1
monster was niet voldaan aan een garantie
voor het gehalte aan zuurbindende bestand
delen.
KOOLZURE MAGNESIAKALK

7 monsters
Evenals in het voorafgaande jaar kwam in
enige monsters magnesiakiezelkalk een per
centage chroom voor (0,9%; 2%; 2,4%;
3,8%). Het is niet uitgesloten dat chroomhoudende meststoffen schade kunnen veroor
zaken. Het verhandelen van dergelijke Pro
dukten zou dan geacht kunnen worden in
strijd te zijn met de desbetreffende algemene
bepaling.
Voor het overige werden geen afwijkingen
vastgesteld.
MAGNESIAKIEZELKALK

A F V A L K A L K 2 monsters
Bij inzending werd een monster aangeduid als
kalkas; het bevatte een hoog gehalte aan
magnesiumoxyde, doch de fijnheid was aan
zienlijk te laag.
Het tweede bestond uit afvalkalk en voldeed
aan de eisen.

10 monsters
Drie monsters hadden minder dan 7% zuurCACAO-AFVALKALK
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bindende bestanddelen en weken dus van
deze minimumeis af.
In de meeste monsters werden nog verschil
lende andere bepalingen verricht, waarvoor
verwezen wordt naar de desbetreffende tabel
(blz. 50).
S C H U I M A A R D E 6 monsters

Het gehalte aan zuurbindende bestanddelen
voldeed aan de eisen voor schuimaarde. Ook
het onderzoek naar cysten van bietenaaltjes
gaf geen aanleiding tot opmerkingen; slechts in
1 monster werd een dode cyste gevonden.
Diverse kunstmeststoffen
1 monster
Geen opmerkingen.
BORAX

K I E S E R I E T 2 monsters
Beide monsters bevatten voldoende magnesiumoxyde.

monster bleek uit ammonsulfaatsalpeter te
bestaan; het bevatte ruim 25% stikstof en
geen fosforzuur. In een ander monster, dat
als afwijkend werd aangeduid, was slechts
13,8% fosforzuur aanwezig.
Verder was in 3 gevallen niet voldaan aan de
garantie voor het gehalte aan fosforzuur. Bij
een groot gedeelte van de monsters werd
evenwel geen garantie opgegeven.
K A L I S A L P E T E R 1 monster
Bij inzending van het monster werd mede
gedeeld, dat beschadiging bij gewassen was
geconstateerd, waarvoor een onderzoek werd
gevraagd op schadelijke bestanddelen o.a.
chloraat en perchloraat. Deze beide stoffen
waren echter afwezig. Verder kon uit de
analyse worden afgeleid dat de waar voor
landbouwkundig gebruik geen schadelijke
bestanddelen bevatte.
MONOAMMONFOSFAAT

2 monsters

KO P ER ME S T ST O FM E E L

2 monsters
Van 1 monster was de fijnheid te laag. Boven
dien was het kopergehalte van beide vrij hoog,
doch het lag nog binnen de vastgestelde
grenzen.

In de monsters werd het in water oplosbaar
fosforzuur niet bepaald. Niettemin bleek uit
de analysen dat zij niet aan de eisen konden
voldoen. De betrokken partijen waren voor
export bestemd.

12 monsters
Ook bij deze monsters werd 3 keer iets te lage
fijnheid geconstateerd; voor het overige vol
deden ze aan de eisen.

MENGM E ST ST OFFE N 419 monsters
Ook in dit verslagjaar werden wederom 30
monsters onderzocht van mengmeststoffen,
die in kleine verpakkingseenheden worden
verkocht. Hiervan bleken 17 stuks niet aan de
garantie te voldoen. In 5 monsters vloeibare
mengmeststof was in het geheel geen stikstof,
fosforzuur en kali aanwezig, zodat de betrok
ken waar voor bemestingsdoeleinden van
geen waarde was.
Van de overige monsters was iets minder dan
de helft blijkens de aanduiding getrokken uit
exportpartijen. Deze mengmeststoffen voldoen
soms niet aan de eisen, doch aangezien men

KOPERSLAKKENBLOEM

Meststoffen met twee of drie
van de waardegevende bestanddelen
stikstof, fosforzuur en kali
DIAMMONFOSFAAT

1 monster

Geen opmerkingen.
F O S F A A T A M M O N S A L P E T E R 39 monsters
Een als fosfaatammonsalpeter ingezonden
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zich hierbij waarschijnlijk zal moeten richten
naar de in het buitenland geldende voorschrif
ten, wordt hieraan voorbij gezien.
Bij de monsters uit voor het binnenland
bestemde partijen wordt wel steeds aangete
kend wanneer niet aan de eisen of aan de
garantie is voldaan. Dit werd in 28 gevallen
geconstateerd; bij 91 stuks lag het tekort nog
binnen de toegelaten speling. Ook bevond
zich hieronder een monster afkomstig uit een
hoeveelheid opveegsel uit zeeschepen; het
bevatte 49% kali en geen stikstof en fosforzuur, zodat de waar niet uit een mengmeststof
bestond.
Verder werd in 35 monsters gekorrelde mengmeststoffen een oriënteringsonderzoek inge
steld naar de mate van fijnheid bij nat zeven.
Organische natuurlijke meststoffen

en 0,6% teerachtige stoffen in de droge stof te
bevatten, zodat enige voorzichtigheid bij het
aanwenden van deze slib raadzaam was.
42 monsters
Uit de aanduidingen bij verschillende monsters
en uit de gevonden gehalten kon worden af
geleid, dat het drogen van stalmest meer en
meer ingang schijnt te vinden. Het gevolg
hiervan is dat een grotere spreiding in de
gehalten aan waardegevende bestanddelen
ontstaan, zoals ook blijkt uit de in de tabel
opgenomen analyseresultaten.
Overigens werden in deze monsters geen af
wijkingen geconstateerd.
STALMEST

S T R O 5 monsters

Een vochtbepaling werd in deze monsters niet
uitgevoerd, zodat niet kwam vast te staan of
ze voldeden aan de hiervoor gestelde eis.

C O M P O S T 18 monsters
Bij de meeste monsters werd de herkomst niet
opgegeven; waar dit wel gebeurde, bleek de
compost afkomstig te zijn van stadsvuil of
huisvuil.
Het gehalte aan teerachtige stoffen werd
slechts in 4 monsters bepaald; het bedroeg
ten hoogste 0,1 % in de droge stof, zodat er
geen aanleiding was om hieromtrent opmer
kingen te maken.

O V E R I G E 271 monsters
De overige monsters waren voor een groot
gedeelte afkomstig uit afvallen en restanten
van normale partijen meststoffen. Daarnaast
werden nog enige Produkten onderzocht,
waarvoor afzet als meststof wordt beoogd,
doch die niet vermeld zijn in de 'Lijst van
Meststoffen'. Hiervan geven we het volgende
beknopte overzicht.

G I E R 5 monsters
Geen opmerkingen.

Monster

Bijzonderheden

Bloedalbumine

bevatte een hoog percentage stik
stof ; voor het verhandelen hiervan
is een ontheffing vereist.

Boriumfrit

een monster bevatte minder dan
10% borium; van een ander was
de fijnheid iets te laag.

Boriummeststof

van het onderzochte monster was
de fijnheid te laag en het gehalte
aan borium een weinig te hoog.

14 monsters
Een monster 'rioolslib' bevatte 97,0% vocht.
Deze waar kon derhalve niet als slib worden
aangemerkt; ze zou nog juist kunnen voldoen
aan de voor zuiveringsafvalwater gestelde
eisen.
In de overige monsters was voldoende droge
stof aanwezig; 2 hiervan bleken echter 0,4%
SLIB
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Monster

Bijzonderheden

Monster

Bijzonderheden

Gebrande
dolomiet

wegens de grove vorm, waarin
deze waar ter beschikking kwam,
kon hiervoor geen ontheffing wor
den verleend.

Gemalen
kluitkalk

Doornikse steen

het produkt was bestemd om als
kalkmeststof te dienen, doch mede
door de lage fijnheid was het ver
kopen hiervan zonder ontheffing
niet toegestaan.

van een monster was de fijnheid
te laag, terwijl een tweede voldeed ;
het verhandelen is bij ontheffing
toegestaan onder de benaming
'gemalen ongebluste kalk'.

Konijnenlijmmest

het gehalte aan stikstof voldeed
aan de hieraan gestelde eis.

Ledermeel

slechts één monster bevatte minder
dan 11 % stikstof; in de overige lag
het gehalte steeds boven deze grens
en was dus voldoende.

Meststoffenmengsel

in één monster was het gehalte aan
kali iets te laag; andere afwijkin
gen werden niet vastgesteld.

Magnesiumammoniumfosfaat

behalve voor de fijnheid bij nat
zeven voldeed de waar aan de voor
mengmeststoffen gestelde eisen.

IJzerammoniumfosfaat

voor deze ijzerhoudende mengmeststof werd ontheffing verleend
voor het nemen van proeven.

Residu van
soeparoma

dit afvalprodukt bevatte onder
meer enkele procenten stikstof,
ca. 40% organische stof en ca.
9 % chloor.

Verenmeel

het gehalte aan stikstof en de fijn
heid lagen boven de hiervoor ge
woonlijk aangehouden minima.

Zwavelzure
natronkali

in een monster was minder dan
20% kali aanwezig; de overige
bevatten alle ruim 20%.

Floranid

bevatte ruim 28 % stikstof ; de
voorgeschreven benaming voor
deze waar luidt 'crotonylidendiureum'.

Fosfaathoudende in een monster lag het gehalte aan
fosforzuur een weinig beneden de
kalikiezelkalk
minimumeis.
Gaswater

de vloeistof was bestemd om na
verdunning als stikstofmeststof te
worden toegepast door middel van
bespuiting; een ontheffing werd
verleend voor het nemen van
proeven.

Guano

de monsters voldeden aan de eisen
en aan de garantie.

Hoorn- en
hoefmeel

voldeed aan de eisen, die als regel
voor deze waar worden gesteld.

Insektenmest

de aanduiding was niet in overeen
stemming met de voorwaarden;
het gehalte aan organische stof
was voldoende.
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Veevoeders

Overzicht van de onderzochte monsters in 1962
Naam

Aantal
monsters

Zonnebloemzaadprodukten
Diverse zaden en vruchten

PRODUKTEN VAN PLANTAARDIGE
OORSPRONG

Aardappelprodukten
Boekweitprodukten
Bostel
Brood- en biscuitmeel
Erwtenprodukten
Gerstprodukten
Gierstprodukten
Gras-, klaver-en luzerneprodukten
Grondnotenprodukten
Haverprodukten
Johannesbroodprodukten
Katoenzaadprodukten
Kokosprodukten
Lijnzaadprodukten
M aïsprod ukten
Melasse
Nigerzaadprodukten
Palmpitprodukten
Pulp
Raap- en koolzaadprodukten
Rijstprodukten
Roggeprodukten
Sesamprodukten
Sojaprodukten
Sorghumprodukten
Tapiocaprodukten
Tarweprodukten
Rode wortelenprodukten

32

Naam

13
2
11
8
11
41
1
691
159
57
8
119
68
290
316
21
150
21
31
230
103
10
199
107
17
10
181
5

Aantal
monsters
155
78

PRODUKTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG

Beendermeel
Bloedmeel
Diermeel
Garnalenprodukten
Gemengd dierlijk eiwit
Haringmeel
Levermeel
Levertraan
Melkprodukten
Vetkanen
Vismeel
Vleesbeendermeel
Vleesmeel
Walvisprodukten

73
329
408
4
6
189
8
1
212
113
6214
383
248
137

ANDERE VEEVOEDERS

Mengvoeders
Mineralen en mineralenmengsels
Vitaminepreparaten
Diversen

7300
560
411
473
20182

Van 32 monsters werd het verzoek tot onderzoek
herroepen.

Overzicht van het onderzoek van veevoeders

Produkten van plantaardige oorsprong
13 monsters

AARDAPPELPRODUKTEN

In 4 monsters bleef het onderzoek beperkt tot
een chemische analyse. Van de overige be
stonden er 5 uit aardappeleiwit van vol
doende zuiverheid; in 3 andere, die uit een
gedroogd aardappelprodukt bestonden, was
veel schimmel aanwezig, waardoor zij niet fris
en gezond waren; 1 monster aardappelmoes
bevatte veel levende aaltjes.
BOEKWEITPRODUKTEN

11 monsters

2 erwtenmeel

1 erwtenmeel
1 erwtenmeel en een doppenrijk
haverprodukt
1 fijn erwtenmeel van onvoldoen
de zuiverheid (schimmel)
1 gebroken en hele erwten waar
van de zuiverheid eveneens on
voldoende was door veel schim
mel
3 erwtenvoermeel met haverdopmeel of havermoutafvalmeel
1 erwtenvoermeel

1 erwtenbloem
1 erwtenpiksel

3 erwtenvoermeel
1 bonenmeel

G E R S T P R O D U K T E N 41 monsters
Ongeveer de helft van de microscopisch
onderzochte monsters - in totaal 28 stuks vertoonde een afwijking. De uitslag van het
onderzoek was als volgt :
Aanduiding

Vijf monsters werden microscopisch en
chemisch onderzocht; zij bestonden uit
gedroogde bostel en voldeden aan de eisen.
In de overige 6 werd alleen een chemische
analyse uitgevoerd, waarbij bleek dat deze
alle meer dan 70% vocht bevatten.
B R O O D - EN B I S C U I T M E E L

8 monsters

Drie monsters werden volledig onderzocht;
één bestond uit biscuitmeel en twee uit broodmeel, doch in één van deze laatste was het
vocht- en het keukenzoutgehalte te hoog.
ERWTENPRODUKTEN

Uitslag

2 monsters

In beide monsters werd op verzoek van de
inzender alleen nagegaan of hierin tarwemeel
aanwezig was. Eén hiervan bevatte een weinig
tarwezetmeel ; in het tweede werd dit niet
aangetroffen.
BOSTEL

Aanduiding

11 monsters

In 8 monsters vond een microscopisch en
chemisch onderzoek plaats. Zoals uit het
hierna volgend overzicht blijkt, was slechts
één van deze in overeenstemming met de
eisen.

Uitslag

19 gerstemeel

10 gerstemeel
1 beschadigd gerstemeel
3 gerstevoermeel
1 gerstemeel en roggemeel
2 gerstprodukt, havermoutafval
meel en wat van een tarweprodukt
2 gerstemeel met veel brandsporen
waardoor de zuiverheid onvol
doende was
4 slijpmeel
4 gerstepelmeel
2 gerstevoermeel 1 gerstevoermeel, havermoutafval
meel, wat van een tarweprodukt
en gemalen onkruidzaden
1 doppenrijk gerstafval, dat brand
sporen bevatte
2 moutstof
2 doppenrijk gerstafval met wat
mOutkiemen
1 gortpuntjes
1 gort

1 monster
Het monster werd ingezonden als sojaschrootmeel maar het bestond uit gierstemeel.

GIERSTPRODUKTEN
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GRAS-, KLAVER- EN LUZERNEMEEL

691 monsters

Aanduiding

In 115 monsters vond een onderzoek plaats
overeenkomstig de eisen; hiervan bleken er 54
te voldoen. Enige van deze laatste werden
echter niet met de juiste benaming aangegeven.
Het onderzoek gaf het volgende resultaat:
Aanduiding

Uitslag

16 grasmeel

6 grasmeel
2 luzernemeel
2 mengsels van luzerne- en gras
meel
3 grasmeel met zand; het asgehalte
was te hoog
2 grasprodukt; het gehalte aan
ruw eiwit en caroteen was te laag
1 luzerneprodukt, waarvan het
ruw eiwitgehalte te laag was en
het vochtgehalte te hoog

1 grashooi

1 grashooi

1 klavermeel

1 klavermeel

68 luzernemeel

31 luzernemeel
3 mengsels van luzerne- en gras
meel
5 luzernemeel met zand; het asgehalte was te hoog
17 luzerneprodukt, waarvan het
gehalte aan ruw eiwit en caroteen
te laag was; in 2 monsters was
bovendien het katalasegetal te
hoog
5 mengsels van gras-, klaver- en
luzerneprodukt, waarvan het ruw
eiwit- en caroteengehalte te laag
waren
3 luzernehooimeel
3 gras- en luzernehooimeel, die
gemalen bietenzaadafval en ge
malen onkruidzaad bevatten
1 luzernemeel met gemalen cacaodoppen en gemalen spinaziezaad

26 mengsel van
gras-, klaver- en
luzernemeel
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6
2
1
6

gras-, klaver- en luzernemeel
grasmeel
luzernemeel
mengsels die zand bevatten,

1 luzerne/
wikken/gras
1 gedroogd
groenvoeder
1 zonder
aanduiding

Uitslag
waardoor het asgehalte te hoog
was
7 mengsels van gras-, klaver- en
luzerneprodukt, waarvan het ge
halte aan ruw eiwit en caroteen te
laag was
4 gras- en luzernehooimeel; in 3
van deze waren tevens gemalen
bietenzaadafval en gemalen on
kruidzaden aanwezig
1 luzernemeel en mogelijk wikkenmeel (gemalen, gedroogde wikkeplanten)
1 luzernehooimeel, dat enig dier
meel of vleesbeendermeel bevatte
1 grasmeel, graszaadstro, gedroog
de bladeren van andere planten
(mogelijk onkruiden) en wat zand

Bovenstaande monsters bestonden ten dele
uit brokjes of korrels in plaats van uit meel.
Daar hiervoor dezelfde eisen gelden, werd dit
niet afzonderlijk vermeld.
De overige monsters werden uitsluitend
chemisch onderzocht.
159 monsters
Hiervan werden negen en twintig monsters
microscopisch en chemisch onderzocht. Slechts
een klein gedeelte voldeed aan de eisen, zoals
uit onderstaand overzicht blijkt.
GRONDNOTENPRODUKTEN

Aanduiding

Uitslag

7 grondnotenschilfers/-meel

1 grondnotenmeel
1 grondnotenvoermeel
3 grondnoten(voer)meel, die wat
zand bevatten, het asgehalte was
te hoog
2 grondnotenvoermeel, waarvan
de zuiverheid onvoldoende was
(schimmel)
5 grondnotenschroot
2 grondnotenvoerschroot
8 grondnoten(voer)schroot met

17 grondnotenschroot

OVERZICHT VAN HET ONDERZOEK VAN VEEVOEDERS

Aanduiding

1 schilfers

1 grondnotenzemelen
1 grondnotenklopmeel

1 sesam-grondnotenschilfers
1 kokosschilfers

Uitslag

Aanduiding

zand, waardoor het asgehalte te
hoog was
1 grondnotenbliesschilfers
1 grondnotenschroot.lijnmeel, katoenzaadmeel, weinig erwtenmeel
en tarwezemelgrint
1 grondnotenbliesschilfers die, in
tegenstelling tot de veronderstel
ling van de inzender, geen bestand
delen van cacao bevatten
1 grondnotenbliezen en grondnotenkiemen
1 zand, afval van grondnoten en
stro; de zuiverheid hiervan was
onvoldoende door aanwezigheid
van veel keverfragmenten en ex
crementen van kevers
1 grondnotenschilfers en verder
schilfers van Sesamum indicum
en Sesamum radiatum
1 doppenrijk grondnotenprodukt,
dat zand en ricinus bevatte

1 haverbloem
1 gemalen gepelde haver
10 voerhavermout 10 voerhavermout, waarvan in
1 monster het gehalte aan vreemde
granen en in 6 het dopgehalte iets
te hoog was
6 havervoermeel 1 havervoermeel
2 havermoutafvalmeel
1 havermoutafvalmeel, hetgeen
zand en koolzure kalk bevatte
2 havervoermeel of havermout
afvalmeel, vermengd met gerstevoermeel, m aisvoer meel en tarwevoermeel

De overige monsters werden in hoofdzaak al
leen op ricinus onderzocht.
57 monsters
Een microscopisch en chemisch onderzoek
vond plaats in 30 monsters. Het aantal hierin
geconstateerde afwijkingen was niet zo groot,
hoewel ook thans weer in enige gevallen de
gebezigde benaming niet in overeenstemming
was met de aard van het produkt. Het resultaat
was als volgt:
HAVERPRODUKTEN

Aanduiding

Uitslag

12 havermeel

5 havermeel
2 havervoermeel
5 doppenrijk haverprodukt en een
gerst- of tarweprodukt ; een hier
van bevatte te veel onkruidzaden
1 doppenrijk haverprodukt en een
zetmeelrijk produkt van gerst en
tarwe

1 havergerstemeel

Uitslag

8 monsters
Drie monsters werden uitsluitend ter identifi
catie ingezonden; uit het onderzoek bleek
dat zij uit bestanddelen van Johannesbrood
bestonden. In 3 andere monsters werden
schimmel of schimmelsporen aangetroffen.
Overigens vond in deze monsters geen volledig
onderzoek plaats.
JOHANNESBROODPRODUKTEN

119 monsters
Microscopisch en chemisch werden 48 mon
sters onderzocht. Deze werden aangeduid met
de naam katoenzaadschroot/-meel; zij be
stonden echter uit:
11 katoenzaadmeel
8 katoenzaadschroot/-meel (geëxtraheerd)
3 katoenzaadvoermeel
6 katoenzaadvoerschroot/-meel
(geëxtraheerd)
18 katoenzaadprodukt met zaadpluis
1 katoenzaadvoermeel, nigerzaadmeel,
luzernemeel, sorghummeel, wat lijnmeel
en sojameel
1 katoenzaadprodukt waarvan de zuiverheid
onvoldoende was door schimmel
Van 29 monsters kon derhalve niet worden
verklaard, dat zij voldeden aan de eisen voor
katoenzaadschroot/-meel.
KATOENZAADPRODUKTEN
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K O K O S P R O D U K T E N 68 monsters
Ook bij deze monsters werden verschillende af
wijkingen van de echtheid of de zuiverheid ge
constateerd. In 22 monsters werd een microsco
pisch onderzoek verricht; zij werden ingezon
den als kokoskoek of -meel. De uitslag luidde:
11 kokoskoek/-meel
1 kokosmeel, waarvan de verteerbaarheid
van het eiwit lager was dan normaal
3 plantenvezels en gemalen steenschalen,
afkomstig van een palmpitsoort
2 doppenrijk grondnotenprodukt, kokosmeel, gemalen rijstdoppen en ricinus
(0,8 en 1,1%)
2 kokosmeel, die dode kevers en zand be
vatten, waardoor de zuiverheid onvol
doende was
3 schilfers van een palmpitsoort (vermoede
lijk Babassu)

M A Ï S P R O D U K T E N 316 monsters
In een belangrijk deel van de monsters maïs
produkten kwamen afwijkingen voor. Twintig
monsters maïsmeel bevatten ricinus. In circa
30 monsters maïsvoermeel werd onverhit
witte bonenmeel aangetroffen, in sommige tot
30 %. (Als dit bestanddeel niet verhit is, is het
giftig.) In 10 andere monsters werd koolzure
kalk gevonden. Ongeveer 20 monsters maïsglutenvoer waren vermengd met een tarwe- en
gerstprodukt, terwijl in verschillende hiervan
tevens ricinus aanwezig was.
Het merendeel van deze monsters werd echter
niet volledig onderzocht, zodat deze in onder
staande staat niet alle terug te vinden zijn. Het
overzicht betreft 105 monsters waarin wel een
uitgebreid onderzoek plaatsvond.

L I J N Z A A D P R O D U K T E N 290 monsters

2 maïsbloem, waarvan 1 monster
een te hoog vochtgehalte had
6 maïsmeel
24 maïsmeel
7 maïsvoermeel
2 maïsvoermeel en erwtenschillenmeel
9 maïsvoermeel die koolzure kalk
bevatten (1,8%-9,1%)
1 maïskoek
I (geëxtraheerd) maïsglutenvoer
en maïskiemen
9 mixed maïsmeel 9 maïsvoermeel
15 maïsvoermeel II maïsvoermeel
1 maïsvoermeel en een doppenrijk
rijstafvalprodukt
1 maïsvoermeel met gemalen maïs
kolven (maïszemelgrint)
2 maïsvoermeel, die onverhit witte
bonenmeel bevatten
I maïszetmeel
1 maïszetmeel
4 maïsglutenglucose
4 maïsglutenglucose
II maïsglutenvoer
39 maïsgluten9 maïsglutenvoer, waarvan het
voer
ruw eiwitgehalte te laag was en/of
het gehalte aan onoplosbare as te
hoog

Van enige van deze monsters werd alleen
verzocht de identiteit vast te stellen; hiervan
werd één monster aangeduid als grondnotenschilfers, doch het bestond uit lijnschilfers.
Een volledig onderzoek vond plaats in 33
monsters; het resultaat was als volgt:
Aanduiding

Uitslag

21 lijnmeel; hiervan bevatten 2
monsters wat zand, waardoor het
asgehalte te hoog was ; in 2 andere
was het vochtgehalte te hoog
1 geëxtraheerd lijnmeel, eveneens
met een te hoog vochtgehalte
9 lijnmeel, waarvan de zuiverheid
onvoldoende was; 1 monster be
vatte veel levende mijten en 8 veel
schimmel
1 gemalen lijnzaad 1 gemalen lijnzaad, dat wat zand
bevatte
1 lijnschilfers
1 lijnschilfers met zonnebloem
met zonnepitzaadschilfers, die gedeeltelijk ver
schilfers
brand waren
31 lijnschilfers/
-meel
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Aanduiding
2 maïsbloem

Uitslag
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Aanduiding

1 miloglutenvoer

9 maïskiemvoermeel

Uitslag

Aanduiding

1 maïsglutenvoer en sorghumglutenvoer
16 maïsglutenvoer vermengd met
tarwezemelgrint en/of gerstprodukt; enige hiervan bevatten
bovendien ricinus
2 maïsglutenvoer en tarwezemelgrint waarvan de zuiverheid on
voldoende was door veel levende
mijten, schimmel en ricinus
1 maïsglutenvoer waarvan het ge
halte aan onoplosbare as te hoog
was
1 maïskiemzemelen
3 maïskiemzemelenkoek/-meel
4 maïskiemzemelen met onverhit
bruine bonenmeel en een doppenrijk rijstprodukt ; zij bevatten
bruine bedorven kiemen, schim
mel, kevers en larven, waardoor
de zuiverheid onvoldoende was
1 maïskiemmeel

13 nigerzaadschilfers/-meel

MELASSE 21 monsters
Zestien monsters werden ingezonden als
melasse en 5 als mixasse. Hiervan werden er
12 microscopisch onderzocht waarbij geen
afwijkingen werden vastgesteld. Wel bevatte
een monster iets te weinig suiker. Door het
grote verschil in samenstelling tussen bietsuiker- en rietsuikermelasse, alsmede de
omstandigheid dat sommige monsters beston
den uit mengsels van beide, heeft het weinig
zin een overzicht te geven van de verkregen
analyseresultaten.
N I G E R Z A A D P R O D U K T E N 150 monsters
In het grootste deel van de monsters nigerzaadprodukten werd, zoals steeds, alleen een
onderzoek op ricinus gevraagd. Slechts 15
monsters werden onderzocht op echtheid en
zuiverheid. De uitslag hiervan kan niet gunstig
worden genoemd, zoals uit het onderstaande
blijkt:

Uitslag

1 nigerzaadmeel
1 nigerzaadmeel met zand
1 uitgeperst nigerzaaddroes met
zand
9 nigerzaadmeel vermengd met
een katoenzaadafvalprodukt, een
doppenrijk grondnotenafvalprodukt, raap- of koolzaadmeel,
onkruidzaden en wat zand
1 ricinusbonen
1 sesamschilfers 1 nigerzaadschilfers
1 lijnzaadschilfers 1 nigerzaadschilfers

P A L M P I T P R O D U K T E N 21 monsters
In 6 monsters werd een microscopisch en
chemisch onderzoek uitgevoerd, waarvan
2 stuks niet geheel voldeden. Zij bestonden uit :
1 palmpitschilfers
3 babassuschilfers
1 babassuschilfers met 3 % van de steenschaal
1 meel van een palmsoort, dat veel delen van
de steenschaal, veel vezels en schimmel be
vatte
P U L P 31 monsters
Het aantal microscopisch en chemisch onder
zochte monsters pulp was belangrijk minder
dan in het voorafgaande jaar, ni. 11 stuks. De
uitslag hiervan was als volgt:
Aanduiding

Uitslag

8 gedroogde pulp

4 gedroogde pulp
2 gedroogde bietenpulpsoort,
waarvan het asgehalte te hoog
was
2 gedroogde bietenpulpsoort,
waaraan betasse was toegevoegd
1 gedroogde pulp en betasse

1 gedroogde
pulp met melasse
1 gedroogde
1 gedroogde pulp met circa 35 %
pulp vermoedelijk sojameel
met sojaschroot
1 druivenpulp
1 gedroogde druivenpulp welke
veel schimmel bevatte, waardoor
de zuiverheid onvoldoende was
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RAAP- EN KOOLZAADPRODUKTEN

230 monsters
Het onderzoek bleef in hoofdzaak beperkt tot
controle op de aanwezigheid van ricinus. Een
uitzondering hierop vormden 31 stuks, die
volledig werden onderzocht. Grote afwijkingen
werden daarbij niet geconstateerd. Het resul
taat was als volgt:
Aanduiding

Uitslag

27 raapzaadschilfers/-meel

21 raapmeel; in 2 stuks was het
asgehalte een weinig te hoog
2 geëxtraheerd raapmeel
1 raapschilfers met 0,01 % ricinus
3 raap- of koolzaadmeel, vermengd
met nigerzaadmeel, grondnotenvoermeel, lijnmeel en onkruid
zaden ; één hiervan bevatte boven
dien 1,4% ricinus
1 raap- of koolzaadschilfers

1 koolzaad
schilfers
2 lijnschilfers/
-meel
1 nigerzaadschilfers

2 raapmeel

Aanduiding

Uitslag
rijstafvalprodukt, die koolzure
kalk bevatten (1,8%-6,1%)
9 rijstprodukt waarvan de zuiver
heid onvoldoende was door schim
mel en/of insektenexcrementen

R O G G E P R O D U K T E N 10 monsters
In 4 monsters roggemeel vond een onderzoek
plaats op echtheid en zuiverheid. Een hiervan
bevatte veel schimmel waardoor de zuiverheid
niet voldoende was. De 3 overige voldeden aan
de eisen voor roggemeel.

199 monsters
Ook van de monsters sesamprodukten werd
het grootste deel alleen onderzocht op ricinus.
Een microscopisch en chemisch onderzoek
werd uitgevoerd in 48 stuks. Onderstaand
volgt van deze een overzicht:
SESAMPRODUKTEN

Aanduiding

Uitslag

46 sesammeel

15 sesammeel
12 sesammeel, waarvan het asgehalte te hoog was
7 Sesamum indicum en Sesamum

1 raap- of koolzaadschilfers met
wat zand

radiatum

RIJSTPRODUKTEN

103 monsters

In 56 monsters vond een microscopisch en
chemisch onderzoek plaats. Verschillende
hiervan bevatten een verontreiniging of bij
menging. De uitslag van het onderzoek luidde:
Aanduiding

Uitslag

56 rijstvoedermeel

9 rijstvoedermeel
14 doppenrijk rijstvoedermeel
3 doppenrijk rijstafvalprodukt
1 rijstprodukt met malsvoermeel, koffiehuizen en wat zand
7 doppenrijk rijstvoedermeel ver
mengd met olijvenpulp (van 4 tot
29%) en enkele tevens met wat
fosforzure voederkalk
13 doppenrijk rijstvoedermeel of
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2 sesam/grondnotenmeel

9 mengsels van sesammeel, grondnotenmeel, nigerzaadmeel, raap-/
koolzaadmeel en/of een ander
onbekend zaad
1 meel vermoedelijk van illipézaden; het bevatte 0,9% ricinus
2 sesammeel, waarvan de zuiver
heid onvoldoende was door schim
mel, dode mijten en mijtenexcrementen
2 grondnotenmeel, nigerzaadmeel
en meel van Sesamum indicum en
Sesamum radiatum

107 monsters
Hiervan werden 36 monsters volledig onder
zocht. Opvallend was dat in vele het vocht
gehalte aan de hoge kant was. Het onderzoek
gaf volgend resultaat:

SOJAPRODUKTEN
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Aanduiding

Uitslag

23 sojaschroot/
-meel

6 sojameel
4 geëxtraheerd sojameel
10 sojameel, waarvan het vocht
gehalte te hoog was
3 sojameel met een te hoog
vochtgehalte en bovendien veel
schimmel, zodat de zuiverheid
onvoldoende was
8 sojameel met vet

8 sojameel
met vet
3 gemalen soja
bonen

2 afvalprodukt
van sojabonen

3 gemalen sojabonen, waarvan
één echter 1,1% onkruidzaden
bevatte, waaronder 0,1 % van het
giftige Datura stramonium
2 nat afvalprodukt van soja (circa
80 % vocht); in één was wat schim
mel aanwezig

17 monsters
Microscopisch en chemisch werden 10 mon
sters onderzocht. Zij bestonden uit 2 monsters
sorghumglutenmeel en 8 sorghumglutenvoer.
Van deze laatste bevatte één monster veel
schimmel, waardoor de zuiverheid onvoldoen
de was, en een ander zand en verkoolde deel
tjes. De overige gaven geen aanleiding tot
opmerkingen.

hoefde slechts een klein gedeelte te worden
afgekeurd wegens onzuiverheden. De aan
duiding van de monsters was echter meerdere
keren niet in overeenstemming met de aard
van de waar. In onderstaande tabel wordt
hiervan een overzicht gegeven.
Aanduiding

Uitslag

3 tarwemeel

2 tarwemeel
1 tarwevoermeel, maïsmeel, tapio
cameel, grondnotenmeel en een
onbekend produkt

26 tarwevoerbloem of tarweachtermeel

7 tarwemeel
15 tarwevoerbloem
1 tarwevoerbloem, waarvan het
vochtgehalte een weinig te hoog
was
1 tarwevoermeel
1 tarwemeel en roggemeel
1 tarwevoerbloem, waarvan de
zuiverheid onvoldoende was door
schimmel

SORGHUMPRODUKTEN

10 monsters
In vergelijking met het voorgaande jaar liep
het aantal monsters tapiocaprodukten aan
zienlijk terug. Slechts 3 monsters werden
onderzocht overeenkomstig de eisen, waarbij
werd vastgesteld dat één bestond uit tapiocawortelenmeel, één uit tapioca-ampasmeel met
wat zand en één uit tapioca-ampasmeel met
veel schimmel, waardoor het niet fris en ge
zond was. Geen van deze 3 monsters voldeed
derhalve aan de eisen voor tapiocameel, onder
welke benaming zij werden ingezonden.

1 tarwevoermeel 1 tarwevoerbloem
24 tarwegries

TAPiocAPRODUKTEN

181 monsters
Een relatief groot aantal monsters werd vol
ledig onderzocht nl. 105 stuks. Hiervan be

19 tarwegries
2 tarwegries, waarvan het vocht
gehalte te hoog was
2 tarwegrint
1 tarwegries met kaf en sporen
moederkoren

2 tarwegrint

2 tarwegrint

1 tarwezemelgrint

1 tarwezemelgrint die veel levende
mijten bevatte, waardoor de zui
verheid onvoldoende was

39 zemelgrint of
grintzemelen

29 tarwezemelgrint
1 tarwekiemzemelen
1 tarwezemelgrint en gierstemeel
5 tarwezemelgrint met kaf, waar
onder haverdoppen; één hiervan
bevatte tevens gerst, haver, maïs
en 3 % koolzure kalk
3 tarwezemelgrint van onvoldoen
de zuiverheid (schimmel en levende
mijten)

TARWEPRODUKTEN

3 tarwezemelen

3 tarwezemelgrint

1 zemelen

1 tarwebliezen
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Aanduiding

Uitslag

1 verstijfseld
tarwezetmeel
2 tarwekiemen

1 verstijfseld tarwevoerbloem

1 tarwekiemzemelen
1 zonder aan
duiding

1 tarwekiemen
1 tarwekiemzemelen
1 tarwekiemzemelen
1 gemalen afval van tarwe en ge
malen onkruidzaden

5 monsters
In deze monsters werden uitsluitend enige
chemische bepalingen verricht. Hierbij bleek
dat een monster Chinese wortelschijven slechts
110 mg caroteen per kg bevatte, zodat dit niet
voldeed aan de hiervoor gestelde eis. In de
andere monsters lag dit gehalte rond 700 mg
per kg.

RODE WORTELENPRODUKTEN

ZONNEBLOEMZAADPRODUKTEN

155 monsters
63 monsters werden microscopisch en che
misch onderzocht. De helft hiervan moest als
vcwmeel worden aangemerkt. De uitslag was
als volgt:
Aanduiding

Uitslag

62 zonnebloemzaadschroot/
-meel

5 zonnebloemzaadmeel
23 geëxtraheerd zonnebloemzaadmeel
16 zonnebloemzaadvoermeel
15 geëxtraheerd zonnebloemzaadvoermeel
1 zonnebloemzaadvoermeel met
raap- of koolzaadmeel en wat
katoenzaadmeel
2 zonnebloemzaadmeel die niet
fris en gezond waren door aan
wezigheid van veel schimmel
1 zonnebloemzaadvoerschilfers

1 sesamschilfers
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Opmerking verdient nog dat in verschillende
van bovengenoemde monsters sporen van
roestzwammen werden aangetroffen.
D I V E R S E Z A D E N E N V R U C H T E N 78 monsters

In 31 monsters vond een onderzoek op zuiver
heid plaats. Deze bleek in 17 monsters on
voldoende te zijn. Niet fris en gezond moesten
worden verklaard:
14 gerst met veel brandsporen
1 haver die schimmel bevatte
1 maïs, waarin eveneens veel schimmel aan
wezig was
1 tarwe waarin moederkoren en bolderikzaad
voorkwam
Ook in 5 andere monsters werden onzuiver
heden aangetroffen, doch niet van dien aard
dat zij als ondeugdelijk moesten worden aan
gemerkt, dit waren :
3 gerst met wat brandsporen
1 gerst die enkele levende mijten en wat kafschimmel bevatte
1 maïs waarvan enkele kiemen beschimmeld
waren
Verder werden nog de volgende verontreini
gingen geconstateerd :
2 gerst die circa 5 % oot (wilde haver) bevatte
1 gerst die haver, onkruidzaden, kaf (waar
onder gerstnaalden) en wat zand bevatte
1 lijnzaad waarin 9 % lijnkaf en onkruidzaden
voorkwam
In de overige microscopisch onderzochte
monsters werden geen afwijkingen vastgesteld.
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Produkten van dierlijke oorsprong
B E E N D E R M E E L , O N T L I J M D BEENDERMEEL

73 monsters
In 28 monsters werd een microscopisch en
chemisch onderzoek verricht. Hierbij waren
verschillende monsters ontlijmd beendermeel
die veel bacteriën bevatten, zodat zij niet fris
en gezond waren. De volledige uitslag van
het onderzoek luidde :
Aanduiding

Uitslag

1 beendermeel
2 vleesbeendermeel
25 ontlijmd
beendermeel

1 beendermeel
2 beendermeel

329 monsters
Van deze monsters werden er 23 volledig on
derzocht. Bij 14 stuks behoefden geen opmer
kingen te worden gemaakt, terwijl de overige
9 op een of meer punten afweken. De 23
monsters bestonden uit :
14 bloedmeel
1 bloedmeel, waarvan het vochtgehalte te
hoog was
2 bloedvoévmeel, dat bovendien niet vol
doende verhit geweest was
1 bloedmeel met beendermeel
1 bloedmeel, verenmeel en sporen vismeel
1 bloedmeel dat Salmonellae bevatte
3 bloedmeel, waarvan de zuiverheid onvol
doende was door bacteriën en/of schimmel
408 monsters
In 77 monsters vond een microscopisch en
chemisch onderzoek plaats. Hiervan moesten
er echter 2 onder vleesbeendermeel en 3 onder

VAN VEEVOEDERS

gemengd dierlijk eiwit worden gerangschikt.
Anderzijds bleken enkele monsters uit dier
meel te bestaan, ofschoon zij met een andere
benaming werden aangeduid. Het resultaat
van de resterende 72 monsters was als volgt:
Aanduiding

Uitslag

69 diermeel

44 diermeel
3 vet diermeel
4 diermeel met pluimveediermeel
1 diermeel met verenmeel
9 vet diermeel die inhoud van ver
teringsorganen bevatten; in 6
stuks was bovendien wat van een
ander dierlijk produkt aanwezig
en in 2 Salmonella-bacteriën
5 diermeel al dan niet met pluim
veediermeel, met Salmonellae
3 gemalen slachtafvallen van
pluimvee met gemalen eierschalen,
verenmeel en diermeel of vlees
beendermeel
1 vet diermeel

8 ontlijmd beendermeel
2 ontlijmd beendermeel, die Salmonellae bevatten
15 ontlijmd beendermeel, die veel
bacteriën bevatten waarvan 5
stuks o.a. Salmonellae.

BLOEDMEEL

DIERMEEL

HET ONDERZOEK

1 vleesbeender
meel
1 levermeel
1 geëxtraheerd
G.C. meel

1 diermeel
1 diermeel dat 0,01 ; ricinus bevatte

In tien van bovengenoemde monsters werd
nog wat inhoud van verteringsorganen aan
getroffen en in 2 wat hoorn- en hoefmeel ; de
hoeveelheid was evenwel van dien aard dat
deze niet van invloed was op de zuiverheid.
4 monsters
Het onderzoek bleef in deze monsters beperkt
tot enkele chemische bepalingen en de aan
wezigheid van Salmonella-bacteriën.
GARNALENPRODUKTEN

G E M E N G D D I E R L I J K E I W I T 6 monsters

In 5 monsters werd een zuiverheidsonderzoek
uitgevoerd; zij voldeden aan de eisen voor
gemengd dierlijk eiwit.
Van 3 monsters was de benaming echter niet
juist; deze werden aangeduid als diermeel.
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H A R I N G M E E L 189 monsters
Een microscopisch en chemisch onderzoek
vond plaats in 15 monsters, waarvan 3 stuks
niet uit haringmeel, maar uit vismeel beston
den. Van de overige was de uitslag als volgt:
7 haringmeel
2 haringmeel die wat schelpgruis bevatten ; in
één monster was het gehalte aan koolzure
kalk en in het andere het gehalte aan onop
losbare as iets te hoog
2 vet haringmeel
1 vet haringmeel, waarvan het gehalte aan
koolzure kalk en aan onoplosbare as te
hoog was
LEVERMEEL

8 monsters

Twee monsters werden microscopisch en
chemisch onderzocht; één monster bestond
uit diermeel en het tweede uit levermeel met
diermeel. Beide voldeden derhalve niet aan de
eisen voor levermeel.
LEVERTRAAN

1 monster

Het gehalte aan vitamine A van het monster
was ruim voldoende. Overigens werd hierin
geen zuiverheidsonderzoek verricht.

Van de monsters enkelvoudige produkten
werden er 13 onderzocht overeenkomstig de
eisen; in onderstaande tabel wordt het resul
taat hiervan gegeven :
Aanduiding

Uitslag

5 magere melkpoeder

3 magere melkpoeder
1 melkpoeder en weipoeder
1 magere melkpoeder die veel
schimmel bevatte, zodat de zui
verheid onvoldoende was

2 weipoeder

2 weipoeder

2 weibrokken

2 melksuikerarm weipoeder

1 melksuikerarm 1 melksuikerarm weipoeder
weipoeder
3 gedroogde
weistroop

VETKANEN

212 monsters

Van deze monsters bestonden 172 uit kunst
melk en 40 uit enkelvoudige melkprodukten.
De monsters kunstmelk werden voornamelijk
onderzocht op de aanwezigheid van en het
gehalte aan antibiotica of medicinale stoffen
en het gehalte aan zetmeel ; ook werd in enige
de samenstelling vastgesteld, die over het
algemeen bestond uit melkpoeder, vet en een
of meer zetmeelrijke produkten waaraan kleine
hoeveelheden mineralen, vitaminen, anti
biotica of medicinale stoffen waren toege
voegd.
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113 monsters

De monsters werden onderzocht op het
gehalte aan ruw eiwit, ruw vet en/of vocht.
Controle van de zuiverheid en echtheid vond
niet plaats. Uit de chemische analysen bleek
dat van 5 monsters het vochtgehalte te hoog

VISMEEL
MELKPRODUKTEN

3 gedroogde weistroop

6214 monsters

Het totale aantal monsters vismeel was lager
dan in het voorafgaande jaar, hetgeen in
hoofdzaak veroorzaakt werd door een ver
mindering van het aantal monsters voor
Salmonella-onderzoek.
Van de overige bestond een gedeelte uit
monsters die ingezonden werden door buiten
landse firma's, of afkomstig waren uit partijen
voor het buitenland; hierin wordt als regel
onderzoek gevraagd naar de gehalten aan
eiwit, vet, vocht, zand en zout.
Een volledig onderzoek werd uitgevoerd in
140 monsters. Hiervan was de uitslag als volgt:
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Aanduiding

Uitslag

137 vismeel

106 vismeel
1 vet vismeel
14 vismeel, waarvan de verteer
baarheid van het eiwit lager was
dan normaal; de meeste van deze
waren te hoog verhit geweest en
bevatten verkoolde deeltjes.
1 vismeel met schelpgruis; het
ruw eiwitgehalte was te laag en
het gehalte aan koolzure kalk,
afkomstig van vreemde bestand
delen, was aanzienlijk te hoog
15 vismeel, die schimmel, bacte
riën en/of levende mijten bevatten,
waardoor zij niet fris en gezond
waren

3 haringmeel

1 vismeel
2 vismeel waarvan de zuiverheid
onvoldoende was door schimmel
en bacteriën

VLEESBEENDERMEEL

383 monsters

Slechts 14 monsters werden microscopisch
onderzocht. Zij bestonden uit vleesbeendermeel en voldeden alle aan de hiervoor gestelde
eisen; wel werden 2 monsters ten onrechte
aangeduid als diermeel.
In de overige monsters werd over het algemeen
alleen het gehalte aan ruw eiwit of de al dan
niet aanwezigheid van Salmonella-bacteriën
bepaald.
VLEESMEEL

248 monsters

Ook de monsters vleesmeel werden vrijwel
uitsluitend onderzocht op ruw eiwit, ruw vet,
vocht of Salmonella-bacteriën, zonder dat een
zuiverheids- en echtheidsonderzoek plaats
vond.
In 5 monsters werd nog de hoeveelheid
beenderbestanddelen bepaald, welke varieerde
van 11 % tot 29 % ; deze bestonden derhalve
niet uit zuiver vleesmeel.

VAN VEEVOEDERS

W A L V I S P R O D U K T E N 137 monsters
De monsters walvisprodukten waren hoofd
zakelijk controle-monsters in verband met
de voorschriften inzake Salmonella-besmet
ting. In het kleine aantal dat niet hiertoe
behoorde, werden alleen chemische bepalingen
verricht. Geen monster werd derhalve micro
scopisch onderzocht.

Andere veevoeders
M E N G V O E D E R 7300 monsters
Een microscopisch onderzoek op samenstel
lende bestanddelen werd uitgevoerd in 4254
monsters; in 101 van deze monsters werden
bovendien de percentages van de aanwezige
bestanddelen vastgesteld. Van de overige
bleef het onderzoek grotendeels beperkt tot
een chemische analyse.
Vermelding verdienen de volgende afwijkingen
of bijzondere constateringen:
Aanduiding

Uitslag

Schimmel en/of
mijten

56 monsters bevatten schimmel,
mijten, mijtenexcrementen of le
vende larven; hiervan moesten er
42 niet fris en gezond worden
verklaard
in 1 monster was 6/ bolderik
zaad aanwezig
1 monster bevatte sporen moeder
koren
in 2 monsters werden brandsporen
aangetroffen
in 1 monster was tamelijk veel van
een rode kleurstof aanwezig,
mogelijk dezelfde als waarmede
tarwe wordt gedenatureerd
van 2 monsters was de geur enigs
zins rans
2 monsters bevatten een weinig
arseen.
1 monster bevatte een kleine hoe
veelheid lood en in een ander
werden loodverfschilfers aange
troffen

Bolderik
Moederkoren
Brandsporen
Kleurstof

Geur
Arseen
Lood
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Het onderzoek op de verwerking van anti
biotica en medicinale stoffen in mengvoeder
nam belangrijk toe; 77 monsters mengvoeder
werden onderzocht op antibiotica, 318 op
coccidiostatica en 401 op andere medicinale
stoffen.
MINERALEN EN MINERALENMENGSELS

560 monsters
De monsters enkelvoudige mineralen, die ter
onderzoek werden ontvangen, zijn in verge
lijking met het vorige verslagjaar bijna ver
dubbeld; in totaal waren dit 151 stuks. Van
het resultaat van het onderzoek volgen onder
staand enige gegevens. Hierbij dient nog te
worden opgemerkt, dat de monsters niet alle
volledig werden onderzocht, zodat - voor
zover geen afwijkingen zijn vermeld - niet
steeds vast staat, dat zij aan alle eisen vol
deden.
30 fosforzure voederkalk; hiervan bevatte 1
monster te weinig fosfor en 2 andere te
veel chloor.
38 natuurlijk voederfosfaat; in 4 monsters
was het gehalte aan fosfor te laag en in één
het gehalte aan fluor een weinig te hoog.
24 koolzure voederkalk; in 1 monster was het
gehalte aan koolzure kalk te laag en in een
ander was de fijnheid te laag.
4 schelpgrit; het gehalte aan calciumoxyde
en kooldioxyde was in 2 monsters niet vol
doende hoog.
1 oesterschelpenmeel; het gehalte aan kool
zure kalk was te laag voor oestergrit.
2 'dolokal'; de monsters bevatten circa 20%
magnesiumoxyde.
2 keukenzout; het gehalte aan jodium be
droeg 0,002% en 0,004%.
26 magnesiumoxyde; zij bevatten alle meer
dan 80% MgO.
2 kieseriet.
3 magnesiumsulfaat; het gehalte aan magne
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2
10

3
4

sium was ruim 9%, zodat zij voldeden aan
de eisen voor bitterzout.
kopersulfaat.
mangaansulfaat ; slechts één hiervan be
stond uit zuiver mangaansulfaat; in de
overige was een hoeveelheid ammonium
sulfaat aanwezig.
zinksulfaat.
kaliumjodide; de monsters bevatten onge
veer 70% jodium.

De resterende 409 monsters bestonden uit
mineralenmengsels. Naast het gehalte aan
fosfor en enkele sporenelementen werd hierin
vaak het gehalte aan calcium bepaald, hetgeen
verband houdt met de gewijzigde voorschrif
ten voor mineralenmengsels, die het vermel
den van het calciumgehalte verplicht stellen.
Verder werd een aantal monsters microsco
pisch onderzocht op de samenstelling.
V I T A M I N E P R E P A R A T E N 411 monsters
De vitaminen, waarvoor in deze monsters
het meest onderzoek werd gevraagd, waren
vitamine A, vitamine B, vitamine E en panthotheenzuur en in iets mindere mate nicotinezuur, vitamine K3 en choline. Ook werd in
103 monsters het gehalte aan toegevoegde
antibiotica of medicinale stoffen bepaald.
Omtrent de dosering aan vitaminen, die soms
zeer verschillend was, werden slechts bij uit
zondering gegevens verstrekt, zodat over het
algemeen niet kon worden nagegaan in hoe
verre voldaan was aan eventuele garanties.
D I V E R S E N 473 monsters
Op grond van wettelijke bepalingen werden
ongeveer 100 monsters van suikerhoudende
Produkten ontvangen ter onderzoek op
sacharose. Van circa 100 andere monsters
werd door de inzenders geen benaming op
gegeven, terwijl de aard van de waar door het
beperkte onderzoek dat gevraagd werd, ook
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niet kwam vast te staan. Deze, tezamen met
hoofdzakelijk afvalprodukten en grondstoffen
die voor de bereiding van preparaten e.d. die
nen, vormen de monsters van delaatste rubriek.
Slechts een klein aantal hiervan werd micro
scopisch onderzocht op samenstelling en
zuiverheid. Van de Produkten, waarin dit
plaatsvond, volgt hier een kort overzicht.
Aanduiding

Uitslag

gedroogde aardappelvezels en be
fasse
cacao-afvalprodukt met een hoog
Cacao-afval
gehalte aan ruwe celstof
chocolademeel
Chocçlademeel
verhit guarkiemmeel; in één mon
Guarkiemmeel
ster kwam veel schimmel voor,
zodat het niet fris en gezond was
Maanzaadschroot blauw maanzaadmeel met wat
zand

Betafarin

Aanduiding

VAN VEEVOEDERS

Uitslag

Papaverzaadafval papaverzaadkaf waarvan de zui
vel heid onvoldoende was door
schimmel
Soeppoeder
meel van spliterwten en/of gepelde
bonen, weinig sojameel en keuken
zout
Stengels
varenblad
Suikerafval
sacharose, maïszetmeel en wat
aardappelzetmeel
Veevoeder
ingedikt oliedroes, vermoedelijk
van nigerzaad
Verenmeel
verenmeel; in 3 monsters was wat
zand aanwezig
Vetbiks
vet dierlijk produkt dat dode
kevers, levende larven, levende
mijten, bacteriën en schimmel
bevatte
Zeewier
gedroogd zeewier, keukenzout,
schelpgruis en zand
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Analysecijfers van meststoffen

Naam

Aantal
monsters

Stikstof

Fosforzuur

Name

Number
of
samples

Nitrogen

Phosphoric acid

totaal

nitraat

ammonium

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

total

nitrate

ammonium

acid
soluble

water
soluble

%

%

%

%

Stikstofmeststoffen
Nitrogenous fertilizers

Ammonsalpeter

24

9,65-16,8

9,9-16,7

3

5,55- 6,6

19,35-19,65

Ammonium nitrate

Ammonsulfaatsalpeter
Ammonium sulphate nitrate

Bloedmeel

2

11,9-12,45

Dried blood

Chilisalpeter

33

15,8-16,15

84

11,10-11,90

10,85-11,85

2

9,85-10,05

9,95-9,95

18

14,00-14,50

1,00-1,25

Chilean nitrate

Kalkammonsalpeter
Calcium ammonium nitrate

Magnesiakalkammonsalpeter
Magnesian calcium ammonium
nitrate

Kalksalpeter
Calcium nitrate

Kalkstikstof

2

18,40-18,45

Calcium cyanamide

Natronsalpeter

3

16,0-16,15

Sodium nitrate

Ureum

47

44,2-46,65

•

•

Urea

Zwavelzure ammoniak
Sulphate of ammonia

46

56

20,45-21,15

ANALYSIS OF FERTILIZERS

Magnesiumoxyde

Zuurbind.
bestandd.

Calcium
oxyde

Diverse bijzonderheden

Potash

Magnesium oxide

Acid
binding
components

Calcium
oxide

Various details

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
soluble

acid
soluble

water
soluble

acid
soluble

V
/o

V
/o

%

Kali

V
/o

%

%

Na 26,4-26,8; B 0,04-0,08

9,9-10,0

Cyaanamide-stikstof 17,10-17,15
cyanamide nitrogen

Na 26,7 (1 monster)

Vrij zuur: nihil-0,2
free acid

47

ANALYSECIJFERS VAN

MESTSTOFFEN

Naam

Aantal
monsters

Stikstof

Name

Number
of
samples

Nitrogen

Phosphoric acid

totaal

nitraat

ammonium

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

total

nitrate

ammonium

acid
soluble

water
soluble

%

%

%

/a

/o

4

•

•

•

•

*

52

•

•

•

7

•

•

"

178

•

•

47

•

•

25

•

Fosforzuur

Fosforzuurmeststoffen
Phosphate fertilizers

Dubbelkalkfosfaat
Dicalcium phosphate

Dubbelsuperfosfaat

38,7-46,8

Triple supherphosphate

Natuurlijk fosfaat

28,9-33,7

Rock phosphate

Superfosfaat

17,0-20,8

Superphosphate

Kalimeststoffen
Potash fertilizers

Kainiet

•

•

•

•

•

•

•

«

•

•

Kainite

Kalizout 20 %
Muriate of potash 20 %

Kalizout 30%

1

Muriate of potash 30 %

Kalizout 40 %

210

•

117

•

•

38

•

•

•

5

•

•

•

Muriate of potash 40 %

Kalizout 60%
Muriate of potash 60 %

Patentkali
Sulphate of potash and magnesia

Zwavelzure kali
Sulphate of potash
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Magnesiumoxyde

Zuurbind.
bestandd.

Calcium
oxyde

Diverse bijzonderheden

Potash

Magnesium oxide

Acid
binding
components

Calcium
oxide

Various details

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
soluble

acid
soluble

water
soluble

acid
soluble

%

%

Kali

%

%

%

P2O5 oplosbaar in ammoniumcitraat
39,1-39,8

P-iO5 soluble in ammonium citrate

15,8-23,2

4,5-8,0

18,4-25,5
35,2
37,4-48,9
59,1-61,4
25,6-33,9
49,4-50,0

11,5-14,0
(14 monsters)

CI 0,8-3,6 (5 monsters)
CI 1,9-3,15
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Naam

Aantal
monsters

Stikstof

Name

Number
of
samples

Nitrogen

Phosphoric acid

totaal

nitraat

ammonium

zuur
oplosbaai

water
oplosbaar

total

nitrate

ammonium

acid
soluble

water
soluble

V
/o

%

%

%

%

4

•

•

2

•

•

19

•

•

•

•

•

6

•

•

•

•

•

2

•

•

•

•

•

9

•

•

•

•

•

5

•

•

•

•

•

1

•

•

•

•

•

Fosforzuur

Kalk- en magnesiakalk meststoffen
Lime and magnesian lime
fertilizers

Landbouwpoederkalk
Slaked lime

Koolzure landbouwkalk
Ground limestone

Kalkmergel
Ground lime marl

Kalikiezelkalk
Potash silica chalk

Magnesiapoederkalk
Slaked magnesian lime

Koolzure magnesiakalk
Ground magnesian limestone

Magnesiakiezelkalk
Magnesian silica chalk

Afvalkalk
Waste chalk

Cacao-afvalkalk

8

0,75-1,35

•

0,45-0,8

6

0,25-0,4
(2 monsters)

•

0,3-1,05
(2 monsters)

Cocoa-waste chalk

Schuimaarde
Lime residu (of the clarifying
process of sugar factories)

* Excl. CO a en vocht
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Magnesiumoxyde

Zuurbind.
bestandd.

Calcium
oxyde

Diverse bijzonderheden

Potash

Magnesium oxide

Acid
binding
components

Calcium
oxide

Various details

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
soluble

acid
soluble

water
soluble

acid
soluble

%

%

%

Kali

•

•

1,0-1,0
1,2-1,9

•

•

V
/0

%

62,8-70.0

.

°/
SO

fijnheid 0,250 mm; 91-100
fineness

fijnheid 0,250 mm; 100

50,5-54,0

fineness
•

0,7-1,0

•

34,4-54,5

•

fijnheid 0,250 mm : 66-92
fineness

•

•

38,2-45,9

•

•

84,4-84,8

•

K2O zuur oplosbaar: 7,9-13,6
KÎO acid soluble
fijnheid 0,250 mm: 100
fineness

•

29,5-29,6

fijnheid 0,250 mm: 99-100
fineness

•

4,9-20,4

•

38,5-59,5

•

fijnheid 0,250 mm: 78-100
fineness

•

7,4-8,7

•

60,6-65,0

•

fijnheid 0,250 mm: 98-100
fineness

•

0,8

•

30,7

27,9

fijnheid 0,250 mm: 81
fineness

nihil-0,8

0,4-1,7

•

5,8-11,6

5,7-11,2

vocht 46,7-66,3; gloeiverlies* 17,9-28,2.
moisture

nihil-1,0
0,4-0,6
(2 monsters) (2 monsters)

•

22,1-30,5

•

loss of ignition

vocht 36,2-50,3; gloeiverlies* 6,2-8,0
moisture

loss of ignition

(2 monsters)
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ANALYSECIJFERS VAN MESTSTOFFEN

Naam

Aantal
monsters

Stikstof

Fosforzuur

Name

Number
of
samples

Nitrogen

Phosphoric acid

totaal

nitraat

ammonium

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

total

nitrate

ammonium

acid
soluble

water
soluble

O/
/o

%

%

%

%

1

*

•

•

•

•

2

•

•

•

•

2

*

•

•

•

•

12

•

•

•

•

•

1

•

•

39

*

8,35-9,40

1

•

13,45

Diverse kunstmeststoffen
Various fertilizers

Borax
Borax

Kieseriet
Kieserile

Kopermeststofmeel
Ground copper fertilizer
(of metallurgie process)

Koperslakkenbloem
Ground copper slags

Meststoffen met twee of drie
van de waardegevende bestand
delen stikstof, fosforzuur en
kali
Fertilizers containing two or
three of the components
nitrogen, phosphoric acid and
potash

Diammonfosfaat

20,75

53,1

9,55-11,25

8,8-10,9
(8 monsters)

Diammonium phosphate

Fosfaatammonsalpeter
Nitrogen phosphate fertilizer

Kalisalpeter
Potassium nitrate

52

•

•

ANALYSIS OF

Magnesiumoxyde

Zuurbind.
bestandd.

Calcium
oxyde

Diverse bijzonderheden

Potash

Magnesium oxide

Acid
binding
components

Calcium
oxide

Various details

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
soluble

acid
soluble

water
soluble

acid
soluble

%

%

%

•

•

•

Kali

28,2-28,3

•

•

•

•

•

•

•

%

%

FERTILIZERS

%

B 11,3; CI nihil.

•

•

•

•

•

Cu 2,5-3,0; Co nihil-0,02;
fijnheid 0,175 mm: 71-100
fineness

•

Cu 1,5-1,95; Co 0,1-0,19; Pb 0,5-0,8;
Zn nihil-7,1 ;
fijnheid 0,175 mm 86-95.
fineness

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

P2O5 oplosbaar in ammoniumcitraat
18,9-21,7.

P2O5 soluble in ammonium citrate

44,6

.

•

.
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ANALYSECIJFERS VAN

MESTSTOFFEN

Naam

Aantal
monsters

Stikstof

Fosforzuur

Name

Number
of
samples

Nitrogen

Phosphoric acid

totaal

nitraat

ammonium

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

total
°/o

nitrate

ammonium

acid
soluble

%

%

%

water
soluble
V
/o

0,35-1,3

•

•

0,25-1,0

•

5

0,25-0,75

•

•

nihil

•

13

0,55-1,3

•

0,4-1,7

•

42

0,35-5,0

•

•

0,15-7,8

•

5

0,35-0,40

•

•

•

•

1

14,15

•

•

•

•

•

•

4,9-8,2

•

11,2-12,2

•

Organische natuurlijke
meststoffen
Organic natural mature

Compost

18

Compost

Gier
Liquid manure

Slib
Sewage sludge

Stalmest
Stable dung

Stro
Straw

Overige
Remaining

Bloedalbumine
Blood albumins

Fosfaathoudende kalikiezelkalk

5

•

Potash silica chalk containing
phosphate

Guano

6

12,75-13,4

•

•

1

12,6

•

•

•

•

•

•

•

Guano

Hoorn- en hoefmeel
Horn and hoofmeal

Gemalen ongebluste kalk

2

Ground burnt lime
'

* Excl.

54

CO2

en vocht

'

ANALYSIS OF FERTILIZERS

Magnesiumoxyde

Zuurbind.
bestandd.

Calcium
oxyde

Diverse bijzonderheden

Potash

Magnesium oxide

Acid
binding
components

Calcium
oxide

Various details

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
soluble

acid
soluble

water
soluble

acid
soluble

%

%

V
/o

nihil-0,4

0,2-0,6
(3 monsters)

Kali

0,55-1,0

•

%

%

%

0,95-4,3
Vocht 4,1-71,0; organische stof 4,8-25,3
(6 monsters) Moisture
organic matter

•

•

•

Vocht 97,2-98,5; Na 0,1-0,15 (3 monsters)
Moisture

nihil-0,2
0,15-3,1
•

0,1-0,3
(6 monsters)

•

0,1-0,4
(26 monsters)

•

1,0-3,5

Vocht 39,6-75,3; organische stof 8,8-18,3
Moisture

0,3-17,5

Vocht 7,0-86,4; gloeiverlies* 11,2-66,7
Moisture

•

organic matter
loss of ignition

K20 in zuur oplosbaar 1,0-1,3: C 43,6-44,1

•

KiO acid soluble

•

•

•

3,3-3,6

*

46-48

K2O in zuur oplosbaar 5,7-8,6; Cl 0,2-0,4
K2O acid soluble

2,3-2,5

0,8-0,9
(2 monsters)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

82,6-83,9

9,4-10,1
(2 monsters)
•

•

•

N (pepsine-HCl) 4,5

•
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ANALYSECIJFERS VAN MESTSTOFFEN

Naam

Aantal
monsters

Stikstof

Fosforzuur

Name

Number
of
samples

Nitrogen

Phosphoric acid

Ledermeel

totaal

nitraat

ammonium

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

total

nitrate

ammonium

acid
soluble

water
soluble

%

%

%

%

%

1

7,9

43.4

1

6,9

36.5

62

10,5-13,2

Leather meal

Magnesiumammoniiimfosfaat
Magnesium ammonium phosphate

IJzerammoniumfosfaat
Iron ammonium phosphate

Verenmeel

13,7

Feather meal

Zwavelzure natronkali
Sulphate of potash and soda
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18

1,35-2,45
(4 monsters)

ANALYSIS OF FERTILIZERS

Magnesiumoxyde

Zuurbind.
bestandd.

Calcium
oxyde

Diverse bijzonderheden

Potash

Magnesium oxide

Acid
binding
components

Calcium
oxide

Various details

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
soluble

acid
soluble
V
/O

water
soluble

acid
soluble

Kali

%
•

•

•

•

23,3

•

%

%

%

%

•

•

•

•

•

•

P2O5 oplosbaar in ammoniumcitraat ; 42,8
P2O5 soluble in ammonium citrate

•

•

•

P2O5 oplosbaar in ammoniumcitraat; 36,2;
P2O5 soluble in ammonium citrate

Fe 26,3
•

17,8-29,3

•

•

«

•

N (pepsine HCl) 12,0

•

•

•

•

Na 11,3-16,3 (4 monsters)
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Analysecijfers van Veevoeders

Naam

Aantal
monsters

Name

Number
of
samples

Ruw eiwit

Verteerbaar
ruw eiwit
(pepsine HCl)

Ruw vet

Crude protein

Digestible
crude protein
(pepsin HCl)

Crude fat

%

%

•

•

Produkten van plantaardige
oorsprong
Products of vegetable origin

5

76,3
(74,6-78,3)

1
1
1
1

19,2
21,6

14,4
•
15 2
15,6

8,3
10,1
•
•

1

24,4

16,9

•

1
1

15,4
10,6

•
*

4,6

Ground bread

Biscuitmeel

1

Aardappeleiwit
Dried potato protein

Bostel van gerst, gedroogd
Distillers' barley dried grains

Bostel van maïs, gedroogd
Distillers' corn dried grains

Broodmeel

•

•

•

Ground biscuits

Erwtenmeel

1

23,5

1

18,3

22,8

1,5

Ground peas

Erwtenvoermeel

1.4

Pea feed

Gerstemeel

10

Ground barley

10,3*
(8,7-10,9)

•

•
•

1
1
1
1
1

16,1

Barley mixed feed

1
1
1

10.8
12.9

9,4
•
•

Gierstemeel

1

10,9

•

Gerstepelmeel
Barley feed

Gerstevoermeel

Ground millet

* 4 monsters - samples
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•

•

:
3,8

•

ANALYSIS OF FEEDINGSTUFFS

Ruwe celstof

Vocht

As

Onoplosbare
as

Diverse bijzonderheden

Crude fibre

Moisture

Ash

Insoluble ash
(sand)

Various details

%

%

%

%

%

•

10,8

•

•

•

14,0
10,5
11,7
12,2

3,0
3,9
3,9
4,4

1,7
•
.
•

(starch value) 49
(starch value) 52,5
(starch value) 50,5
(starch value) 50

7,4

3,5

9,9
15,3

3,8
.

.

2,5 NaCl

(9,1-12,7)
15,8
14,7
14,5
16,2

5.3
1.4

3,3
5,8

14,5

2,9

21,7

12,6

4,0

3,8
(2,3-5,8)

13,3
(9,5-17,7)

2,4
(1,8-3,3)

6,4
6,6
6,8
6,1

10,3
10,5
10,7
12,0

3,4
3,4
3,4
3,8

16.7
10.8
13,4

11,5
11,8
12,7

5,6
4,0
3,9

11,2

3,8

0,4

2,2
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ANALYSECIJFERS VAN VEEVOEDERS

Ruw eiwit

Verteerbaar
ruw eiwit
(pepsine HCl)

Ruw vet

Crude protein

Digestible
crude protein
(pepsin HCl)

Crude fat

V
/o

%

V
/O

8

16,7
(14,5-18,9)

•

•

1

15,5

•

•

34

17,4
(14,8-21,4)

•

•

11

16,4
(14,0-18,8)

•

•

1

53,6

•

5,8

5

51,1
(50,9-51,2)

•

0,9
(0,7-1,3)

1

44,3

•

11,6

1
1

51,2
51,4

•

2,2
0,8

5

10,3
(10,1-10,4)

Naam

Aantal
monsters

Name

Number
of
samples

Grasmeel
Grass meal

Klavermeel
dover meal

Luzernemeel
Alfalfa meal

Gras-, klaver-, luzernemeel
Grass-, clover-, alfalfa meal

Grondnotenmeel
Peanut oil meal

Grondnotenmeel, geëxtraheerd
Peanut oil meal, solvent process

Grondnotenvoermeel
Peanut oil feed (partially hulled)

Grondnotenvoermeel, geëxtraheerd
Peanut oil feed, solvent process
(partially hulled)

Havermeel
Ground oats

Gemalen gepelde haver

•

•

1

•

•

•

10

•

*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ground hulled oats

Voerhavermout
Ground rolled oats

Havervoermeel
Oat mill feed, high grade

Havermoutafvalmeel
Oat mill feed, common grade

Katoenzaadmeel
Cottonseed meal

60

1
1
1
1
1
11

*

44,0
(38,3-49,4)

•

6,3
(4,2-9,1)

ANALYSIS OF FEEDINGSTUFFS

Ruwe celstof

Vocht

As

Onoplosbare
as

Diverse bijzonderheden

Crude fibre

Moisture

Ash

Insoluble ash
( sand)

Various details

%

X

%

%

%

m

9,6
(6,4-11,8)

•

caroteen 215 (155-275) mg/kg

•

caroteen 70 mg/kg

•

9,9

11,7
(9,7-14,6)
9,8

•

9,0
(5,5-11,7)

10,4
(8,2-14,4)

•

caroteen 100 (45-205) mg/kg

•

9,6
(7,1-12,0)

11,6
(7,5-15,0)

•

caroteen 105 (50-165) mg/kg

4,8
4,9
(4,3-6,9)

5,3
10,7
(9,9-11,2)

5,8

0,9

5,2
(4,7-5,5)

0,9
(0,2-1,3)

•

«

7,3

6,3

5,1

0,5

11,3
7,4

9,6
9,7

4,6
4,4

0.1

#

•

#

11,0
(9,0-14,4)

3,2
(2,3-3,9)

m

10,0

2,1

•

2,1
(1,7-2,8)

12,0
(10,7-13,0)

1,8
(1,4-2,0)

•

dopbestanddelen (hulls) 2,5 (1,5-5,5)

13,9
14,1
19,1

10,9
10,2
11,4

4,0
3,3
4,5

•

zetmeel (starch) 32,9
zetmeel (starch) 35,4

25,0
26,0

9,3
9,4

5,1
3,4

•

10,8
(8,2-12,2)
1,8

10,2
(7,2-12,8)

7,4
(5,2-10,2)

7.0
(6,0-7,8)

•
•

•

nihil

zetmeel (starch) 39,6 (37,5-43,7)

•

•

zetmeel (starch) 16,5
zetmeel (starch) 12,2

.
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ANALYSECIJFERS VAN

VEEVOEDERS

Naam

Name

Aantal
monsters
Number
of
samples

Katoenzaadmeel, geëxtraheerd
Cottonseed meal, solvent process

Katoenzaadvoermeel
Cottonseed feed

Katoenzaadvoermeel, geëxtraheerd
Cottonseed feed, solvent process

Kokosmeel

11

Ruw vet

Crude protein

Digestible
crude protein
(pepsin HCl)

Crude fat

%

%

%

40,1
(38,4-43,6)

(0,9-2,5)

39,3
37,3
32.0

3.8
6,4
7,0

37,6
(35,3-40,7)

1.0

21.1

7.9
(3,8-9,8)

(19,6-24,4)

Coconut oil meal

Lijnmeel

Ruw eiwit

Verteerbaar
ruw eiwit
(pepsine HCl)

1.6

(0,4-2,6)

32,8
(28,4-36,7)

6.1

1

31,8

1.7

1
1

6.4
6.5

2,7

Corn flour

Maïsmeel

6

21

Linseed meal

Lijnmeel, geëxtraheerd
Linseed meal, solvent process

Maïsbloem

(4,1-11,3)

2,1

Ground corn

Maïsvoermeel

27

Hominy feed

Maïszetmeel

9,1
(8,4-9,5)

7,1
(5,2-8,7)

1

Corn starch

Maïsglutenglucose
Corn gluten meal with glucose

Mai'sglutenvoer

1
1
1
1

21,0

24.8
(22,6-30,5)

4,7
(2,6-7,5)

1

11.5

11,4

1

22,4

6,7

11

Corn gluten feed

Maiskiemzemelen

23.4
21.7
18,9

Corn germ feed

Maïskiemmeel
Corn oil meal
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ANALYSIS OF FEEDINGSTUFFS

Ruwe celstof

Vocht

As

Onoplosbare
as

Diverse bijzonderheden

Crude fibre

Moisture

Ash

Insoluble ash
(sand)

Various details

%

V
/o

%

%

12,9
(12,0-14,0)

9,1
(5,8-11,3)

15,1
14,4
15,8
(15,3-16,5)

7.0
(5,8-7,5)

nihil
(nihil-0,1)

6,0
7,0
6,9

6,4
5,9
6,4

0,1
nihil

10,1

6.1

(7,8-11,6)

(5,5-7,6)

nihil
(nihil-0,2)

(4,9-12,2)

5,9
(5,0-6,5)

10,1
(5,7-16,0)

6,0
(4,8-10,8)

14,4

6.2

12,3
15.7

0,7
0,5

2,6
(2,1-3,0)

12,3
(10,5-14,2)

1,5
(1,3-2,0)

5,9
(4,2-8,0)

10.8

(8,9-15,6)

2,2
(1,4-3,2)

13,7

nihil

8,8

0,6
0,8

2,6
2,4
1,9
1,9

5,6

11,2

13.1
11,7
12.2

2,1

2.0
2.1
1,8

0.6

0,3
(0,1-0,6)

nihil
nihil

0,6
0,5
0,4
0,5

10,2

0,3

(8,9-11.4Ï

(0,1-0,8)

9,1
11,8

3,8

zetmeel (starch) 71,4

0,2
0,2
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ANALYSECIJFERS VAN

VEEVOEDERS

Naam

Aantal
monsters

Name

Number
of
samples

Ma'iskiemzemelenmeel
Corn oil feed meal

Nigerzaadmeel
Niger oil meal

Palmpitmeel

Ruw eiwit

Verteerbaar
ruw eiwit
(pepsine HCl)

Ruw vet

Crude protein

Digestible
crude protein
(pepsin HCl)

Crude fat

%

%

•

5,8
7,6
5,4

1
1
1

11,9
12,1

•

1
1
1

29,4
29,6
29,9

•

•

9,7
7,9
5,0

1

17,9

•

5,8

1
1
1

24,2
21,8
23,9

•

5,7

1
1
1
1

7,6
9,2
9,5

.

•

•

Palm kernel oil meal

Babassumeel
Babassu oil meal

Pulp, gedroogde
Dried beet pulp

Raapmeel

23

Rape seed oil meal

Raapmeel, geëxtraheerd

•

•
•

5,7
7,0
7,0
•

1,2
1,8

•

Rijstvoedermeel

9

12,4
(11,1-13,7)

•

14

13,7
(13,1-14,7)

•

Roggemeel
Ground rye

Sesammeel

1
1
1

Sojameel
Soybean oil meal

* 13 monsters ** 10 monsters

64

8,4
7,2
8,0

•

•

14,0
(11,2-18,1)

•

•

•

•

•

•

27

38,6
(35,5-42,8)

•

16

46,2
(44,7-47,3)

•

Sesame oil meal

•

8,5
(6,6-9,8)

39,5
40,2

Rice polish (3 %-10 % hulls)

•

•

1
1

Rijstvoedermeel, doppenrijk

.
•

34,8*
(32,4-37,7)

Rape seed oil meal, solvent process
Rice polish (less than 3 % hulls)

•

7,5

10,7
(6,9-15,9)
•

ANALYSIS OF FEEDINGSTUFFS

Ruwe celstof

Vocht

As

Onoplosbare
as

Diverse bijzonderheden

Crude fibre

Moisture

Ash

Insoluble ash
( sand)

Various details

%

%

%

°/o

%

5,0

11,8

•

•

•

4,4

11,7

3,2

•

7,8
9,7
7,0

•

•

•
•

•

18,7

•

•
•
•

nihil

•

9,9
9,4
11,3

2,1
1,6
2,5

•

8,4

4,5

0,2

NaCl 1,3

8,0
7,1
7,0

5,0
4,8
5,1

0,6
0,5
0,4

NaCl 0,7
NaCl 0,7

7,8
10,3
10,5
9,3

4,9
4,2
5,8
6,3

0,4
1,7

9,0
(7,3-10,3)

7,5
(5,7-8,5)

0,9**
(0,3-1,4)

9,3
7,2
11,4
(10,0-12,4)
10,4
(8,4-12,0)

1,8
1,9
1,9

6,2
6,5

•

•

•
•

•

ZW (starch value) 59,5
ZW (starch value) 58
ZW (starch value) 57
•
•

•

•

•

•

.

•

dopbestanddelen (hulls)
1,0 (0,5-2,5)

.

•

dopbestanddelen (hulls)
5,5 (3,5-10,0)

16,6
16,2
17,7

2,1
1,6
1,6

•

8,1
(6,9-9,3)

13,6
(11,7-15,6)

3,0
(1,4-6,6)

•

•

12,6
(6,4-15,8)

5,8
(5,4-6,4)

nihil

•

•

•

•

•

•

•
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ANALYSECIJFERS VAN

VEEVOEDERS

Ruw eiwit

Verteerbaar
ruw eiwit
(pepsine HCl)

Ruw vet

Crude protein

Digestible
crude protein
(pepsin HCl)

Crude fat

%

%

%

1
1
1
1

47,7
46,2
46,3
45,8

44,1
44,7
43,5

1
1

38,4
37,7

Grain sorghum gluten meal

1
1

43,6
42,5

Sorghumglutenvoer

6

21,5
(21,1-22,0)

Naam

Aantal
monsters

Name

Number
of
samples

Sojameel, geëxtraheerd
Soybean oil meal, solvent process

Sojabonen, gemalen
Ground soybeans

Sorghumglutenmeel

Grain sorghum gluten feed

Tapioca wortelenmeel

.
.
•
•

1,2
0,7
1,2
1,0
17,9
18,8
•

•

5,9

•

4,5*
(4,1-4,8)

1

2,0

•

0,6

1

2,3

•

1,0

Ground, dried cassava roots

Tapioca-ampasmeel
Cassava meal (ground, dried pomace)

Tarwemeel

9

11,0
(9,7-12,3)

•

1

14,7

•

16,2
(14,7-17,4)

•

Ground wheat

Tarwevoermeel

.
3,4

Wheat mixed feed

Tarwegries

21

Wheat shorts

Tarwegrint
Wheat middlings

Tarwezemelgrint

1
1
1
1

.
•

•

•

•

•

•

24 9**
(13,1-17,7)

•

.

1

29,2

•

1
1
1

18,0
21,2
19,1

•

32

Wheat mill run

Tarwekiemen

13,8
13,6
13,6
•

Wheat germs meal

Tarwekiemzemelen
Wheat germ feed

* 2 monsters

66

** 13 monsters

•

•

18,2

9,4

.

6,5
5,6

ANALYSIS OF FEEDINGSTUFFS

Ruwe celstof

Vocht

As

Onoplosbare
as

Diverse bijzonderheden

Crude fibre

Moisture

Ash

Insoluble ash
( sand)

Various details
%

%

9,4

5,5

0,1

5,4

12.1

6,1

nihil

6,1

11,7
11,9

6,0
5.7

0,1

nihil

11,4
2,9

10.2

4.8

10.2

2.4
2.5

0,4
0,4

10.3
6,8*

(6,4-7,2)

10.4
(7,8-11,8)

2,3

10.5

2,6

nihil

6,6

11,3

5,7

3,0

2,1

14,8
(13,8-15,8)

1,6

13,1

4,4

13,3
(11,5-15,2)

4.6
(4,0-5,2)

13.1
13.2
10,7

4,8
4,4
4.7
5,0

12,7
(9,5-14,5)

5,7
(4,2-6,9)

(1,2-2,9)
7,1
7,4
(5,6-8,3)
8,1

7,1
9,8

10.2

(1,3-1,9)

12.3
12,1

12,9
14,5

5,5

67

ANALYSECIJFERS VAN

VEEVOEDERS

Naam

Aantal
monsters

Name

Number
of
samples

%

7,2
(5,6-9,4)

23

40,6
(38,6-45,6)

1,3
(0,5-2,6)

17

31,0
(29,4-32,7)

6.7

Sunflower oil meal, solvent process
(from hulled seeds)
Sunflower feed meal

Zonnebloemzaadvoermeel,
geëxtraheerd

Crude fat

39,3
(36,9-41,0)

Sunflower oil meal
(from hulled seeds)

Zonnebloemzaadvoermeel

Crude protein
V
/o

Digestible
crude protein
(pepsin HCl)
y
/O

Ruw vet

5

Zonnebloemzaadmeel

Zonnebloemzaadmeel, geëxtraheerd

Ruw eiwit

Verteerbaar
ruw eiwit
(pepsine HCl)

(8,8-10,6)

37,5
(34,7-39,0)

15

1.8

(0,9-2,6)

Sunflower feed meal, solvent process

Naam

Aantal
monsters

Name

Number
of
samples

Ruw eiwit

Verteerbaar
ruw eiwit
(pepsine HCl)

Ruw vet

Vocht

Crude
protein

Digestible
crude protein
(pepsin HCl)

Crude fat

Moisture

%

%

%

%

9,3
14,0
•

3,3
5,5
5,1

•

5,2
(3,3-8,0)

Produkten van dierlijke
oorsprong
Products of animal origin

Beendermeel
Bone meal

1
1
1

Beendermeel, ontlijmd

8

Bone meal, steamed

* 7 monsters
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** 5 monsters

*** 6 monsters

38,0
40,0
33,6

•

ANALYSIS OF FEEDINGSTUFFS

Ruwe celstof

Vocht

As

Onoplosbare
as

Diverse bijzonderheden

Crude fibre

Moisture

Ash

Insoluble ash
( sand)

Various details

%

"/
/O

%

6,5
(5,8-7,6)

0,1
(nihil—0,1)

6,1

%

6,8

(5,4-9,7)
19,0*
(17,3-20,4)

(5,0-9,9)

(4,9-7,3)

0,2
(nihil-0,4)

(23,6-25,7)

24 4**

6,7
(5,6-8,8)

6,7
(5,7-7,1)

1,0
(0,1-1,5)

20,3***
(18,0-23,6)

7,5
(6,7-8,2)

6,4
(4,9-7,6)

0,2

8,1

(0,1-0,8)

As

Onoplosbare
as

Keuken
zout

Koolzure
kalk

Fosfor (P)

Diverse bijzonderheden

Ash

Insoluble
ash (sand)

Sodium
chloride

Calcium
carbonate

Phosphorus
(P)

Various details

%

%

V
/O

%

%

%

49,7
41,7

nihil
1,5
nihil

2,0
0,7

•
•

0,2
(0,1-0,4)

•
•

•

•

•

.

8,7
6,9
•

13,9
(13,3-14,3)

•
•
•
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ANALYSECWFERS VAN VEEVOEDERS

Naam

Aantal
monsters

Name

Number
of
samples

Ruw eiwit
Crude
protein

%
Bloedmeel

15

85,5
(81,4-89,3)

45

59,1
(56,3-68,4)

Blood meal

Diermeel
Meat meal

Vet diermeel
Meat meal, high in fat

Gemengd dierlijk eiwit

Herring meal, high in fat

Magere melkpoeder
Dried skimmilk

Weipoeder
Dried whole whey

Melksuikerarm weipoeder
Partly delactosed dried whey
product

Crude fat

Moisture

°/o

%

1,4
(0,9-1,9)

9,1
(3,5-14,6)

8,2
(5,2-13,6)

8,3
(3,1-11,6)

16,8
15,5
16,6
16,2

4,3
5,3
5,0
4,7

5,0
(3,8-13,3)

8,1
(6,9-9,5)

58,6
(56,8-61,7)

9

72,9
(69,8-77,7)

66,4
(63,2-69,3)

9,7
(7,1-14,5)

7,3
(3,3-9,6)

1
1
1

74,7
72,1
71,1

70,0
68,5
65,0

11,6
11,8
12,5

4,5
6,4
6,3

1
1
1

33,1
35,3

34,7

0,7
0,6
0,7

7,1
3,7
4,1

1
1

11,7
11,7

1
1
1

30,6
29,3
28,4

29,9

66,8
(59,3-70,4)

58,7**
(52,7-64,9)

Fish meal

1

Vet vismeel

51,6*
(48,3-53,0)

Vocht

5

107

Vismeel

•

Ruw vet

61,0
57,7
54,9
58,2

Herring meal

Vet haringmeel

Digestible
crude protein
(pepsin HCl)
y
/O

1
1
1
1

Feeding tankage

Haringmeel

Verteerbaar
ruw eiwit
(pepsine HCl)

•

71,9

•
•
•
»
•

*

•
•

.

•

•

•

27,8

«

.
•

•

3,5
3,6
4,2
3,7
3,6

7 4***
(5,3-11,2)

7,4
(5,4-10,2)

12,8

6,9

6,6
(5,2-10,6)

7,5
(6,2-9,4)

Fish meal, high in fat

Vleesbeendermeel
Meat and bone meal

* 26 monsters

70

** 58 monsters

14

46,7
(44,2-58,2)

*** 76 monsters

42,1
(40,7-45,7)

ANALYSIS OF FEEDINGSTUFFS

As

Onoplosbare
as

Keuken
zout

Koolzure
kalk

Fosfor (P)

Diverse bijzonderheden

Ash

Insoluble
ash (sand)

Sodium
chloride

Calcium
carbonate

Phosphorus
(p)

V
/O

Y
/o

Various details

%

%

%

V
/o

4,8
(2,9-5,8)

0,1
(nihil-0,2)

•

•

21,5
(12,6-27,3)

1,4
(0,3-2,2)

1,5
(0,8-2,0)

•

3,3
(2,1-4,1)

18,0
15,2
17,0
16,6

0,4
1,8
2,0
2,2

1,5
1,2
1,2
1,3

•

2,9
2,0
2,2
2,3

26,5
(20,3-30,1)

0,4
(0,1-1,2)

1,2
(0,7-2,0)

11,7
(9,7-13,7)

0,2
(nihil—1,3)

1,2
(0,7-2,5)

12,2
13,3
12,9

0,9
0,3
1,1

0,5
1,5
0,8

.

.

7,7
7,9
8,3
8,5
8,5
19,3
20,0
19,7

•

•
•
•

.
•
*

1,8
•

2,8
3,3
6,6
6,6
6,6

•
•
•

•

•

•
•
•

3,5
(2,9-5,3)

#

0,5
(0,2-0,9)

2,1
(1,9-2,3)

•

0,7
0,7
0,9

2,0
2,3
2,2

«

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

*

15,6
(12,9-23,5)

0,2
(nihil-0,8)

1,3
(0,7-3,5)

0,8
(0,2-2,7)

13,6

0,1

3,8

0,2

38,3
(27,7-43,2)

0,5
(0,2-1,1)

1,3
(1,0-2,1)

«

•

•

•

•

•
•

melksuiker - lactose 50,4
•

melksuiker - lactose 70
melksuiker - lactose 71,7
melksuiker - lactose 26,7
melksuiker - lactose 30,2
melksuiker - lactose 29,8

#

•

•

•

6,4
(4,5-7,5)

•
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Overzicht van de monsters onderzocht op salmonella-bacteriën

Salmonella
Naam

Beendermeel
Bloedmeel
Diermeel
Garnalenprodukten
Gemengd dierlijk eiwit
Haringmeel
Levermeel
Melkprodukten
Mengvoeder
Mineralen
Vetkanen
Vismeel
Vitaminepreparaten
Vleesbeendermeel
Vleesmeel
Walvisprodukten
Diversen

Aantal
monsters

negatief

19
135
93
3
3
97
6
4
13
3
10
3752
11
165
67
120
28

11
103
76
3
3
96
4
4
13
3
10
3725
11
138
56
104
24

27
11
16
4

4529

4384

145

positief
8
32
17
-

1
2
-

27
-

Van deze monsters werden er 4356 genomen door ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst
ingevolge de 'Verordening Gezondheidseisen Geïmporteerde Dierlijke Eiwitten'; de uitslag hiervan
was 4245 negatief, 111 positief.
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