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I

Interne zaken

1 Personeel
Ir. H. A. O V E R M A R S

Directeur

Algemene Zaken

Ir. J. W. H. HEKKING

Wetensch. hoofdambtenaal

Afdeling voor Microscopie

Mej. drs. D. S. F. K O O Y M A N
Drs. O. CH. TIMMER

Wetensch. hoofdambtenaar
Wetensch. ambtenaar
Laboratorium-assistent A
Laboratorium-assistent

J. V R O L I J K
G . H . BOVENS

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

Jhr. drs. A. A. V A N H E U R N

G. H. JONGEN

Wetensch. ambtenaar le klas
Laboratorium-assistent A

Voorts op deze afdeling:
2 analisten A, 1 analist, 3 laboranten, 7 adj.-laboranten, 1 amanuensis, 5 labora
toriumbedienden
Chemische afdeling B

Ir. W. A. C . C A M P E N
Wetensch. hoofdambtenaar
L. J. H. NIJST
Laboratorium-assistent A
Voorts op deze afdeling:
2 analisten A, 1 analist, 3 laboranten, 1 adj.-analist, 5 adj.-laboranten, 2 amanu
enses, 4 laboratoriumbedienden

Afdeling C (microbiologie)

Drs. H. J. M. V A N Z I J L
Wetensch. hoofdambtenaar
J. G. N . GOOSSENS
Laboratorium-assistent A
Mej. H . GEERLING
Laboratorium-assistent A
Voorts op deze afdeling:
3 analisten A, 1 laborant, 1 amanuensis, 3 laboratoriumbedienden

Monsterkamer

1 amanuensis en 2 laboratoriumbedienden

Huishoudelijke Dienst

1 amanuensis-concierge en 3 werkvrouwen

Werkplaats

2 technici

Administratie

H . F. H . J O N G E N

Administratief hoofdambtenaar

(Centrale Administratie)

J. A . E . M . J A E G E R S

Administratief ambtenaar A
2e klas en comptabele

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

G. H. OFFERMANS
G . J. M. E G B E R S
G. H. H. HAESEN

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

Voorts:
5 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. 1963

1

5

41

23

23

93

31 dec. 1963

1

6

43

23

24

97

Tijdens het verslagjaar kwam onder het
personeel slechts weinig verloop voor. Per
1 jan. 1963 werd in de reeds geruime tijd
bestaande vacature van wetenschappelijk
ambtenaar voor de afdeling microscopisch
onderzoek voorzien door de benoeming van
drs. O. CH. TIMMER.
De amanuensis J. M. H . GODDING werd op
1 jan. 1963 gepensioneerd.
2 Gebouw
De verouderde installatie van de centrale
verwarming, die met cokes werd gestookt,
werd door een volautomatische oliestook
inrichting vervangen waardoor een aan
merkelijke arbeidsbesparing werd verkregen.
Ten behoeve van het laboratorium voor
micro-biologisch onderzoek werd een nieuw
spoellokaal ingericht, zodat nu elk labora
torium zijn eigen spoelgelegenheid heeft.
Door de onpraktische indeling der lokalen in
het gebouw - voormalig Kruisherenklooster -
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is namelijk een centrale spoelinrichting niet
efficiënt.
Door de Rijksgebouwendienst werden aan de
gebouwen, Kruisherenklooster en -kerk, de
nodige onderhoudswerken verricht, waardoor
het geheel in goede staat van onderhoud ver
keert.
3 Apparatuur en installatie
Ten behoeve van de onderzoekingen in de
laboratoria werden aangeschaft: 2 micro
scopen, 1 autoclaaf, 1 droogstoof en appara
tuur voor dunnelaag-chromotografie.
Voor de administratie werden belangrijke
voorzieningen getroffen. Het meubilair der
kantoorlokalen bestond uit een verscheiden
heid van zeer verouderde bureaus, tafels,
kasten enz. Op aanvraag werden door het
departement de nodige gelden beschikbaar
gesteld voor een uniforme en moderne meu
bilering en stoffering, waardoor het arbeidseffect gunstig wordt beïnvloed.

II

Meststoffenbeslu.it

Voor de Commissie van deskundigen inzake
het Meststoffenbesluit werd in verband met
pensionering van de heer ir. H. SMIT een
nieuwe secretaris aangewezen. De commissie
is nu als volgt samengesteld :
Lid en voorzitter:
Ir. H . T . TJALLEMA , directeur van Akker- en
Weidebouw, 's-Gravenhage.
Leden:
Dr. ir. G . D E BAKKER , algemeen directeur van
de hoofddirectie Landbouwvoorlichting en
Onderzoek, '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. p. A . M. KROMWIJK , ingenieur bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, 's-Gravenhage.
Zoals in het vorig jaarverslag reeds werd ge
meld is een nieuwe meststoffenwet in voor
bereiding; een concept hiervan is inmiddels
opgesteld en maakt thans nog een onderwerp
van studie uit.
Met betrekking tot de Lijst van Meststoffen
werden nog regelmatig besprekingen gevoerd
in de Benelux-Werkcommissie, waarbij steeds
meer toenadering werd bereikt op het gebied
van harmonisatie van de wetgeving. Wijzi
gingen werden in het verslagjaar in de „Lijst"
niet aangebracht.
Door de directeur van het Rijkslandbouw
proefstation werden 36 incidentele onthef
fingen en/of verlengingen van ontheffingen
verleend van het verbod tot het verhandelen
van diverse Produkten, die niet in de Lijst van
Meststoffen voorkomen.

7

III

Lijst van Veevoeders

De Commissie van deskundigen bleef onge
wijzigd.
Lid en voorzitter:
Prof. dr. ir. M. J. L. DOLS, raadadviseur bij het
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage.
Leden:
Prof. drs. A . M. FRENS, directeur van het
Instituut voor Veevoedingsonderzoek te
Hoorn.
Ir. H . VERSCHUYL, inspecteur van het Vee
teeltwezen, 's-Gravenhage.
J. J. p. SCHERPBIER, directeur van het Produktschap voor Veevoeder, 's-Gravenhage.
Lid en secretaris:
Ir. H . A . OVERMARS, directeur van het Rijks
landbouwproefstation te Maastricht.
In de Lijst van Veevoeders werd voor het
Produkt maïsvoermeel aan de bestaande
eisen voor de gehalten aan vocht en as, een
nieuwe eis voor het gehalte aan ruwe celstof
toegevoegd; verder werd na maïsvoermeel
het produkt maïszemelgrint ingevoegd. Een
nadere uiteenzetting omtrent de aanleiding
van deze wijziging en aanvulling wordt ge
geven onder 'Bijzonderheden omtrent het
onderzoek op de afdeling microscopie' blz. 20.
Verder werd in de Lijst de omschrijving van
het produkt diermeel gewijzigd, hetgeen ver
band hield met een wijziging van de destructiewet waarbij werd bepaald dat destructoren
ook slachtafvallen van pluimvee dienen te
verwerken.
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IV

I Commissies
a Commissies waarin de directeur van het
Rijkslandbouwproefstation zitting heeft:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13

b

1

Commissie van deskundigen inzake het
Meststoffenbesluit (lid)
Commissie voor samenstelling Lijst van
Veevoeders (lid en secretaris)
Veevoederadviescommissie (lid)
Centraal Veevoederbureau in Nederland
(adviserend bestuurslid)
Stichting CLO-Controle (adviserend be
stuurslid)
Normcommissie 69 van het NNI (be
proevingsmethoden voor granen en
graanprodukten) (lid)
Normcommissie 99 van het NNI (Onder
zoekingsmethoden voor veevoeders) (lid)
Werkgroep II 'Ruwvoederonderzoek'
Oosterbeek (lid)
Werkgroep III 'Voeder waardeberekening' Oosterbeek (lid)
Gemengde werkgroep LVV/CIH voor
kunstmeststoffen Benelux (meststoffenlijst en bemonstering) (lid)
Gemengde werkgroep LVV/CIH voor
kunstmeststoffen Benelux (analysemetho
den) (lid)
Ondergroep 'Voedermiddelenrecht' van
de werkgroep 'Levensmiddelenrecht' van
de EEG (lid)
Comité van deskundigen voor analyse
methoden van de ondergroep 'Voeder
middelenrecht' van de EEG (lid)
Commissies waarin wetenschappelijk perso
neel van het Rijkslandbouwproefstation
zitting heeft:
Normcommissie 55 van het NNI (Eisen
en onderzoekingsmethoden voor plant

2

3
4
5

6
7
8
9
10
11

Externe contacten

aardige en dierlijke oliën en vetten) (lid)
Ir. w . A. c . CAMPEN
Normcommissie 69 van het NNI (Be
proevingsmethoden voor granen en
graanprodukten) (plv. lid)
Ir. w. A. c. CAMPEN
Normcommissie 99 van het NNI (Onder
zoekingsmethoden voor veevoeders) toe
gevoegd lid)
I r . w . A . c . CAMPEN
Gemengde werkgroep LW/CIH voor
'Kunstmeststoffen' Benelux (analyseme
t h o d e n ) (lid)
I r . w . A . c . CAMPEN
Comité van deskundigen voor analyse
methoden van de ondergroep 'Voeder
middelenrecht' van de EEG (lid)
Ir. w. A. c. CAMPEN
Werkgroep II 'Ruwvoederonderzoek'
Oosterbeek (plv. lid) I r . w . A . C. CAMPEN
Werkgroep nr. 11 betreffende meststoffen
van de OEEC Agriculture and Food
Directorate (lid)
I r . w . A . C. CAMPEN
Subcommissie 'Medicamenten in meng
voeder' van de Veevoederadviescommis
sie (lid)
D r s . H . j. M. V A N 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
Gemengde werkgroep LVV/CIH voor
'Kunstmeststoffen' Benelux (analyse
methoden) (lid) J h r . d r s . A . A . V A N HEURN

2 Vergaderingen en dienstreizen
MESTSTOFFEN

Overleg in Benelux-verband. Het doel van dit
overleg is te komen tot harmonisering van de
handel in meststoffen tussen de Beneluxlanden en opheffing van de handelsbelemme-
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EXTERNE CONTACTEN

ringen. De directeur van het proefstation
fungeert hierbij als voorzitter van de Neder
landse delegatie. Daar door het SecretariaatGeneraal van de Benelux verzocht was zo
spoedig mogelijk tot een resultaat te komen,
werd veelvuldig vergaderd en voortdurend
contact met het bedrijfsleven onderhouden.
Besloten werd een werkgroep in te stellen tot
harmonisering van de analysemethoden; van
Nederlandse zijde zal dit overleg gevoerd
worden door medewerkers van het Rijks
landbouwproefstation.
Overleg in EEG-verband. Aan het eind van het
verslagjaar kwam de EEG-werkgroep voor
kunstmeststoffen voor de eerste maal bijeen.
Ook bij deze groep fungeert de directeur als
voorzitter van de Nederlandse delegatie.
VEEVOEDERS

schungsanstalten' te Garmisch-Partenkirchen
bij.
De directeur vertegenwoordigde het Proef
station bij de opening van het Instituut voor
Veeteeltkundig onderzoek te Zeist.
Mej. drs. KOOYMAN nam op 27 en 28 juni 1963
deel aan de 'Arbeitstagung der Futtermittelmikroskopiker' te Bonn. Zij had te Amersfoort
een bespreking over handelscontracten in
verband met CLO-eisen en de codex voor
voedermiddelen. Verder had zijeen bespreking
bij het Cebeco te Rotterdam in verband met
de invoer van maïsvoermeel uit Zuid-Afrika.
Op de analytische dag in het Rubberinstituut
te Delft hield ir. w. A. C. CAMPEN een lezing
over de bepaling van nitraatstikstof volgens
de methode MCCOY. Verder woonde hij een
vergadering bij van de Kon. Ned. Chem. Ver.,
sectie analytische-chemie.
Ir. j. w. H . HEKKING hield een lezing voor de
Graanstudieclub te Rotterdam over doel en
werk van het Rijkslandbouwproefstation.
Hij woonde de vergadering bij van de Kon.
Ned. Chem. Ver., sectie voedingsleer, in ver
band met de reorganisatie van de analisten
examens. Verder h a d d e h e e r I r . HEKKING
een bespreking met vertegenwoordigers van
de Stichting CLO-controle en het Cebeco over
de tabel voederstoffen en bezocht op het einde
van het verslagjaar de slotvergadering van
de Commissie zwartveenonderzoek.

Overleg in EEG-verband. Als lid van de Neder
landse delegatie voor de subgroep 'Voedermiddelenrecht' werd door de directeur deel
genomen aan een tweetal bijeenkomsten van
deze groep. De door de subgroep ingestelde
werkgroep voor analysemethoden, waarin
Nederland vertegenwoordigd is door de direc
teur en ir. w. A. C. CAMPEN, vergaderde drie
maal.
Over een aantal methoden werd een grote
mate van overeenstemming bereikt; met name
over de bepaling van de gehalten aan ruw
eiwit, ruw vet (etherextract) en totaal vet,
ruwe celstof, vocht en as. Over andere me
thoden wordt het gesprek nog voortgezet en
ook hiervan kan spoedig resultaat worden
verwacht.

Drs. H . J. M. V A N ZIJL nam deel aan een be
spreking van een rapport van het Rijksinsti
tuut voor de Volksgezondheid over Salmonel
labesmetting van vismeel.

De directeur woonde de 'Jahres-Hauptversammlung' van het 'Verband Deutscher
landwirtschaftlicher Untersuchungs- und For

Verder namen de directeur en de leden van de
wetenschappelijke staf deel aan de bijeen
komsten van de commissies en werkgroepen
waarin het Proefstation is vertegenwoordigd.
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3 Binnen- en buitenlandse bezoekers
Vertegenwoordigers van binnen- en buiten
landse industrieën en instituten bezochten
het Proefstation om kennis te nemen van de
alhier gevolgde werkmethoden. Hiervan willen
wij noemen: Mr. A. A. MORSY uit Egypte,
houder van een FAO-fellowship, die geduren
de een maand werkzaam was aan het proef
station en de heer WIECHERS, directeur van het
Fishing Industry Research Institute van de
universiteit van Kaapstad, die de onderzoe

kingsmethoden van veevoeder, in het bijzon
der van vismeel, bestudeerde.
De EEG-werkgroep voor analysemethoden
voor veevoeders, in hoofdzaak bestaande uit
directeuren en wetenschappelijke medewerkers
van officiële onderzoeksinstituten van de
deelnemende landen, bracht tijdens een van
haar vergaderingen een bezoek aan het proef
station.
De consulent voor de veevoeding te Wageningen organiseerde voor de veevoeding
specialisten een excursie naar het proefstation.
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V

De werkzaamheden

1 Aantal ingezonden monsters en de hierin ver
richte bepalingen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
monsters en de gedurende de laatste vijf jaren
verrichte bepalingen.
Blijkens dit overzicht is, ten opzichte van het
vorige verslagjaar, het aantal monsters mest
stoffen met 491 verminderd. Dit houdt niet in
dat minder meststoffen zouden worden ge
bruikt. Integendeel, in de landbouw vindt nog
steeds een ruim« gebruik van mengmeststoffen
plaats waarvan de samenstelling aan de be
hoefte van de landbouw is aangepast; boven
dien worden de enkelvoudige meststoffen die
daarvoor in aanmerking komen, door bewer
king steeds meer op de gestelde eisen gericht.
Hierdoor ontstaat de neiging van zeer grote
partijen slechts één enkel monster te doen
onderzoeken.
Tabel 2

Het aantal monsters veevoeder nam enigszins
toe, nl. met 341. Opmerkelijk is dat bij deze
lichte stijging van het aantal monsters, het
aantal verrichte bepalingen een teruggang
aangeeft van 1738. Deze teruggang is toe te
schrijven aan het feit dat in het verslagjaar een
groot aantal monsters werd ontvangen dat
door of ten behoeve van buitenlandse firma's
was ingezonden, en waarin op verzoek slechts
één enkele bepaling behoefde te worden ver
richt. Ook werden enkele series mengvoeders
op ontmenging onderzocht, waarvoor slechts
een beperkt onderzoek werd aangevraagd,
terwijl voor vele monsters grasmeel alleen om
een chemisch onderzoek werd verzocht.
2 Monsteronderzoek
Een overzicht van de gedurende 1963 verrichte
onderzoekingen is als bijlage in dit verslag
opgenomen (blz 29).

Overzicht van het aantal monsters en de daarin verrichte bepalingen

Aantal ingezonden monsters
meststoffen

veevoeders

overige

Jaar
1959
1960
1961
1962
1963

6 044
5 591
3 772
3 586
3 095

14 970
17 618
19 823
20 214
20 555

107
-
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Aantal verrichte bepalingen

totaal

meststoffen

veevoeders

overige

totaal

21 121
23 209
23 595
23 800
23 650

13 740
12 678
9 601
9 383
8 710

44 826
49 177
59 069
54 005
52 267

137
-

58 703
61 855
68 670
63 388
60 977

VI

1 Diverse onderwerpen
op analytisch gebied
MESTSTOFFEN

Een groot aantal proeven werd genomen om
na te gaan of de waardegevende bestanddelen
van gekorrelde mengmesten, zonder de korrel
te verpulveren, gemakkelijk in water oplossen.
Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Boven
dien is gebleken dat de waardegevende be
standdelen doorgaans homogeen over de kor
rels verdeeld zijn.
Getracht is de storingen, die bij de boriumbepaling door nitraat worden veroorzaakt, op
te heffen door toevoeging van aniline-sulfaat ;
het resultaat was negatief. Storingen door
ijzer konden bij deze analyse niet door beenderkool worden weggenomen, omdat ook
borium hieraan geabsorbeerd wordt.
VEEVOEDER

Weer stond een groot deel der onderzoekingen
in het teken van de EEG.
Na een moeizaam verkregen compromis over
de bepaling van ruw eiwit, de omwerking door
de instituten in Bonn en in Maastricht van de
methode voor de bepaling van ruwe celstof
(met filtratie over asbest) en de bepaling van
het asgehalte, zijn verder nog andere analyse
methoden beproefd.
De zefwee/bepaling zal geschieden volgens
een enigszins gewijzigde polarimetrische me
thode; in enkele gevallen zal de pankreatinemethode worden toegepast. De Nederlandse
methode voor de bepaling van het gehalte aan
onvergistbare suikers, berekend als lactose,
vond door zijn eenvoud grote waardering.
De bepaling van ruw vet (etherextract) is met
enige modificaties, die verbeteringen geacht
moeten worden, vlot aanvaard.

Onderzoekingen in de laboratoria

De bepaling van het gehalte aan totaal vet ten
slotte is niet gemoderniseerd, ofschoon de
Nederlandse voorstellen wel op wetenschappe
lijke gronden gewaardeerd werden.
Zeer veel werk werd verricht ten behoeve van
de bepaling van het ca/c/«wgehalte in vee
voeder.
Uit onderzoekingen bleek dat indien calcium
in zwak zuur milieu als oxalaat wordt neerge
slagen en de bepaling permanganometrisch
wordt afgewerkt, geen verschil in uitkomst ge
vonden wordt of ferri-ijzer door toevoeging
van citroenzuur complex wordt gebonden of
niet complex wordt gebonden.
Bij aanwezigheid van ferro-ijzer en mangaan
treden echter storingen op, die door toevoe
ging van citroenzuur niet worden opgeheven.
De fouten die hierdoor kunnen worden ge
maakt zijn in de regel klein, aangezien deze
elementen gewoonlijk niet in grote hoeveel
heden in veevoeders voorkomen. Zou dit
laatste wel het geval zijn dan dienen, alvorens
de methode toe te passen, andere voorzienin
gen te worden getroffen.
Toevoegingen van andere complexvormers
dan oxaalzuur en citroenzuur geven geen bete
re resultaten.
Het principe der minimale toevoegingen van
oxalaationen bleek correct te zijn en leek soms
zelfs betere uitkomsten op te leveren; in ver
band met de grote kwetsbaarheid van deze
methode is consequente toepassing van dit
principe echter niet aanbevelenswaard.
Over de andere onderzoekingen in EEG-verband kan noggeen mededeling gedaan worden.
Het gehalte aan fructose kan direct fotome
trisch worden bepaald. Tevens kunnen met
deze methode zeer geringe gehalten aan
sacharose worden vastgesteld indien er een
inversie aan vooraf gaat.
Geen voldoening gaf de chemische bepaling
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van het percentage verstijfseid zetmeel; de
opvattingen over de toe te passen methode
lopen uiteen.
De bepaling van het gehalte aan zetmeel in
vleesconserven voor huisdieren bleek niet vol
gens de methode EWERS te kunnen geschieden;
chemisch kwalitatief onderzoek bleek eveneens
onbetrouwbaar; de pankreatinemethode geeft
echter uitstekende resultaten.
Filtratiemoeilijkheden bij de bepaling van
zetmeel in pulphoudende Produkten zijn nog
niet geheel opgelost.
Op verzoek van andere laboratoria werd het
voorlopige voorschrift voor de fotometrische
mangaanbepaling volgens de perjodaatmethode
opnieuw geredigeerd, waarbij bijzondere aan
dacht werd geschonken aan de bereiding der
ijkoplossingen en het opstellen der ijklijnen.
Naar aanleiding van de inzending van een
nieuw type preparaten, die vitamine Bi be
vatten, werd het voorschrift voor de bepaling
van vitamine B2 zodanig gewijzigd dat de be
paling ook in deze preparaten goede resultaten
geeft. Het principe der extractie in zéér zwak
zuur milieu bleef echter gehandhaafd.
Nagegaan werd of zuurbindende stoffen in
vloed hebben op de ruwe celstofbepaling. De
verschillen in uitkomsten bleken binnen de
normale analysespreiding te vallen, zodat een
eventueel nadelige invloed niet bewezen is.
Met de bepaling van 3-nitro-4-hydroxyfenylarsanylzuur volgens de kolorimetrische me
thode is een aanvang gemaakt en deze zal in
1964 verder worden uitgewerkt.
De in de literatuur bekende microbiologische
methode voor de bepaling van pyridoxine
(vitamine Be) werd aangepast en toegevoegd
aan de serie routinebepalingen.
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Het onderzoek betreffende de chemische be
palingsmethode van vitamine D werd weer
opgenomen; er is goede hoop dat een met
redelijke nauwkeurigheid uit te voeren werk
wijze zal worden verkregen.
2 Bijzonderheden omtrent het onderzoek
op de afdeling microscopie
SCHADELIJKE BESTANDDELEN

In 1963 werd onderzoek gevraagd naar de
aanwezigheid van schadelijke bestanddelen exclusief ricinuspersresten, Salmonellae en
Enterobacteriaceae - in 250 monsters; 78
monsters vertoonden afwijkingen, waarvan er
58 op grond daarvan onvoldoende fris en
gezond moesten worden verklaard.
Daarnaast werden bij het routine-onderzoek
afwijkingen geconstateerd in 284 monsters;
hiervan moesten er 149 onvoldoende fris en
gezond worden verklaard.
Tabel 3 geeft een overzicht van aard en fre
quentie der afwijkingen.
Tabel 3

Aard en frequentie der afwijkingen

Aard der
afwijking
1 Mijten, excrementen en
eieren
2 Schimmel
3 Bacteriën
4 Combinaties van 2 of 3
van bovengenoemde
afwijkingen
5 Kevers, larven en
excrementen
6 Brandsporen, moeder
koren, doornappel, bolderik
Totaal

Aantal
malen
geconsta
teerd

Aantal
malen
onvold.
fris en
gezond

94
105
23

54
57
7

37

26

76

59

27

4

362

207
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Bovendien werd in enige monsters mengvoeder
een arsenicumverbinding aangetroffen, (zie
blz. 17)
Tabel 4

Ter vergelijking geeft tabel 4 een overzicht
van de laatste vijf verslagjaren.

Overzicht van de geconstateerde afwijkingen en afgekeurde monsters ("1959-1963,)

Jaar

Microscopisch
onderzochte
monsters
veevoeder

1959
1960
1961
1962
1963

7438
8058
7265
7294
7994

Geconstateerde afwijkingen

Afgekeurde; monsters

totaal

mijten, schimmel,
bacteriën, kevers
en larven

totaal

mijten, schimmel,
bacteriën, kevers
en larven

339
254
355
217
362

290
249
343
188
335

141
145
217
151
207

141
144
216
137
203

De in de voorgaande jaarverslagen neer
gelegde conclusie geldt ongewijzigd voor 1963,
nl. 3 tot 5% van de onderzochte monsters
veevoeder vertonen een of meer afwijkingen,
waarvan het merendeel thuishoort in de
rubriek : mijten, kevers, larven en micro-orga
nismen.
Van de 335 monsters in deze rubriek werden
er 203 'onvoldoende fris en gezond' verklaard ;
in principe zouden ze alle potentieel schadelijk
moeten worden verklaard omdat :
a de criteria voor afkeuring subjectief zijn,
waardoor de grens tussen voldoende en on
voldoende fris en gezond nogal vaag is,
b een geringe aantasting onder 'gunstige'
omstandigheden in korte tijd ernstige af
metingen kan aannemen.
In verband met het sub a gestelde verdient
de volgende overweging de aandacht.
In 250 monsters werd een onderzoek gevraagd
naar de aanwezigheid van schadelijke bestand
delen. Hiervan vertoonden er 78 afwijkingen,
waarvan 58 ernstig. Voor rekening van de

rubriek mijten, kevers, larven en micro-orga
nismen kwamen 76, resp. 58 gevallen.
Het grootste gedeelte van de afwijkingen en
van de onvoldoende fris en gezond verklaarde
monsters is derhalve afkomstig van het rou
tine-onderzoek; met de veevoeders, waaruit
deze monsters zijn getrokken, waren dus (nog)
geen moeilijkheden ondervonden. Toch wer
den 203—58 = 145 van deze monsters door
ons onvoldoende fris en gezond verklaard.
Zijn de aangelegde criteria voor afkeuring
misschien te streng? Deze vraag zou wellicht
te beantwoorden zijn aan de hand van gege
vens over ervaringen met door ons onvoldoen
de fris en gezond verklaarde veevoeders.
Vooralsnog bereiken ons dergelijke berichten
slechts sporadisch, zodat de beoordeling der
onderzochte monsters op dezelfde voet door
gaat.
RICINUS

Voor 1904 monsters werd een onderzoek aan
gevraagd naar de aanwezigheid van ricinuspersresten. Daarnaast werden tijdens het
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versnijding met ricinusvrije voedermiddelen.
Uit het overzicht (tabel 5) blijkt, dat de
toestand ten aanzien van het ricinusvraagstuk
bevredigend was. Het aantal aanvragen was
bijzonder groot - bijna één op elke vier
microscopisch onderzochte monsters - doch
slechts in 4i % van de gevallen werden ricinusresten gevonden en wel 3% waarvoor een
redelijk mengadvies kon worden gegeven en
1 \ % welke niet meer tot een redelijk percen
tage in mengvoeders konden worden opge
nomen.

routine-onderzoek ricinuspersresten aange
troffen in een tweetal monsters.
In totaal werden in 85 monsters ricinusresten
gevonden. Extreem hoge gehalten kwamen
niet voor; het maximum was 2,9% in een
monster mengvoeder.
Wel werden in 12 monsters (7 raapkoek/
-schilfers en 5 katoenzaadkoek/-schilfers)
hele en gebroken ricinusbonen gevonden. De
percentages waren gering - ten hoogste
0,24 % - doch in verband met het feit dat het
hier gaat om hele bonen, wordt voedering met
dergelijke partijen wel zeer riskant, ook na

Tabel 5

Verdeling van de aangetroffen ricinusresten over de verschillende voedermiddelen

Aangetroffen percentage ricinusresten
Voedermiddelen
Erwtenmeel
Grondnotenprodukten
Guarzaadprodukten
Johannesbroodprodukten
Katoenzaadprodukten
Kokosprodukten
Lijnzaadprodukten
Maïsprodukten
Andere graanprodukten
Nigerzaadprodukten
Diverse palmpitprodukten
Gedroogde pulp
Raap- of koolzaadprodukten
Sesamprodukten
Sojaprodukten
Tapiocaprodukten
Zonnebloemzaadprodukten
Niet genoemd
Mengvoeders
Totaal
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Onderzochte
monsters
1
171
3
1
123
30
391
69
22
74
8
1
312
155
96
21
213
8
207
1906

<
0,01

0,010,025

0,026
-0,1

0,10,25

0,250,50

0,50
-1,0

>
1,0

Hele
bonen

-

-

-

-

-

-

-

4

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

5

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

3

-

-

_
7
_

-

-

-

-

-

-

1
2

-

-

9
6

10

3
1
10

-

-

-

3
_

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

-

-

-

4

1
1
1

20

20

15

3

2

7

6

_

-
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ARSENICUM IN MENGVOEDERS

AFLATOXINE

Naar aanleiding van vergiftigingsgevallen bij
kuikens en jonge hennen werden enige mon
sters mengvoeder ingezonden voor onderzoek
op schadelijke bestanddelen. Zij bleken een
hoog percentage van een arsenicumverbinding
te bevatten. De producent deelde mede, dat
zich op diverse pluimveebedrijven moeilijk
heden hadden voorgedaan, dat onregelmatig
heden waren geconstateerd ten aanzien van
het gehalte aan verwerkt coccidiostaticum en
dat in één geval ook een abnormale hoeveel
heid kopersulfaat was gevonden.
Ontkend werd dat doelbewust arseenverbindingen waren toegepast; men veronderstelde
dat in het coccidiostaticum kristalvorming
had plaatsgevonden, ten gevolge waarvan in
Maastricht geconcludeerd was dat arsenicum
aanwezig zou zijn.

In verband met moeilijkheden met rundvee
werd de vraag gesteld of deze wellicht zouden
kunnen zijn veroorzaakt door aflatoxine. Het
bewuste mengvoeder bevatte 11,5% grondnotenschilfers; het Produktschap voor Vee
voeder had het gebruik van grondnotenprodukten als bestanddeel van dit mengvoeder
beperkt tot 8 %.
Het Instituut voor Veevoedingsonderzoek te
Hoorn deelde in dit verband mede, dat de
beperking ten doel had te voorkomen dat
eventueel teveel aflatoxine zou worden uit
gescheiden in de melk. Dit zou ongewenst zijn
omdat jonge, gevoelige dieren hiervan wellicht
nadeel zouden kunnen ondervinden en tevens
met het oog op de volksgezondheid.
Dat volwassen koeien nadeel zouden onder
vinden van aflatoxinehoudend grondnotenmeel moet onwaarschijnlijk worden geacht.

BLAUWZUUR IN TAPIOCAPRODUKTEN

MIJTEN IN VEEVOEDER

In een monster tapiocawortelmeel, ingezonden
voor onderzoek op schadelijke bestanddelen,
werd 0,007% blauwzuur gevonden. Het is
bekend, dat tapiocawortelen een blauwzuurafsplitsend glucoside bevatten. In de praktijk
geeft dit weinig moeilijkheden. Het Instituut
voor Veevoedingsonderzoek te Hoorn schrijft
dit toe aan het feit dat het eventueel aanwezige
blauwzuur tijdens het bereidings- en drogings
proces geheel of gedeeltelijk verdwijnt. De
toxische dosis van blauwzuur zou ongeveer
0,0002% van het lichaamsgewicht bedragen,
dus 2 mg per kg lichaamsgewicht.
Een mengvoeder met 10% van dit tapioca
wortelmeel bevat 7 mg blauwzuur per kg en
zou dus schadelijk zijn wanneer een dier van
3i kg hier 1 kg van zou opeten. Dergelijke
hoeveelheden zullen wel nimmer geconsu
meerd worden.

Naar aanleiding van een artikel in een Duits
vakblad over de beoordeling van mijterig
veevoeder kwam het verzoek ook in onze
analyseverslagen een meer gedetailleerd advies
op te nemen, wanneer levende en/of dode
mijten, mijteneieren en -excrementen waren
aangetroffen.
Meermalen is betoogd dat de maatstaven
waarnaar in Maastricht wordt vastgesteld of
een veevoeder onvoldoende fris en gezond is,
dan wel of het 'er nog mee door kan', nogal
vaag zijn.
Dit geldt vooral voor mijten en micro-orga
nismen (schimmels, bacteriën). Maar ook
voor 'dode' giftstoffen, zoals arsenicum- en
loodverbindingen, is het heel moeilijk exacte
gegevens te verstrekken omtrent toxische en
letale doses. De verschillende onderzoekers
komen helaas lang niet altijd tot dezelfde
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uitspraken. Daarnaast hebben wij vrijwel
steeds te maken met proefdieren als muizen,
ratten en caviae en moeten de resultaten zo
goed mogelijk omgerekend worden op land
bouwhuisdieren. In enkele incidentele gevallen
is sprake van vergiftiging van een koe of een
varken.
Ten slotte hangt het resultaat ook nog af van
de diersoort en van de conditie van de dieren.

worden bepaald (14 monsters). Dit gehalte
varieerde van 2 % tot 8 %, met een gemiddelde
van 5 %.
Wilde haver is te beschouwen als een onkruid;
volgens sommige schrijvers kan de dichte
beharing van de korrels bij consumptie ont
stekingen van de mondslijmhuid veroorzaken.
De korrels worden ten dele onverteerd uit
gescheiden.

GUARZAADENDOSPERM ALS VEEVOEDER

RIJSTVOEDERMEEL

Een monster slijpsel van het hoornendosperm
van guarzaad werd ingezonden met verzoek
om inlichtingen omtrent voederwaarde en
bruikbaarheid als varkensvoeder.
Aangezien dit hoornendosperm gewoonlijk
wordt gebruikt voor de bereiding van appreteermiddelen voor de textielnijverheid, be
schikte het Instituut voor Veevoedingsonder
zoek te Hoorn niet over verteringscoëfficiën
ten. Bij toepassing van de coëfficiënten voor
guarkiemmeel werd een zetmeelwaarde van
ongeveer 65 berekend. Guarzaad bevat echter
een giftige stof en guarkiemmeel kan dan ook
slechts na behandeling (stomen) als rundvee
voeder worden gebruikt. Varkens schijnen
veel gevoeliger te zijn; bij een rantsoen met
5 % behandeld guarkiemmeel werd reeds een
nadelige invloed geconstateerd.
Aangezien het mogelijk is dat de giftige stof
ook in het endosperm voorkomt, werd de
inzender geadviseerd dit endosperm niet of in
zeer geringe hoeveelheden in varkensvoer te
verwerken.

Van 122 monsters rijstvoedermeel werd het
gehalte aan rijstdoppen bepaald.
34 monsters bevatten 0 % t/m 1 % doppen
38 monsters bevatten 1,1 % t/m 3 % doppen
42 monsters bevatten 3,1 % t/m 10% doppen
8 monsters bevatten meer dan 10% doppen;
het dopgehalte varieerde van 10,5 % tot 27,5 %,
met een gemiddelde van 14,5%.

WILDE HAVER IN GERST

Een aantal monsters noordamerikaanse gerst
bleek wilde haver te bevatten. Voor zover de
monsters ongemalen waren, kon het gehalte
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DIERLIJKE PRODUKTEN

De definitie van diermeel in de Lijst van Vee
voeders is in het verslagjaar zodanig gewijzigd
dat produkten afkomstig van slachtpluimvee,
er eveneens onder vallen. Deze maatregel blijkt
allerminst overbodig te zijn geweest; zeer veel
monsters inlands diermeel bevatten thans deze
produkten.
INHOUD VAN DE VERTERINGSORGANEN

In de meeste monsters van dierlijke produkten
van inlandse herkomst wordt inhoud van de
verteringsorganen aangetroffen. Meestal is de
hoeveelheid gering, doch in 13 gevallen moest
hiervan melding worden gemaakt in het analyseverslag; één van deze monsters kon op
grond hiervan niet voldoende zuiver worden
verklaard.
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HOORN- EN HOEVENMEEL

In het begin van het verslagjaar is een methode
uitgewerkt voor de bepaling van het percen
tage hoorn- en hoefbestanddelen in diermeel
en vleesbeendermeel.
Tevoren kon de aanwezigheid van slechts een
deel van deze bestanddelen met zekerheid
worden vastgesteld; een gedeelte vertoont nl.
overeenkomst met stukjes bindweefsel, kraak
been en gelatine.
Thans wordt, bij het al of niet voldoende
zuiver verklaren van het monster, rekening
gehouden met de hoeveelheid van deze be
standdelen. Het gevonden percentage wordt
opgeteld bij de berekende 'hoeveelheid' inhoud
der verteringsorganen (100-de som van de
percentages ruw eiwit, ruw vet, vocht en as).
Wanneer de uitkomst hiervan meer dan 6 %
bedraagt, wordt het monster 'niet voldoende
zuiver' verklaard.
De vastgestelde gehalten aan hoorn- en hoevenmeel in monsters diermeel en vleesbeender
meel varieerden van 1 % tot 7 %, met een ge
middelde van ongeveer 2\%.
AMMONIAK ALS EIWITBRON

Een importeur verzocht om inlichtingen inzake
ammoniak (op rijstdoppen als draagstof). Dit
is een in Amerika gecreëerd produkt ten einde
te trachten de grote hoeveelheden rijstdoppen
produktief te maken.
Het zou niet alleen een goede kunstmest zijn,
doch tevens een geschikte grondstof voor
mengvoeders.
Het Instituut voor Veevoedingsonderzoek te
Hoorn deelde over de waarde als veevoeder
mede, dat slechts onder speciale omstandig
heden een 'ammoniated' produkt een eiwitwaarde heeft, die vergeleken kan worden met
die van natuurlijke eiwitrijke Produkten.

Slechts bij een groot eiwittekort in het grondrantsoen zou het van betekenis kunnen zijn.
Deze betekenis neemt af naarmate de normale
eiwitbehoefte door het grondrantsoen dichter
wordt benaderd.
Bovendien zou het in ieder geval aanbeveling
verdienen, als draagstof b.v. pulp of aard
appelvezels te kiezen in plaats van de voor
diervoeding geheel waardeloze rijstdoppen.
ALGEN ALS VEEVOEDER

Verzocht werd om inlichting over de waarde
van gedroogde algen als veevoeder.
Het Instituut voor Veevoedingsonderzoek te
Hoorn deelde hieromtrent mede, dat in het
algemeen de zetmeelwaarde van gedroogde
algen overeenkomt met die van matig hooi.
Doordat algen echter looizuur bevatten, is
de verteerbaarheid van het ruw eiwit zeer laag
en bij varkens soms zelfs negatief. Dit laatste
wil zeggen, dat ook nog een deel van het ruw
eiwit van andere, gelijktijdig in het darm
kanaal aanwezige voedermiddelen onverteer
baar kan worden.
Er zijn wel algensoorten die wat dit betreft
een beter figuur slaan; afhankelijk echter van
de omstandigheden waaronder de algen ge
groeid zijn, vertonen de gehalten grote schom
melingen. De verteerbaarheid van het eiwit is
zeer afhankelijk van de wijze van drogen en
bovendien heeft het een tekort aan enkele
essentiële aminozuren.
In sommige gevallen constateerde men groeiverbetering bij gebruik van deze algen; deze
verbetering moet echter vermoedelijk eerder
worden toegeschreven aan het caroteengehalte
dan aan het eiwit.
HARINGMEEL; VISMEEL

Met kortere of langere tussenpozen duikt het
probleem Deens 'haringmeel' op.
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Ofschoon de chemische analyse van de be
trokken monsters steeds ruimschoots voldoet
aan de eisen die in de Lijst van Veevoeders
aan haringmeel gesteld zijn, kunnen wij niet
verklaren dat het inderdaad haringmeel is,
aangezien de waar niet 'geheel of nagenoeg
geheel' uit haring is bereid.
Dit is steeds weer aanleiding tot uitgebreide
correspondentie, aangezien haringmeel nog
altijd duurder is dan ander vismeel en het
Deense onderzoeklaboratorium deze waar
kwalificeert als 'haringmeel'.
De mening dat haringmeel per se een betere
fysiologische werking heeft dan meel van
andere vissoorten, leeft hardnekkig voort,
hoewel een voederproef heeft uitgewezen dat
Deens 'haringmeel' - dat geen haringmeel
was - minstens gelijkwaardig was aan Noors
haringmeel.
MAISZEMELGRINT

Hoewel in de 'Veevoedertabel 1957' onder
scheid wordt gemaakt tussen maïsvoermeel en
maïszemelen, kwam in de Lijst van Veevoeders
slechts het produkt maïsvoermeel voor. De
laatste jaren kwam een toenemend aantal Pro
dukten - meest van Zuidafrikaanse herkomst in de handel onder benamingen als maïsmeel
III, IV, V en 'hominy chop'. De gehalten aan
ruwe celstof waren soms zeer hoog, zodat ze
meer overeenkwamen met die van 'maïs
zemelen' uit de Veevoedertabel dan met die
van maïsvoermeel.
Aangezien in de Lijst van Veevoeders aan
ruwe celstof in maïsvoermeel geen bovenste
grens was gesteld, moeten deze Produkten of
ficieel gekwalificeerd worden als 'maïsvoer
meel' en moest bij vaststelling van de zetmeelwaarde gebruik worden gemaakt van de ver
teringscoëfficiënten en het waardecijfer, die
gelden voor maïsvoermeel.
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Bij microscopisch onderzoek bleken deze
Produkten vrij veel bestanddelen te bevatten,
die overeenkwamen met delen van de uitgedorste kolven. De hoeveelheid van deze be
standdelen lag in vele gevallen boven 10 % van
het gehele produkt en ging naar onze mening
de hoeveelheid die bij normaal dorsen aan de
maïskorrels blijft zitten, ver te boven. In de
analyseverslagen gingen wij derhalve het ge
vonden percentage 'gemalen maïskolven' ver
melden.
De Zuidafrikaanse leveranciers tekenden hier
tegen protest aan; volgens hen werden geen
gemalen maïskolven toegevoegd, doch de zg.
'dockage', bestaande uit stukjes van de kolf
met nog wat lichte, defecte korrels. Dit zou
een universeel geaccepteerde handelwijze zijn.
Besloten is in de Lijst van Veevoeders onder
'maïsvoermeel' de eis toe te voegen, dat het
gehalte aan ruwe celstof niet hoger mag zijn
dan 9% in de droge stof. Daarnaast is een
nieuwe rubriek 'maïszemelgrint' aan de Lijst
van Veevoeders toegevoegd. Bij de berekening
van de zetmeelwaarde van maïszemelgrint
worden de verteringscoëfficiënten en het
waardecijfer voor maïszemelen gebezigd.

MENGVOEDERS

Van ruim 20 % van de monsters mengvoeder,
ingezonden onder opgave van de samenstel
ling, week de vastgestelde samenstelling af van
de opgave. Een derde gedeelte hiervan ver
toonde geringe afwijkingen; van de rest moest
worden verklaard, dat de samenstelling niet
overeenkwam met de opgave. Dit was derhalve
het geval bij één op elke zeven monsters meng
voeder met opgegeven samenstelling. In 1962
was dit 1 op elke 9 à 10 monsters. Men kan
slechts hopen, dat de lijn niet doorgetrokken
wordt.
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TOEVOEGINGEN AAN MENGVOEDERS

Na de 2e wereldoorlog is het aantal zg. toe
voegingen aan mengvoeders sterk toegeno
men. Mineralen en vitaminen behoren tot de
dagelijkse routine van de mengvoederbereider,
terwijl ook antibiotica, coccidiostatica, medi
camenten, hormonen, losse aminozuren en
anti-oxydanten min of meer gemeengoed zijn
geworden.
De opgave aan het Rijkslandbouwproefstation
is het aantonen van de aanwezigheid en het
vaststellen van de hoeveelheid van deze toe
voegingen in een mengvoeder. De taak van de
microscopische afdeling hierbij is om naast
de chemische en microbiologische kwalitatieve
en kwantitatieve analyse, methoden uit te
werken voor het betrekkelijk snel vaststellen
van de aanwezigheid van deze toevoegingen,
tijdens het routine-onderzoek van mengvoe
ders.
De gebruikelijke minerale bestanddelen en
enkele vitaminen zijn reeds in het routineonderzoek betrokken; sommige antibiotica en
coccidiostatica zijn op vrij eenvoudige wijze
aan te tonen.
Doch een groot arbeidsveld ligt nog open.
Met betrekking tot de minerale bestanddelen

dient hierbij te worden aangetekend, dat het
streven van het bedrijfsleven hoe langer hoe
meer gericht is op het gebruiken van goed
kopere grondstoffen en op het vervangen van
de goed gedefinieerde Produkten der chemi
sche industrie door de ruwe delfstoffen, die
soms een geringe bewerking hebben onder
gaan.
Zo hebben wij naast fosforzure voederkalk en
ontlijmd beendermeel het gemalen Curaçaofosfaat als fosforbron gekregen; naast bitterzout, kieseriet, koolzure magnesiavoederkalk
en technisch magnesiumoxyde (gebrande Do
lomiet) als magnesiumbron en naast de sul
faten van de eigenlijke micro-elementen (zoals
koper, ijzer, mangaan en zink), de carbonaten
en de oxyden.
Voor zover deze stoffen fysiologisch aanvaard
baar zijn - d.w.z. dat er geen te grote hoeveel
heden schadelijke stoffen in zitten en de op
neembaarheid van het waardegevende be
standdeel door het dierlijk organisme vol
doende is - kan tegen de toevoeging geen
bezwaar worden gemaakt. Het aantonen van
deze elementen in het kader van het micros
copisch routine-onderzoek wordt er echter
niet gemakkelijker op.
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VII

Verslag omtrent de verrichtingen door opsporingsambtenaren

De controle die van overheidswege plaats
vindt op de naleving van wettelijke voor
schriften, verordeningen en besluiten, be
trekking hebbend op de handel in meststoffen
en veevoeder, werd ook in 1963 uitgeoefend
door daartoe aangewezen ambtenaren van de
Algemene Inspectiedienst van het Ministerie
van Landbouw en Visserij (AID). In dit ver
band werd een ruim aantal door hen genomen
monsters van bovengenoemde produkten
voor onderzoek ingezonden aan dit Rijks
landbouwproefstation. Het merendeel van
deze monsters bleek bij onderzoek geen aan
leiding te geven tot opmerkingen, terwijl
daarnaast een groot aantal monsters mest
stoffen - bij inachtneming van de toegelaten
speling - nog aan verleende garanties voldeed.
In betrekkelijk weinig gevallen gaven de on
derzoekingsresultaten aanleiding tot nadere
maatregelen, die doorgaans bestonden in het
uitlokken van een strafvervolging. Niettemin
werd daartoe in het algemeen toch minder
aanleiding gevonden dan voorheen. Omtrent
de aard van de afwijkingen die in boven
bedoelde controle-monsters konden worden
vastgesteld, zouden wij het volgende willen
opmerken.
MESTSTOFFEN

Een drietal monsters ammonsalpeter magne
siumhoudend voldeed niet geheel aan de eis
van ten minste 20% stikstof.
Een monster ledermeel dat 10,4% stikstof
totaal bleek te bevatten, was afkomstig uit een
partij waarvoor geen ontheffing was aange
vraagd.
In negen monsters kalizout 20% (waarschijn
lijk afkomstig uit één grote aanvoerpartij)
bleek de toegelaten speling te zijn overschre
den. Bij zeven monsters kalizout 40% gold
een afzonderlijke garantie voor 5% magne-
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siumoxyde. De leverancier verzuimde echter
de oplosbaarheidsaard van laatstgenoemd
bestanddeel te vermelden, hoewel dit is voor
geschreven. In een oplossing van mineraalzuur
bleken alle monsters aan de garantie voor het
gehalte aan MgO te voldoen. Vier van deze
monsters voldeden echter niet aan een even
tuele garantie voor 5 % MgO vertraagd oplos
baar in water.
Drie monsters magnesiapoederkalk voldeden
niet aan de garantie voor het gehalte aan
magnesiumoxyde ; in een ander monster van
deze waar was bovendien niet voldaan aan de
garantie voor het gehalte aan zuurbindende
bestanddelen, evenmin als aan de minimum
eis voor het gehalte aan calciumoxyde.
Bij vijf monsters koolzure magnesiakalk bleek
de toegelaten speling op het gegarandeerde
gehalte aan magnesiumoxyde te zijn over
schreden.
In vier monsters fosfaathoudende kalikiezelkalk - die weliswaar ruimschoots voldeden
aan de in de ontheffingsvoorwaarden gestelde
eis van ten minste 5 % kali oplosbaar in mine
raal zuur - werd een ongeoorloofd tekort
geconstateerd op het gegarandeerde gehalte
aan kali; eveneens werd in vier monsters een
gering tekort op het vereiste minimumgehalte
van 5% fosforzuur oplosbaar in mineraal
zuur, gevonden. Geconstateerd werd dat in
vier monsters magnesiakiezelkalk chroom aan
wezig was, te weten resp. 2,4; 3,1; 3,1 en3,2%.
Het was echter niet steeds duidelijk of deze
waar kon worden aangemerkt als een meststof
in de zin van de wet, zulks in verband met de
benaming die soms bij aflevering van dit Pro
dukt werd toegepast.
Vier monsters fosfaatammonsalpeter van
buitenlandse herkomst (ook wel aangeduid
als: mengmeststof) bleken niet te voldoen aan
de garantie voor het gehalte aan fosforzuur
oplosbaar in water.
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Van de onderzochte monsters mengmeststof
vertoonden vijftien stuks een ongeoorloofd
tekort op een of enkele van de gegarandeerde
gehalten. Elf van deze monsters waren af
komstig uit Produkten die door winkeliers
en marktkooplieden in kleinverpakking - veel
al in flesjes - werden verhandeld. Enkele van
deze produkten (in kegelvorm) waren op de
verpakking niet met de voorgeschreven be
naming aangeduid. De overige vier monsters
mengmeststof - waarin te lage gehalten aan
fosforzuur en aan kali werden gevonden waren afkomstig uit normale handelspartijen.
Bij twee van deze partijen was niet duidelijk
aangegeven dat de waar als 'chloorhoudend'
moest worden aangemerkt.
Drie monsters van meststoffenmengsels, ge
nomen uit produkten die ingevolge een spe
ciale ontheffing verhandeld mogen worden,
vertoonden afwijkingen. In een van die mon
sters was namelijk het gehalte aan stikstof een
weinig te laag, terwijl een ander monster niet
geheel voldeed aan de vereiste fijnheid. Van
het derde monster was het percentage zwavelzuuranhydride te hoog.
Voor een bemonsterde partij veencompost
bleek een ongeoorloofde benaming te zijn
gebezigd; in een folder betreffende deze waar
werden gehalten in de droge stof vermeld die
hoger waren dan de bij onderzoek gevonden
gehalten.
Een partij konijnenlijmmest bleek op de ver
pakking niet met deze voorgeschreven bena
ming te zijn aangeduid.
Een als 'vloeibare bladvoeding' aangeduid
monster kon niet als meststof in de zin van de
wet worden aangemerkt; overigens bleken de
voor deze waar opgegeven gehalten aan stik
stof en aan kali, bij lange na niet aanwezig te
zijn.

VEEVOEDER

Een monster kokosschilfers bevatte naast be
standdelen van kokos ook delen van de steenschaal.
Van 14 monsters maïsmeel bestond één mon
ster uit maïszemelgrint en elf stuks uit maïsvoermeel ; drie van deze elf monsters bevatten
tevens koolzure kalk. Een van de beide overige
als maïsmeel aangeduide monsters bestond uit
maïsmeel met 5% melasse en het andere uit
maïsmeel met 0,087 % furazolidon.
In een monster maïsglutenvoer werd een te
laag gehalte aan ruw eiwit gevonden; t.a.v. de
importbepalingen voor de betrokken waar
speelde dit overigens geen rol.
Van de monsters maïsvoermeel, welke werden
genomen uit importpartijen, was in vier ge
vallen het gevonden gehalte aan zetmeel hoger
dan het opgegeven maximum-gehalte ; bij
veertien monsters was dit laatste niet vermeld.
Een monster maïskiemvoermeel uit een im
portpartij bleek te zijn samengesteld uit maïskiemzemelen en een doppenrijk rijstprodukt ;
het was van onvoldoende zuiverheid wegens
de aanwezigheid van kevers, larven en insektenexcrementen.
Een monster breukrijst zou ingevolge de on
derscheidingen van de Warenwet als rijstgriesmeel moeten worden gekwalificeerd,
terwijl negen monsters van geïmporteerd rijstkiem/voermeel gekwalificeerd moesten wor
den als doppenrijk rijstvoedermeel van on
voldoende zuiverheid.
Bij een monster tarwegries werd opgegeven
dat dit 20 mg per kilogram vitamine B12
bevatte; onderzoek wees echter uit dat de waar
bestond uit tarwegries en maïsglutenvoer met
260 mg/kg vitamine B12.
In vijf monsters tarwegrint/zemelen (import)
werd een lager gehalte aan zetmeel gevonden
dan was opgegeven en in drie monsters was
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het gevonden gehalte aan zetmeel hoger dan
het opgegeven maximum; bij 38 andere mon
sters waren geen gehalten vermeld.
Een monster tapiocameel bestond uit tapiocawortelenmeel en was van onvoldoende zuiver
heid, wegens schimmel.
Bij zes monsters meel met een ontwormmiddel,
lag het gehalte aan piperazine boven het toe
gelaten maximum.
Een van de monsters inlands vismeel werd
salmonella-positief bevonden.
Bij een aantal monsters van preparaten enz.
werd door het bepalen van de gehalten aan
antibiotica en/of coccidiostatica nagegaan of
deze het karakter hadden van een 'preparaat'
als bedoeld in de Verordening Veevoeder
1961; bij twee van deze monsters werd een
gehalte van 140 mg/kg procaïnepenicilline
opgegeven, doch gevonden werd resp. 100 en
195 mg/kg.
Veertig monsters mengvoeder vertoonden
diverse afwijkingen van de voorschriften die
t.a.v. toevoegingen zijn gesteld. Zo werd in
twaalf van deze monsters de ongeoorloofde
aanwezigheid vastgesteld van furazolidon
(soms aangeduid als: geneesmiddel) en be
vatten dertien monsters een te hoog gehalte
aan antibiotica en/of coccidiostatica. In ande
re gevallen was de toevoeging van deze Pro
dukten in het geheel niet vermeld of vond
toevoeging van antibiotica, resp. piperazine,
plaats aan voedersoorten waarin deze stoffen
niet verwerkt mogen worden. In één monster
kon de aanwezigheid vastgesteld worden van
arseen, in een ander dat van een sulfapreparaat
terwijl aan een derde monster naast een be
paald coccidiostaticum nog een ander coccidiostaticum was toegevoegd.
Naast de afwijkingen in de hierboven bedoelde
veertig monsters, werd vastgesteld dat in vier
andere monsters mengvoeder vrijwel geen
antibiotica en/of coccidiostatica aanwezig
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waren, zulks in afwijking van hetgeen door de
fabrikant was opgegeven. De Verordening
Veevoeder 1961 wordt hierdoor echter niet
overtreden.
Ook een monster kunstmelk bevatte in tegen
stelling met de opgave geen antibioticum en
geen furazolidon. Daarnaast waren in vier
monsters van laatstbedoeld produkt antibio
tica aanwezig en in drie monsters furazolidon,
zonder dat dit was opgegeven. In zeven andere
monsters kunstmelk was het gehalte aan
antibiotica en in drie monsters het gehalte
aan furazolidon te hoog.
Bij de monsters van het produkt 'natuurlijk
voederfosfaat' voldeed een monster niet aan
de garantie voor het gehalte aan fosfor.
Achttien van de onderzochte monsters mineralenmengsels vertoonden een afwijking van
een der opgegeven gehalten. In twee daarvan
betrof dit een tekort van circa 0,2% op het
gehalte aan kopersulfaat, in vijf monsters was
het tekort aan fosfor groter dan 0,5% en in
drie monsters was het tekort aan calcium
groter dan 2%. Een ander monster vertoonde
een overmaat van meer dan 0,5 % fosfor en in
zeven monsters was de overmaat aan calcium
groter dan 2 %. De gehalteafwijkingen van nog
een aantal andere monsters mineralenmengsels
bleven binnen te billijken tolerantiegrenzen.
Naast de hierboven genoemde monsters wer
den nog een aantal controlemonsters van
rogge en roggemeel ontvangen, waarin bepa
lingen werden verricht ter oriëntatie omtrent
de hoogte van het gehalte aan as tijdens ver
schillende fasen van de bewerking.
In enige monsters tarwezemelen en rijstvoedermeel vond onderzoek plaats ter bepaling van
eventuele gehalte-verschillen bij gebruik van
verschillende bemonsteringsapparatuur.
Een geheel andere groep monsters werd door
de controle-ambtenaren genomen op verzoek
van dit Rijkslandbouwproefstation. Deze
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monsters waren ten dele bestemd voor research-onderzoek, doch het grootste aantal
werd onderzocht voor rekening van derden,
(bedrijven en bedrijfsvereniging, al dan niet
agrarisch), ter bevordering van eigen controle.

De onderzoekingsresultaten van deze mon
sters werden ter kennis van belanghebbenden
gebracht en zijn - evenals die van de hierboven
besproken monsters - verwerkt in de bijlage
van dit jaarverslag.
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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 1963.
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
1963 a number of 36 dispensations and/or
prolongations of dispensations from the pro
hibition of marketing as fertilizers has been
given.
Chapter III states the alterations regarding
the products hominy feed and meat meal,
which have been introduced in the List of
Feedingstuffs in 1963.
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In chapter IV is given a report of the contacts
with other institutes, laboratories and working
groups in which this station is represented.
A survey of the number of samples and deter
minations 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 offi
cials in the year under review is given in chap
ter VII.
The appendix gives a detailed survey of the
kind and the results of the investigations of all
samples of fertilizers and feedingstuffs exami
ned in 1963. Tables of the analysis of fertilizers
and feedingstuffs and of the investigation of
salmonellae are annexed.

Bijlagen

Inleiding

In de opzet van de bijlagen werd geen ver
andering gebracht. Deze werden wederom
gesplitst in een algemeen deel en tabellen.
In het algemeen deel worden de monsters op
beknopte wijze besproken, waarbij geconsta
teerde afwijkingen en bijzonderheden worden
aangegeven.
De analysecijfers zijn na het algemeen gedeelte
opgenomen in afzonderlijke tabellen. Van de
monsters meststoffen werden de gevonden
minimum- en maximumgehalten vermeld; de
gemiddelde cijfers werden niet opgenomen,
daar deze in vele gevallen weinig inzicht zullen
geven in de gehalten van beschikbaar komende
partijen. Bij de monsters veevoeder werden
- indien het aantal monsters dit mogelijk
maakte - de gemiddelde gehalten wel opge
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nomen. De berekening vond plaats aan de
hand van de analysecijfers van de monsters,
die voldeden aan de Lijst van Veevoeders of
slechts in geringe mate van deze eisen afweken.
Hieruit volgt reeds dat alleen de monsters die
zowel chemisch als microscopisch werden
onderzocht, betrokken werden in de bereke
ning van het gemiddelde, daar van de andere
de samenstelling niet is komen vast te staan.
In de laatste tabel wordt een overzicht gegeven
van het onderzoek op Salmonella-bacteriën;
bij de bespreking van de betrokken Produkten
in het algemene gedeelte, werden de resultaten
hiervan niet vermeld. Ditzelfde geldt voor het
onderzoek op ricinus, waarvan op blz. 16 een
volledig overzicht is opgenomen.

Meststoffen

Overzicht van de onderzochte monsters in 1963
Naam

Aantal

STIKSTOFMESTSTOFFEN

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

22
2
4
30
90
2
17
2
1
45
67

FOSFOR Z UURMESTSTOFFEN

Beendermeel
Dubbelkalkfosfaat
Dubbelsuperfosfaat
Natuurlijk fosfaat
Superfosfaat
Thomasslakkenmeel (Thomasmeel)

1
2
110
6
133
1570

KALIMESTSTOFFEN

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

36
37
112
84
27
2

Naam

Aantal

Cacao-afvalkalk
Schuimaarde
DIVERSE KUNSTMESTSTOFFEN

Kieseriet
Koperslakkenbloem
Kopersulfaat
MESTSTOFFEN MET TWEE OF DRIE VAN DE
WAARDEGEVENDE BESTANDDELEN
STIKSTOF, FOSFORZUUR EN KALI

Fosfaatammonsal peter
Kalihoudend thomasmeel
Kalisalpeter
Monoammonfosfaat
MengmcststofFen

41
1
1
1
201

ORGANISCHE NATUURLIJKE
MESTSTOFFEN

Compost
Gier
Slib
Stalmest
Stro
Turfmolm
Turfmolmtoemaak

13
33
4
119
4
1
1

OVERIGE
KALK- EN MAGNESIAKALKMESTSTOFFEN

Kalkmergel
Kalikiezelkalk
Magnesiapoederkalk
Koolzure magnesiakalk
Magnesiakiezelkalk
Afvalkalk

5
3
5
24
4
1

(Meststoffen waarvoor ontheffingen zijn
verleend en andere stoffen)

204
3083

Van 12 monsters werd het verzoek tot onderzoek
herroepen
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Overzicht van het onderzoek van meststoffen

Stikstofmeststoffen

MAGNESIAKALK AMMONSALPETER

2 monsters
AMMONSALPETER

22 monsters

In 3 monsters lag het gehalte aan nitraat- en
ammoniumstikstof tezamen een weinig bene
den 20%; deze voldeden derhalve niet aan de
hiervoor geldende eis.
Ten aanzien van het gehalte aan magnesiumoxyde, waarvoor bij alle monsters een garantie
werd opgegeven, werden geen afwijkingen
geconstateerd.
AMMONSULFAATSALPETER

2 monsters

De monsters voldeden aan de eisen.
BLOEDMEEL

4 monsters

Ook in deze monsters was het gehalte aan
stikstof ruim voldoende.
CHILISALPETER

30 monsters

In de loop van het verslagjaar is door middel
van een ontheffing toestemming verleend om
bij chilisalpeter een garantie te geven voor het
gehalte aan in water oplosbaar borium, mits
dit ten minste 0,03% en ten hoogste 0,07%
bedraagt. In de onderzochte monsters lag het
gehalte aan borium steeds tussen deze grenzen.
Ook overigens kwamen in deze monsters geen
afwijkingen voor.
KALKAMMONSALPETER

90 monsters

Het gehalte aan nitraat- en ammoniumstikstof
lag in 14 monsters rond 20%; blijkens de aan
duiding waren de betrokken partijen evenwel
niet voor binnenlands gebruik bestemd.
De overige 76 monsters hadden een gehalte
aan stikstof van 23 %. In 2 gevallen bleek niet
aan de gegeven garantie voor stikstof te zijn
voldaan.
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In een monster was het gehalte aan nitraat- en
ammoniumstikstof een weinig te laag. Het
tweede bevatte voldoende stikstof.
De monsters voldeden verder aan de garantie
voor magnesiumoxyde.
KALKSALPETER

17 monsters

De monsters bevatten alle meer dan 15%
stikstof totaal; ook het gehalte aan nitraat
stikstof was voldoende.
Voor zover bij inzending een garantie werd
opgegeven, was hieraan - al dan niet met in
achtneming van de toegelaten speling - vol
daan.
KALKSTIKSTOF

2 monsters

Geen opmerkingen.
NATRONSALPETER

1 monster

Geen opmerkingen.
UREUM

45 monsters

Het stikstofgehalte lag in vrijwel alle monsters
ver boven de hiervoor geldende minimum-eis.
Z W A V E L Z U R E A M M O N I A K 67 monsters

Een van deze monsters werd aangeduid als
ureum, doch het bestond uit zwavelzure am
moniak, die enkele verontreinigingen bevatte
en wat ureum. Een ander monster was ver
ontreinigd met kooldeeltjes, stro en hout
splinters; van dit laatste was het gehalte aan
ammoniumstikstof een weinig te laag.
Overigens kwamen zowel wat het gehalte aan
stikstof als aan vrij zuur betreft, geen afwij
kingen voor.
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Fosforzuurmeststoffen

N A T U U R L I J K F O S F A A T 6 monsters

van de betrokken partijen, aangezien thomasmeel over het algemeen verkocht wordt tegen
een prijs die per percent fosforzuur wordt be
rekend. Van deze monsters waren derhalve
bij inzending geen gegevens bekend, zodat
hierin ook geen afwijkende constateringen
werden gedaan; immers, het voorgeschreven
minimum is zo laag, dat hieraan wel steeds is
voldaan.
Uit het vorenstaande volgt reeds, dat slechts
bij een vrij gering aantal monsters een gehalte
aan fosforzuur werd opgegeven of gegaran
deerd. In één hiervan was het gehalte te laag;
de overige voldeden, al dan niet met inacht
neming van de toegelaten speling.
De gehalten aan fosforzuur liggen naar gelang
van de herkomst in de regel niet ver uiteen.
Daar de analysecijfers bovendien voorname
lijk dienen ter bepaling van de definitieve
prijs - zonder dat het gehalte van het thomasmeel als zodanig van doorslaggevende beteke
nis is - heeft het opnemen van gegevens hier
omtrent in de tabel weinig zin.

De monsters bevatten alle meer dan 30% in
mineraal zuur oplosbaar fosforzuur.

Kalimeststoffen

BEENDERMEEL

1 monster

Het monster bevatte voldoende fosforzuur.
DUBBELKALKFOSFAAT

2 monsters

In beide monsters werden geen afwijkingen
geconstateerd.
DUBBELSUPERFOSFAAT

110 monsters

In iets meer dan de helft van deze monsters
werd het gehalte aan fosforzuur oplosbaar in
water bepaald. Een hiervan voldeed niet aan
de eis van ten minste 38 %; het was echter af
komstig uit een exportpartij. De overige
monsters werden hoofdzakelijk onderzocht
op fosforzuur volgens de AOAC-methode.
Ook deze waren waarschijnlijk alle afkomstig
uit voor het buitenland bestemde partijen.

SUPERFOSFAAT

133 monsters

De meeste monsters bestonden uit superfos
faat 18 % en voor het overige uit superfosfaat
20%. Uit het onderzoek bleek dat 15 monsters
niet voldeden aan de garantie van 18% en 1
niet aan de garantie van 20 % fosforzuur. De
gehalten van de resterende monsters waren
voldoende, ofwel lagen binnen de toegelaten
speling.
THOMASSLAKKENMEEL (THOMASMEEL)

1570 monsters
Het vaststellen van het gehalte aan fosforzuur
diende in de meeste gevallen ter verrekening

KAÏNIET

36 monsters

Van 2 monsters was het gehalte aan kali be
langrijk lager dan de minimum-eis, hetgeen
evenwel aan de inzender bekend was. Voor
het verhandelen van de waar was een onthef
fing vereist.
De overige monsters bestonden uit kainiet met
17% kali. Een hiervan voldeed niet aan de
garantie.
K A L I Z O U T 20%

37 monsters

In 9 monsters lag het gehalte aan kali beneden
19 %, waardoor ze niet voldeden aan de garan
tie en ook niet aan de voor kalizout 20 gelden
de minimum-eis.
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K A L I Z O U T 40%

112 monsters

Twee monsters voldeden niet aan de garantie
voor kali ; in de overige lagen de gehalten vol
doende hoog of binnen de toegelaten speling.
In enkele monsters werd, naast kali, een ge
halte aan magnesiumoxyde gegarandeerd; bij
controle bleek de waar inderdaad enige per
centen MgO te bevatten.
K A L I Z O U T 60% 84 monsters

Geen opmerkingen.
PATENTKALI

27 monsters

aan echter niet, terwijl één van deze bovendien
minder calciumoxyde bevatte dan voorge
schreven is. Het vijfde monster voldeed aan
de garanties.
KOOLZURE MAGNESIAKALK

24 monsters

In 5 gevallen was niet voldaan aan de garantie
voor magnesiumoxyde; het betrof ook hier
monsters waarin hoge gehalten werden gega
randeerd. Verder was in 3 monsters de fijnheid
iets te laag. Overigens werden geen afwijkingen
geconstateerd.
MAGNESIAKIEZELKALK

4 monsters

In 2 monsters was het chloorgehalte hoger
dan 3%, zodat ze afweken van het hiervoor
gestelde maximum.
Verder kwamen geen afwijkingen voor.

De monsters bevatten alle vier chroom (ca.
3 %). De gehalten aan zuurbindende bestand
delen en aan magnesiumoxyde en de fijnheid
van deze waar waren ruim voldoende.

Z W A V E L Z U R E K A L I 2 monsters

AFVALKALK

Ook een van deze monsters bleek te veel chloor
te bevatten. De gehalten aan kali voldeden aan
de eisen.

Volgens de verstrekte gegevens werd het mon
ster genomen uit een afvalprodukt van een
wasserij. De waar bestond hoofdzakelijk uit
water. Het gehalte aan zuurbindende bestand
delen was aanzienlijk te laag voor afvalkalk.

Kalk- en magnesiakalkmeststoffen
KALKMERGEL

CACAO-AFVALKALK

5 monsters

Van één monster kalkmergel lag de fijnheid
beneden de minimum-eis; de 4 andere mon
sters voldeden ruimschoots aan de eisen.
KALIKIEZELKALK

3 monsters

In 2 monsters werd alleen het gehalte aan
borium bepaald. Het resterende monster vol
deed aan de garanties en aan de eisen.
MAGNESIA POEDER KALK

5 monsters

Bij deze monsters werden hoge garanties ge
geven voor zuurbindende bestanddelen en
magnesiumoxyde; 4 monsters voldeden hier
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1 monster

2 monsters

Een van deze monsters was afkomstig uit een
gedroogde partij, waardoor de gehalten tussen
de twee monsters onderling nogal verschilden.
Beide monsters voldeden echter aan de eisen.
SCHUIMAARDE

2 monsters

Geen opmerkingen.
Diverse kunstmeststoffen
KIESERIET

2 monsters

Het gehalte aan magnesiumoxyde lag in beide
monsters boven de minimum-grens. Andere
bepalingen vonden niet plaats.
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KOPERSLAKKENBLOEM

8 monsters

De meeste monsters werden niet volledig
onderzocht. De gehalten die bepaald werden,
waren in overeenstemming met de eisen.
KOPERSULFAAT

1 monster

Het gehalte aan koper voldeed aan de hiervoor
geldende eis.
Meststoffen met twee of drie
van de waardegevende bestanddelen
stikstof, fosforzuur en kali
FOSFAATAMMONSALPETER

41 monsters

Bij een aantal monsters fosfaatammonsalpeter
werd een garantie gegeven voor in water op
losbaar fosforzuur. Aan deze garantie was in
6 gevallen niet voldaan. De gevonden gehalten
lagen enkele percenten beneden de gegaran
deerde gehalten. Deze monsters waren waar
schijnlijk alle afkomstig uit partijen van
buitenlandse oorsprong.
Verder werden geen afwijkingen geconsta
teerd, waarbij evenwel moet worden opge
merkt dat niet bij alle monsters garanties
werden vermeld.
KALIHOUDEND THOMASMEEL

1 monster

In het monster was een tekort aan kali en een
overmaat aan fosforzuur aanwezig. De geko
zen verhouding van de samenstellende mest
stoffen was derhalve van dien aard dat de waar
niet aan de eisen voldeed.
KALISALPETER

1 monster

Geen opmerkingen.
MONOAMMONFOSFAAT

MENGMESTSTOFFEN

In totaal voldeden 29 monsters niet aan de
garantie. Ongeveer de helft hiervan bestond
uit Produkten die op markten en in winkels
te koop worden aangeboden in kleine ver
pakkingseenheden. Dit zijn veelal mengmest
stoffen in vloeibare vorm, waarvan de gega
randeerde gehalten overeenkomen met de
voorgeschreven minimum-eisen.
Bij de overige monsters waarin een onder
gehalte voorkwam, was vaak een overmaat
van een ander bestanddeel aanwezig.
Verder werd één monster ten onrechte aan
geduid als mengmeststof ; de waar bleek uit
sterk verontreinigde zwavelzure kali te be
staan, die niet aan de eisen voldeed.
Organische natuurlijke meststoffen
COMPOST

Het monster bevatte minder fosforzuur dan
als minimum is voorgeschreven; volgens op
gave werd de betrokken partij uitgevoerd.

13 monsters

Een monster compost werd door een verbrui
ker ingezonden, die voor de waar een naar
verhouding vrij hoge prijs had betaald. Een
beperkt visueel onderzoek wees in de richting
van een slibcompost; ofschoon de waar ver
moedelijk wat meer kali bevatte dan normaal,
werden geen aanwijzingen verkregen die de
hoge prijs zouden kunnen rechtvaardigen.
In de overige monsters werden de gebruikelijke
chemische analysen verricht. Het droge-stofgehalte was van alle voldoende.
GIER

33 monsters

Geen opmerkingen.
SLIB

1 monster

201 monsters

4 monsters

Het vochtgehalte lag beneden de vastgestelde
maximum-grens. Twee monsters werden on
derzocht op teerachtige stoffen, die evenwel
afwezig waren.
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STALMEST

119 monsters

Uit de aanvragen voor onderzoek van mon
sters stalmest voor handelsdoeleinden bleek,
dat men er in het afgelopen verslagjaar steeds
meer toe overging stalmest te verpakken in
kleine hoeveelheden, kennelijk met het oog op
afzet aan particuliere verbruikers. Deze stal
mest wordt daartoe eerst gedroogd en gemalen
of soms gekorreld. De gehalten aan waardegevende bestanddelen die in monsters van
deze waar gevonden worden, liggen uiteraard
hoger dan die van gewone, niet-gedroogde
stalmest.
Van de onderzochte monsters bevatten 2 stuks
minder dan 10% organische stof, zodat deze
niet voldeden aan de hiervoor geldende eis.
Andere afwijkingen werden niet vastgesteld.

Monsters

Bijzonderheden

Afval van conservenbereiding

de waar moet als chloorhoudend
worden aangeduid,

Cacaodoppen

voor het verkopen van dit produkt
als meststof was een ontheffing
vereist; deze werd aangevraagd.

Fosfaathoudende een monster verschilde uiterlijk
met de gebruikelijke hoedanigheid
kalikiezelkalk
van deze waar ; het bevatte korrels,
mogelijk ontstaan door vochtaantrekking, waardoor waarschijn
lijk de fijnheid en de gehalten aan
fosforzuur en kali te laag waren.
Van de overige monsters voldeden
4 stuks niet aan de garantie voor
kali, terwijl eveneens 4 keer het
gehalte aan fosforzuur een weinig
beneden de voorgeschreven eis lag.
Gaswater

in een monster werd een geringe
hoeveelheid teerachtige stoffen
aangetoond.

Grond

in verband met de mogelijke
aanwezigheid
van
schadelijke
bestanddelen van onkruidbestrij
dingsmiddelen werden enige mon
sters grond onderzocht op orga
nisch gebonden chloor; hiervan
werd in 3 monsters een gering
percentage gevonden,

1 monster

Guano

Door visueel onderzoek werd vastgesteld dat
het monster bestond uit een mengsel van stal
mest, turfmolm en zwartveen. De gebruikte
aanduiding 'molmmest' kon derhalve op deze
waar van toepassing worden geacht.

aan de voorwaarden van de hier
voor verleende ontheffing was
ruimschoots voldaan.

Hoorn- en
hoefmeel

enkele monsters bevatten minder
stikstof dan normaal in deze waar
aanwezig is ; de betrokken partijen
konden niettemin nog voor be
mesting worden toegelaten,

Houtafval,
gecomposteerd

volgens de verstrekte gegevens was
aan houtafval - voornamelijk
zaagsel - een middel toegevoegd
dat het composteren zou bevorde
ren en versnellen, waardoor het
produkt voor bemestingsdoelein
den bruikbaar zou worden; nadat
een monster hiervan was geanaly
seerd, werden geen verdere stappen
tot het verkrijgen van een ont
heffing ondernomen.

STRO

4 monsters

De monsters bevatten voldoende drogestof.
TURFMOLM

1 monster

Geen opmerkingen.
TURFMOLMTOEMAAK (MOLMMEST)

Overige 204 monsters
Behalve de hiervoor genoemde monsters wer
den nog een aantal Produkten van verschillen
de aard en samenstelling onderzocht. In
hoofdzaak waren dit grondstoffen en afval
stoffen. Van de Produkten die dienden om als
zodanig als meststof te worden toegepast,
worden hiernaast enige bijzonderheden ver
meld.
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Monsters

Bijzonderheden

Monsters

Bijzonderheden

Kalkslib

het monster voldeed aan de eisen
van de ontheffing.

Meststoffenmengsel

Konijnenlijmmest

de waar bevatte voldoende stikstof.

in een monster werd een afwijking
ten aanzien van het gehalte aan
stikstof geconstateerd.

Varkenstenen

Kunstmest

verzocht werd de identiteit van 2
monsters kunstmest vast te stellen.
Uit het onderzoek bleek dat deze
niet uit kunstmest bestonden, maar
uit zandachtig materiaal en weinig
organische verontreinigingen; als
meststof was de waar vrijwel van
geen waarde.

teneinde na te gaan of dit afvalprodukt eventueel voor bemesting
zou kunnen dienen werd een mon
ster onderzocht op waardegevende
bestanddelen; uit de analyse bleek
dat alleen een bepaald percentage
stikstof aanwezig was. Voor de
waar werd geen ontheffing aan
gevraagd.

Landbouwzout

voor dit produkt werd ontheffing
verleend onder de benaming 'natriumchloride,
chloorhoudend' ;
voor het gehalte aan natrium moet
een garantie worden gegeven.

Vismeel

Ledermeel

aan de eisen van de ontheffingen,
die voor dit produkt van kracht
zijn, was voldaan. Overigens had
den verschillende monsters be
trekking op partijen, die blijkbaar
niet voor binnenlands gebruik be
stemd waren.

in de monsters werd uitsluitend
onderzoek van het gehalte aan
stikstof gevraagd, waarbij werd
medegedeeld dat de betrokken
partijen voor bemesting bestemd
waren. Voor deze waar is echter
geen ontheffing van kracht.

Zwavelzure
natronkali

in een monster was het gehalte aan
kali aanzienlijk te laag, terwijl een
hoog gehalte aan stikstof aanwezig
was ; de overige monsters voldeden
aan de eisen.
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Veevoeders

Overzicht van de onderzochte monsters in 1963
Naam

Aantal

PRODUKTEN VAN PLANTAARDIGE
OORSPRONG

Aardappelprodukten
Boekweitprodukten
Bonenprodukten
Bostel
Brood- en beschuitprodukten
Cacaoprodukten
Erwtenprodukten
Gerstprodukten
G ierstprodukten
Gist
Gras-, klaver- en luzernemeel
Grondnotenprodukten
Haverprodukten
Johannesbroodprodukten
Katoenzaadprodukten
Kokosprodukten
Lijnzaadprodukten
Maïsprodukten
Melasse
Mosterdzaadprodukten
Nigerzaadprodukten
Palmpitprodukten
Pulp
Raap- en koolzaadprodukten
Rijstprodukten
Roggeprodukten
Sesamprodukten
Sojaprodukten
Sorghumprodukten
Tapiocaprodukten
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30

6
3
6
24
7
9
38

1

7
625
218
45
21
244
56
455
564
17

1

100
4
45
330
187
16

210
211
12
38

Naam
Tarweprodukten
Rode wortelenprodukten
Zonnebloemzaadprodukten
Diverse zaden en vruchten

Aantal
219

2
284
242

PRODUKTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG

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

71
231
395
9
12
288

14

1

207
64
6 315
251
305
38

ANDERE VEEVOEDERS

Mengvoeders
Mineralen en mineralenmengsels
Vitaminepreparaten
Diversen

6 890
436
279
440
20 523

Van 32 monsters werd het verzoek tot onderzoek
herroepen.

Overzicht van het onderzoek van veevoeders

Produkten van plantaardige oorsprong
AARDAPPELPRODUKTEN

30 monsters

In 21 monsters vond een microscopisch en
chemisch onderzoek plaats overeenkomstig
de eisen van de Lijst van Veevoeders. Het
resultaat hiervan was als volgt :
Aanduiding

8 aardappelmeel 8 aardappelmeel
11 aardappeleiwit 8 aardappeleiwit
3 aardappeleiwit waarvan het ge
halte aan ruw eiwit te laag was;
zij bevatten bovendien meer bac
teriën dan normaal
1 gedroogd
aardappelafval

1 aardappelprodukt met verstijfseid zetmeel

1 melkpoeder en
aardappelmeel

1 aardappelvlokken (van geschilde
aardappelen); een melkprodukt
werd niet gevonden

BOEKWEITPRODUKTEN

6 monsters

Een microscopisch en chemisch onderzoek
werd uitgevoerd in 2 monsters, die beide
werden ingezonden als boekweitvoermeel.
Een monster voldeed aan de eisen van boekweitgeelmeel. Het tweede bestond uit boek
weitvoermeel, doch hiervan was de zuiverheid
onvoldoende door aanwezigheid van veel dode
mijten en mijtenexcrementen.
3 monsters

In de praktijk is gebleken dat het al dan niet
verhit zijn, alsook de aard van de verhitting
van groot belang is voor de waarde van bonenprodukten als veevoeder. Omtrent een
monster bonenafval kwam vast te staan dat
het niet verhit was geweest.
BOSTEL

BROOD- EN BESCHUITPRODUKTEN

24 monsters

Uitslag

BONENPRODUKTEN

bostel ; het bevatte echter veel schimmel zodai
het niet fris en gezond was.
In de overige monsters was 70 a 80% vocht
aanwezig; voor deze natte bostels zijn in de
Lijst van Veevoeders geen bijzondere eisen
opgenomen.

6 monsters

Slechts één monster bestond uit gedroogde

Elf monsters werden onderzocht volgens de
eisen. Hieraan bleken 7 stuks niet geheel te
voldoen. De uitslag luidde:
Aanduiding

Uitslag

4 broodmeel

1 broodmeel
3 broodmeel waarvan het vocht
gehalte te hoog was

7 beschuitmeel

3 beschuitmeel
2 gemalen koekafvallen vermengd
met diverse andere Produkten en
enkele mineralen
1 beschuitmeel, rans en met meer
bacteriën dan normaal; de zuiver
heid was onvoldoende
1 gemalen bakkerijafvallen, waar
van de zuiverheid eveneens niet
voldeed door aanwezigheid van
veel schimmel

CACAOPRODUKTEN

7 monsters

Blijkens de aanduiding bestonden de monsters
voornamelijk uit afvalprodukten. In 2 mon
sters werd door een microscopisch onderzoek
de juiste aard vastgesteld; één bestond uit
gemalen cacaodoppen en het tweede uit brok
jes van een cacao-afvalprodukt met veel
doppen.
Het gehalte aan theobromine lag in deze
cacaodoppen rond 1 %.
ERWTENPRODUKTEN

9 monsters

Twee monsters erwtenmeel werden volledig
onderzocht. In beide werd een afwijking ge
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constateerd. Een monster bevatte veel schim
mel waardoor het niet fris en gezond was ; het
tweede bestond niet uit erwtenmeel, maar uit
erwtenschillenmeel.
GERSTPRODUKTEN

38 monsters

De monsters gerstprodukten werden met uit
zondering van 4 stuks microscopisch en che
misch onderzocht. De uitslag hiervan liet over
het geheel genomen te wensen over. Zoals uit
onderstaand overzicht blijkt, voldeed slechts
een klein aantal monsters aan de eisen voor
echtheid en zuiverheid.
Aanduiding

Uitslag

23 gerstemeel

5 gerstemeel
2 gerstepelmeel
2 gerstevoermeel
4 gedeeltelijk beschadigd gerste
meel
4 gerstemeel met meel van wilde
haver, wat tarwemeel en gemalen
onkruidzaden
2 gerstevoermeel en tarwevoerbloem
1 gerstevoermeel dat wat brandsporen bevatte
3 gerstemeel waarvan de zuiver
heid onvoldoende was door veel
schimmel en levende mijten
4 gerstevoermeel 3 gerstafvallen met veel doppen
1 gerstafvallen (hoofdzakelijk dop
pen en kaf), graszaadstro en ge
deeltelijk verbrand raap- of koolzaadmeel en zonnebloemzaadmeel ;
het bevatte wat schimmel, brandsporen en zand
2 slijpmeel

1 gerstepelmeel
1 gerstevoermeel

1 afvalmeel

1 doppenrijk gerstafvalprodukt en
moutkiemen

3 moutkiemen

1 moutkiemen
1 moutkiemen waarvan het vocht
gehalte te hoog was
1 korrels van een doppenrijk gerstprodukt, maïsmeel, een guarzaadprodukt en moutkiemen.
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GIERSTEMEEL

1 monster

In het monster werden uitsluitend chemisch
enkele gehalten bepaald.
GIST

7 monsters

Van 1 monster biergist werd de zuiverheid
gecontroleerd. Het voldeed aan de eisen voor
gedroogde gist.
GRAS-, KLAVER- EN LUZERNEMEEL

625 monsters
Van deze monsters werden er 117 volledig
onderzocht. Hierbij bevond zich geen klavermeel; het merendeel werd gevormd door
luzernemeel.
Iets minder dan de helft voldeed aan de eisen.
Hieronder volgt een overzicht van het resul
taat van het onderzoek, waarbij geen onder
scheid is gemaakt tussen meel, brokjes of
korrels.
Aanduiding

Uitslag

18 grasmeel

2 grasmeel
1 grasmeel waarvan het vochtge
halte te hoog was
5 grasmeel die zand bevatten; het
asgehalte was te hoog
3 grasprodukt; het gehalte aan
ruw eiwit en/of caroteen was te
laag
3 grashooimeel
1 luzernemeel
1 luzernehooimeel
1 mengsel van gras/luzernemeel
1 mengsel van gras/luzernemeel
waarvan het asgehalte te hoog was

79 luzernemeel

43 luzernemeel
1 luzernemeel, waarvan het asge
halte te hoog was; het bevatte
zand
1 luzernemeel met een te hoog
vochtgehalte
9 luzerneprodukt ; het gehalte aan
ruw eiwit en/of caroteen was te
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Aanduiding

Uitslag
laag; van één van deze monsters
was tevens het katalasegetal te
hoog
6 luzernehooimeel
1 grasmeel
2 grasmeel met zand; het asgehalte
was te hoog
1 grasprodukt waarvan het gehalte
aan ruw eiwit te laag was
1 graszaadstro en grasmeel
1 mengsel van gras/klaver/luzernemeel, waarvan het vochtgehalte te
hoog was
13 luzernemeel en grasmeel, waarin
onder meer aanwezig waren: ge
malen cacaodoppen, gemalen gras
zaad, graszaadkaf, graszaadstro,
bietenzaadafval, spinaziezaadafval,
boekweitdoppen, haverdoppen en
een gerstafvalprodukt

20 mengsels van
gras/klaver/
luzernemeel

4 gras/klaver/luzernemeel
4 mengsels, waarvan het asgehalte
te hoog was
1 grasmeel
3 luzernemeel
2 luzernemeel met zand; het as
gehalte was te hoog
1 luzerneprodukt waarvan het ruw
eiwitgehalte te laag en het asgehalte
te hoog was
2 luzernehooimeel
2 gras/luzernemeel met gemalen
cacaodoppen, graszaadkaf en stro
1 gras/luzernemeel waarvan de
zuiverheid onvoldoende was door
aanwezigheid van veel bacteriën

Van de overige monsters waarin een chemische
analyse werd uitgevoerd bleken er ook ver
schillende niet aan de eisen te voldoen. In
73 monsters waren de gehalten aan ruw eiwit
en/of caroteen te laag, in 32 was het vocht
gehalte te hoog en in 69 was het asgehalte te
hoog. Hierbij dient in aanmerking te worden
genomen dat in een aantal van deze monsters
slechts één of twee gehalten werden bepaald,

zodat deze opgave geen volledig beeld geeft
van eventuele afwijkingen.
GRONDNOTENPRODUKTEN

218 monsters

Het merendeel van de monsters grondnotenschilfers/meel werd onderzocht op ricinus. In
28 monsters vond een onderzoek plaats over
eenkomstig de eisen. De uitslag was als volgt:
Aanduiding

Uitslag

26 grondnotenmeel

9 geëxtraheerd grondnotenmeel
1 grondnotenmeel waarvan het as
gehalte te hoog was
2 grondnotenvoermeel
7 geëxtraheerd
grondnotenvoer
meel
1 geëxtraheerd
grondnotenvoer
meel met een te hoog asgehalte;
het bevatte wat schimmel, sporen
roestzwammen en zand
1 grondnotenkiembliesmeel
2 grondnotenmeel met zonnebloemzaadmeel, katoenzaadmeel,
sesammeel, lijnmeel en maïsvoermeel
1 grondnotenmeel dat ricinus be
vatte
2 grondnotenmeel/produkt waar
van de zuiverheid onvoldoende
was door veel schimmel

1 grondnotenzemelen

1 grondnotenafvallen nl. dopbestanddelen, bliezen, kerndelen en
veel zand

1 geperste grond- 1 schilfers van grondnotenbliesnoten met krips meel, een gerstprodukt, een ver(van aardappelen) stijfseld zetmeelprodukt (mogelijk
van aardappelen) en wat keuken
zout

HAVERPRODUKTEN

45 monsters

Hiervan werden 27 monsters microscopisch
en chemisch onderzocht. Hieronder bevonden
zich wederom enige monsters van zg. 'kunsthaver', ofschoon deze waar als regel niet met
een daarvoor passende benaming werd aan

39

OVERZICHT VAN HET ONDERZOEK VAN VEEVOEDERS

geduid. Het onderzoek leverde volgend resul
taat op:
Aanduiding

Uitslag

15 havermeel

6 havermeel
1 havervoermeel
1 gemalen lichte haver met wat
meel van wilde haver
7 havervoermeel/havermoutafvalmeel en een gerst- of tarweprodukt ;
enkele monsters bevatten tevens
wat sorghummeel, maïsmeel en
rijstvoedermeel

9 voerhavermout 5 voerhavermout
4 voerhavermout waarvan het ge
halte aan doppen te hoog was
1 havermoutafvalmeel

1 havervoermeel

2 h.g.meel

2 havervoermeel/havermoutafvalmeel en een zetmeelrijk gerstprodukt

den meer monsters microscopisch onderzocht
nl. 87 stuks. Ook het aantal geconstateerde
afwijkingen steeg, zelfs meer dan naar ver
houding. Verschillende monsters bleken bij
voorbeeld te veel schillen en zaadpluis te be
vatten, terwijl in enige andere een hoeveelheid
doprijke produkten voorkwam. Een monster
bestond in het geheel niet uit een katoenzaadprodukt maar uit bestanddelen van een palmv r u c h t ; merkwaardig w a s d a t hetzelfde P r o 
dukt ook was aangeboden onder de naam
'kokospulp'.
Aanduiding
85 katoenzaadmeel

9 katoenzaadmeel
9 geëxtraheerd katoenzaadmeel
14 katoenzaad voermeel
20 geëxtraheerd
katoenzaad voermeel
1 geëxtraheerd
katoenzaadvoermeel waarvan het asgehalte te
hoog was
21 katoenzaadprodukt met zaad
pluis
3 katoenzaadvoermeel dat kool
zure kalk en keukenzout bevatte
7 katoenzaadprodukt met veel
doppen, meel van een palmpitsoort, een doppenrijk grondnotenprodukt, rijstdoppen en tarwezemelgrint
1 vezels en schaaldelen van een
palmvrucht

2 katoenzaad
voermeel

1 geëxtraheerd
katoenzaadvoer
meel
1 doppenrijk katoenzaadprodukt,
meel van een palmpitsoort, grondnotendoppen, rijstdoppen en tarwezemelgrint

JOHANNESBROODPRODUKTEN

21 monsters
In 17 monsters werd een volledig onderzoek
verricht. Het merendeel hiervan voldeed aan
de eisen. De uitslag was als volgt:
Aanduiding
17 Johannesbrood

Uitslag
12 gebroken Johannesbrood of Johannesbroodmeel
1 Johannesbroodmeel waarvan het
asgehalte te hoog was
1 gebroken Johannesbrood waar
van het vochtgehalte een weinig te
hoog was
3 Johannesbroodmeel
hetgeen
schimmel en excrementen bevatte;
2 hiervan moesten worden afge
keurd

KATOENZAADPRODUKTEN

244 monsters

In vergelijking met het voorgaande jaar wer
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Uitslag

KOKOSPRODUKTEN

56 monsters

Hiervan werden 15 monsters microscopisch
en chemisch onderzocht. Zoals uit het over
zicht blijkt, werden in deze monsters verschil
lende afwijkingen vastgesteld.
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Aanduiding

Aanduiding

Uitslag

13 kokosmeel/
brokken

3 kokosmeel
1 kokoskorrels waarvan het asgehalte te hoog was
3 bestanddelen van kokos; zij be
vatten delen van de steenschaal en
verkoolde deeltjes ; de verteerbaar
heid van het eiwit was lager dan
normaal
1 door te hoge verhitting bescha
digd kokosprodukt, waarvan de
verteerbaarheid van het eiwit zeer
laag was (23,2 re—3,7 vre)
1 babassuschilfers ; het bevatte de
len van de steenschaal en ricinus
1 schilfers van een acrocomiasoort,
schaaldelen, verder een niet nader
geïdentificeerd zetmeelrijk Pro
dukt en 0,02 % ricinus
(rijstdoppen
1 rijstafvalprodukt
en gluten) en wat kokosmeel
1 cacao-afvalprodukt met veel
doppen; het bevatte weinig kokos
meel
1 kokosmeel waarin veel schim
melsporen en andere micro-orga
nismen aanwezig waren ; de zuiver
heid was onvoldoende

2 kokospulp

2 bestanddelen van een palmvrucht, in hoofdzaak vezels en
schaaldelen, verder een niet nader
geïdentificeerd zetmeelrijk Pro
dukt ; beide bevatten wat schimmel

LIJNZAADPRODUKTEN

455 monsters

Het gevraagde onderzoek betrof in hoofdzaak
de aanwezigheid van ricinus. Slechts 24 mon
sters werden volledig onderzocht overeen
komstig de eisen, met het volgende resultaat.
Aanduiding

Uitslag

19 lijnschilfers/
-meel

8 lijnmeel
1 geëxtraheerd lijnmeel
1 lijnmeel dat wat zand bevatte;
het asgehalte was te hoog

Uitslag
4 lijnmeel waarvan het gehalte aan
lijnzaad in de plantaardige be
standdelen te laag was
1 geëxtraheerde lijnschilfers met
schimmelsporen
1 lijnmeel bevatte 7 % nigerzaadmeel, 5% onkruidzaden en stro
en 0,04 % ricinus
1 schilfers van grondnoten, rijstvoedermeel en een onbekend soort
bonen
1 raap- of koolzaadmeel en nigerzaadmeel
1 raapschilfers, waarvan de zuiver
heid onvoldoende was door aan
wezigheid van veel schimmel

4 lijnzaad

4 lijnzaad die onderscheidenlijk
0,5%, 7,5%, 14% en 30% kaf,
stro, zand en onkruidzaden be
vatten

1 gemengde
schilfers

1 schilfers van lijnmeel, grondnotenmeel, zonnebloemzaadmeel,
katoenzaadmeel, sesammeel en
grasmeel

MAISPRODUKTEN

564 monsters

Meer dan de helft van de monsters bestonden
uit een maïsprodukt dat werd aangeduid als
maïsvoermeel. Op enkele uitzonderingen na
voldeden deze echter niet aan de eisen voor
maïsvoermeel. Zij dienden te worden gerang
schikt in de rubriek maïszemelgrint, die in de
loop van het verslagjaar in de Lijst van Vee
voeders werd opgenomen. Zulks bleek vaak
reeds uit de bepaling van het gehalte aan ruwe
celstof ; in een groot aantal monsters bleef het
onderzoek beperkt tot deze bepaling.
Het aantal microscopisch en chemisch onder
zochte monsters bedroeg 180 stuks.
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Aanduiding
1 maïsbloem
20 maïsmeel

Uitslag

Aanduiding

Uitslag

1 maïsbloem

1 wormenmeel

1 maïsmeel en gerstemeel hetgeen
een hoeveelheid piperazine bevatte

2 zonder aanduiding

1 zetmeelrijk maïsglutenprodukt
dat wat schimmel bevatte
1 maïsvoermeel dat niet voldoende
zuiver was door aanwezigheid van
levende en dode larven, kevers en
excrementen

6 maïsmeel
1 maïsmeel met 5 % melasse
7 maïsvoermeel
3 maïsvoermeel die koolzure kalk
bevatten; het gehalte aan as was te
hoog
2 maïszemelgrint
1 maïsmeel dat levende mijten, ex
crementen en schimmel bevatte;
de zuiverheid was onvoldoende

2 maïsbrok

2 maïsvoermeel met melasse; een
monster bevatte tevens minerale
bestanddelen

1 maïseiwit

1 zetmeelrijk maïsglutenprodukt
met ca. 58% rijstvoedermeel ; de
zuiverheid was onvoldoende door
bruine kiemen, schimmel en mijtenexcrementen

72 maïsvoermeel

2 maïsglutenglucose
72 maïsglutenvoer

7 maïsvoermeel
1 maïsvoermeel met 5 % melasse
64 maïszemelgrint
2 maïsglutenglucose
41 maïsglutenvoer; in enkele mon
sters was wat koolzure kalk aan
wezig doch niet in die mate dat zij
niet meer voldeden aan de eisen
26 maïsglutenprodukt met een te
laag gehalte aan ruw eiwit
1 maïsglutenvoer met sorghumglutenvoer
4 maïsglutenvoer waarvan de zui
verheid niet voldeed door veel
schimmel

3 maïskiemmeel

3 maïskiemmeel

1 maïskiemschroot

1 geëxtraheerd maïskiemzemelenmeel

2 maiskiemvoermeel

2 maïskiemzemelen en een doppenrijk rijstprodukt, waarin schim
mel, insektenexcrementen, dode
kevers en larven aanwezig waren;
de zuiverheid was niet voldoende

1 afval van maïs
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1 maïsafvalprodukt, hoofdzakelijk
meel, wat bliezen en zemelen

MELASSE

17 monsters

De monsters bestonden uit melasse, betasse,
mixasse en mengsels hiervan. Van 11 monsters
werd de samenstelling gecontroleerd; deze
bleek vrij goed in overeenstemming te zijn
met de aangegeven benaming. Hieronder
bevond zich één monster aangeduid als melassemeel ; het bestond uit melasse met gema
len stengeldelen, vermoedelijk van suikerriet.
MOSTERDZAADPRODUKTEN

1 monster

Het monster voldeed aan de eisen voor witmosterdzaadmeel.
NIGERZAADPRODUKTEN

100 monsters

In 8 monsters vond een microscopisch en
chemisch onderzoek plaats. Hiervan bevatte
één monster, naast nigerzaadmeel, een hoe
veelheid saffloermeel van ongeschild zaad.
In de overige kwamen geen afwijkingen voor.
PALMPITPRODUKTEN

4 monsters

Geen van deze monsters werd microscopisch
onderzocht.
PULP

45 monsters

Een bijzondere constatering werd gedaan bij
het microscopisch onderzoek van een monster
gedroogde pulp, waarvan werd medegedeeld
dat de partij een zwarte stof bevatte en niet

OVERZICHT VAN HET ONDERZOEK VAN VEEVOEDERS

door het vee werd opgenomen; het bestond
namelijk voor ongeveer de helft uit ijzerroestschilfertjes. Een ander monster uit een geïm
porteerde partij pulp bleek zeer veel schimmel
te bevatten, zodat ook deze waar ondeugdelijk
was als veevoeder.
Van de overige monsters werden er nog 15 mi
croscopisch onderzocht met het volgende
resultaat.
Aanduiding

Uitslag

2 gedroogde
suikerpulp

1 gedroogde suikerpulp
1 gedroogde pulp met melasse

5 gedroogde
pulp/brok

5 gedroogde pulp

1 gedroogde
melassepulp

1 gedroogde pulp

1 betassepulp

1 betassepulp

1 gedroogde
appelpulp

1 gedroogde appelpulp ; het bevat
te wat verbrande deeltjes doch de
zuiverheid was nog voldoende

1 capitapulp

1 vezels en schaaldelen van een
palmvrucht, vermoedelijk van een
acrocomiasoort

1 macoyapulp

1 palmpulp en een doppenrijk katoenzaadprodukt

3 pulpstof

1 gedroogde pulp waarvan het asgehalte te hoog was; het bevatte
wat zand en vliegas
2 pulp met zand; bovendien waren
beide te hoog verhit geweest waar
door de verteerbaarheid van het
eiwit laag was

RAAP- EN KOOLZAADPRODUKTEN

330 monsters
In een monster raapzaadschroot werd een
zeer lage verteerbaarheid van het eiwit vast
gesteld (41,9% re—16,2% vre). De partij zou
volgens een nieuw procédé zijn vervaardigd.
Een nader onderzoek wees uit, dat de waar

aangebrand was en de lage verteerbaarheid te
wijten was aan hoge verhitting.
Verder werden nog 16 monsters microscopisch
en chemisch onderzocht waarvan de helft min
of meer afweek.
Aanduiding

Uitslag

15 raapschilfers/
meel

4 raapschilfers/meel
2 raapschilfers waarvan het asgehalte te hoog was; ze bevatten
wat zand
4 geëxtraheerde raapschilfers/meel
1 geëxtraheerd raapmeel; het ge
halte aan zaden in de plantaardige
bestanddelen was een weinig te
laag
2 schilfers van raapzaad, lijnzaad,
weegbreezaad, weinig nigerzaad en
onkruidzaden
1 geëxtraheerde raapkoek met 40%
mosterdzaadkoek
1 geëxtraheerd mosterdzaadmeel

1 sesamschilfers

1 raap- of koolzaadschilfers

RIJSTPRODUKTEN

187 monsters

Opvallend groot was het aantal monsters
rijstprodukten dat moest worden afgekeurd
door verschillende onzuiverheden nl. 60 van
in totaal 106 microscopisch onderzochte mon
sters. De herkomst van de betrokken partijen
wees vaak in dezelfde richting, doch was niet
bij alle monsters aangegeven.
Aanduiding
97 rijstvoedermeel

Uitslag
16 rijstvoedermeel
15 doppenrijk rijstvoedermeel
1 brokken rijstvoedermeel, door
hitte beschadigd
1 doppenrijk rijstvoedermeel dat
donkergekleurde bolletjes bevatte
(mogelijk brandsporen)
7 doppenrijk rijstvoedermeel die
koolzure kalk bevatten
4 doppenrijk rijstafvalprodukt
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Aanduiding

Uitslag

Aanduiding

1 rijstvoedermeel met olijvenpulp
52 rijstvoedermeel waarvan de zui
verheid onvoldoende was; zij be
vatten veel bedorven kiemen, ke
verfragmenten, levende en dode
larven, insektenexcrementen en
kluitjes met schimmel
7 geëxtraheerd
rijstekiemkoekmeel

7 niet geëxtraheerd rijstvoedermeel
van onvoldoende zuiverheid door
veel levende mijten, excrementen,
bruine bedorven kiemen en schim
mel

2 rijstafvallen

1 verstijfseld zetmeelprodukt, mo
gelijk rijstebloem
1 doppenrijk rijstvoedermeel van
onvoldoende zuiverheid door be
dorven kiemen, dode kevers, larven
en insektenexcrementen

ROGGEPRODUKTEN

16 monsters

In 3 monsters roggemeel werd een zuiverheidsonderzoek uitgevoerd. Een hiervan bevatte
een weinig moederkoren; het voldeed echter
nog aan de eisen voor roggemeel; de overige
twee voldeden eveneens.
SESAMPRODUKTEN

44 sesamschilfers/-meel
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7 sesamschilfers/-meel die wat zand
bevatten ; het asgehalte was te hoog
3 schilfers van Sesamum indicum en
Sesamum radiatum

5 sesammeel met raap- of koolzaadmeel
2 sesamschilfers (van zwart zaad)
en schilfers van een raap- of koolzaadprodukt (mogelijk uitgeperste
droes)
1 schilfers van een niet nader ge
ïdentificeerd zaad (mogelijk een
sapotaceeënsoort)
4 sesammeel waarvan de zuiver
heid onvoldoende was door schim
mel, levende en dode kevers, larven
en excrementen
1 beschadigde
sesamkoek

1 sesamkoek van onvoldoende
zuiverheid door aanwezigheid van
veel schimmel

1 sesam/
grondnotenkoek

1 mengsel van ca. 75 % grondnoten
en ca. 25 % sesambestanddelen,
waarvan een klein gedeelte afkom
stig is van Sesamum radiatum

1 raapschilfers

1 sesamschilfers

1 onbekende
koeksoort

1 sesammeel

210 monsters

Van de monsters sesamprodukten werden er
48 volledig onderzocht. Ongeveer de helft
hiervan vertoonde een afwijking, ten dele ten
aanzien van de zuiverheid en voor het overige
van de aangegeven benaming.
Aanduiding

Uitslag

Uitslag
22 sesamschilfers/-meel; in enige
monsters was weliswaar een ge
ringe hoeveelheid van een ander
Produkt aanwezig, doch zij vol
deden aan de eisen

S O J A P R O D U K T E N 211 monsters

Een relatief groot aantal monsters bleek te
veel vocht te bevatten; 86 monsters werden
onderzocht op het gehalte aan vocht, in 40
stuks lag dit boven de vastgestelde grens.
Bij het microscopisch onderzoek van in totaal
27 monsters werd geconstateerd dat enige
wat zaad van Crotalaria bevatten; bekend is
dat sommige Crotalariasoorten giftig zijn,
zodat bij het aantreffen hiervan, voorzichtig
heid geboden is. Een volledig overzicht van
laatstgenoemde monsters is als volgt :
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TAPIOCAPRODUKTEN

Aanduiding

Uitslag

17 sojaschroot/
-meel

4 sojameel
3 geëxtraheerd sojaschroot
2 geëxtraheerd sojameel, waarvan
het vochtgehalte te hoog was
1 gedeeltelijk verbrand sojameel;
de verteerbaarheid van het eiwit
was lager dan normaal
3 sojameel die wat zaad van Crotalaria bevatten
4 sojameel die niet fris en gezond
waren door aanwezigheid van veel
schimmel

8 sojameel met
vet

6 sojameel en vet
2 sojameel en vet, waarin een wei
nig zaad van crotalaria voorkwam

Evenals voorgaande jaren moest een aantal
monsters tapiocawortelenmeel onvoldoende
zuiver worden verklaard door schimmel. De
aanwezigheid hiervan komt uiteraard alleen
vast te staan door een microscopisch onder
zoek; 12 monsters werden aldus onderzocht,
waarvan hier een overzicht volgt.
Aanduiding

Uitslag

12 tapiocazetmeel/meel

4 tapiocameel
1 tapiocawortelenmeel
1 tapiocawortelenmeel waarvan het
vochtgehalte te hoog was
1 tapiocawortelenmeel waarvan het
vocht- en asgehalte te hoog was;
het bevatte wat zand
1 tapiocawortelenmeel
waarin
0,007% blauwzuur werd vastge
steld
4 tapiocawortelenmeel die veel
schimmel bevatten, waardoor zij
niet fris en gezond waren

1 sojabonenmeel 1 gemalen sojabonen
1 zonder aandui 1 sojameel waarvan de zuiverheid
ding
onvoldoende was door veel schim
mel; het bevatte tevens wat Crotalariazaad

SORGHUMPRODUKTEN

12 monsters

In 6 monsters vond een microscopisch en
chemisch onderzoek plaats, met het volgende
resultaat.
Aanduiding

Uitslag

1 milocorn

1 sorghummeel dat zeer veel
schimmel bevatte, waardoor de
zuiverheid onvoldoende was

2 sorghumgluten- 1 sorghumglutenvoer
voer
1 sorghumglutenvoer met grondnotenmeel
1 afval van
sorghum

1 afval van sorghum, hoofdzakelijk kerndelen, bliezen en doppen

1 maïsglutenvoer 1 sorghumglutenvoer
1 rundveemeel

1 sorghummeel

Ook bij deze monsters was de benaming in
enkele gevallen derhalve niet in overeenstem
ming met de aard van de waar.

38 monsters

TARWEPRODUKTEN

219 monsters

In verband met voorschriften die betrekking
hebben op de in- en uitvoer van graanderivaten, werd van verschillende partijen tarwe
produkten door monsteronderzoek het zetmeelgehalte vastgesteld. In een groot aantal
monsters bleef het onderzoek tot deze bepaling
beperkt. Volledig onderzocht werden 113
monsters. Hiervan bleken vooral de monsters
tarwezemelgrint vaak onzuiverheden te be
vatten. De gehele uitslag was als volgt :
Aanduiding

Uitslag

1 tarwebloem

1 tarwebloem

1 tarwemeel

1 tarwemeel

5 tarwevoerbloem 2 tarwevoerbloem
1 tarwegries
2 gedeeltelijk beschadigd

tarwe-
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Aanduiding

Uitslag
voerbloem; zij bevatten veel bac
teriën, waardoor de zuiverheid niet
voldoende was

54 tarwegries

5 tarwegrint

30 tarwezemelgrint

7 tarwezemelen

44 tarwegries
1 tarwegries waarvan het vocht
gehalte te hoog was
7 tarwegrint
2 tarwegries die niet fris en gezond
waren door mijten en mijtenexcrementen
4 tarwegrint
1 tarwezemelgrint die onvoldoende
zuiver was door schimmel
12 tarwezemelgrint
1 tarwevoermeel
1 tarwekiemzemelen
3 tarwezemelgrint met kaf, onkruidzaden en haverdoppen
2 verhit of gebakken tarweprodukt
(mogelijk tarwekiemzemelen)
11 tarwezemelgrint waarvan de zui
verheid onvoldoende was; zij be
vatten schimmel, brandsporen,
mijten, levende kevers, larven en
insektenexcrementen
4 tarwezemelen
3 tarwezemelgrint waarvan de zui
verheid onvoldoende was door
veel levende mijten, mijtenexcrementen, schimmel en brandsporen

1 tarwekiemen

1 tarwekiemzemelen

4 tarwekiem
zemelen

2 tarwekiemzemelen
2 tarwezemelgrint

2 tarwe-afvallen

1 tarwegries
1 tarwe-afvallen (kaf, haren, blie
zen en kerndelen), gemalen on
kruidzaden en wat zand; het be
vatte brandsporen
1 tarwegrint

1 tarwekortmeel
1 klopmeel

1 zetmeelrijk tarweprodukt, ver
moedelijk tarwevoerbloem ; het
was niet fris en gezond door aan
wezigheid van veel levende mijten
en mijtenexcrementen

1 zonder aandui- 1 tarwegrint
ding
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RODE WORTELENPRODUKTEN

2 monsters

Het gehalte aan caroteen lag in beide monsters
boven de vastgestelde minimum-eis. Een
zuiverheidsonderzoek vond niet plaats.
ZONNEBLOEMZAADPRODUKTEN

284 monsters
Ten opzichte van het vorige jaar onderging
het aantal monsters dat onderzocht werd op
ricinus een belangrijke uitbreiding. De volle
dig onderzochte monsters liepen daarentegen
terug tot 46 stuks. In enige hiervan werden
sporen roestzwammen aangetroffen, doch niet
in die mate dat de zuiverheid onvoldoende
was. Onderstaand volgt een overzicht van
deze monsters:
Aanduiding

Uitslag

46 zonnebloemzaadschroot/
-meel

10 zonnebloemzaadmeel ; hiervan
bevatte 1 monster sporen roestzwammen
15 geëxtraheerd zonnebloemzaadschroot/-meel ; 8 monsters bevat
ten sporen roestzwammen
2 zonnebloemzaadvoermeel; in 1
van deze waren sporen roestzwam
men aanwezig
14 geëxtraheerd zonnebloemzaadvoerschroot/-meel; 2 monsters be
vatten sporen roestzwammen
1 geëxtraheerd zonnebloemzaadvoerschroot, waarvan het asgehalte
te hoog was ; het bevatte wat zand
2 meel van onvoldoende ontdopt
zonnebloemzaad, waarin ca. 45%
zonnebloemzaaddoppen aanwezig
waren ; één hiervan bevatte boven
dien raap- of koolzaadmeel en het
andere ricinus
1 afwijkend zonnebloemzaadmeel
hetgeen vermoedelijk gebroeid had;
het bevatte veel bacteriën
1 zonnebloemzaadvoermeel
met
grondnotenmeel, sojameel, maïs
meel en sorghummeel
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DIVERSE ZADEN EN VRUCHTEN

242 monsters
Tot deze rubriek behoren enkele grote series
monsters koolzaad, waarin het gehalte aan
ruw vet bepaald werd. Ook werden verschil
lende monsters tarwe ingezonden ter onder
zoek op vocht. Een zuiverheidsonderzoek
werd verricht in 47 monsters, waarvan de
meeste op een of meer punten afweken. Het is
waarschijnlijk dat voornamelijk in monsters
van verdachte partijen een onderzoek op
zuiverheid wordt gevraagd, waardoor het
grote aantal afwijkingen zou kunnen worden
verklaard.
De volgende monsters waren niet fris en ge
zond:
Aanduiding

Uitslag

1 bonen

1 bevatte mijten, mijten- en mui
zenexcrementen, bacteriën, schim
mel en brandsporen

8 gerst

10 lijnzaad

5 gerst die brandsporen bevatten;
1 gerst met veel schimmel ; 2 gerst
met wilde haver en moederkoren
10 lijnzaad,
wat
onkruidzaden,
aardachtige bestanddelen, veel
schimmel en/of veel mijten en
mijtenexcrementen

1 maïs

1 maïs dat veel schimmel bevatte

1 rijst

1 gedeeltelijk ontdopte rijst waarin
aanwezig waren aangevreten kor
rels, kevers, larven, mijten, excre
menten van muizen, kevers en
mijten, en voorts een weinig schim
mel, aardachtige verontreinigingen
en wat kaf

1 rogge

1 gedeeltelijk gekiemde rogge die
veel schimmel, wat onkruidzaden
en een korrel moederkoren bevatte

1 tarwe

1 tarwe met veel mijten, mijten- en
muizenexcrementen, schimmel en
brandsporen

Van de overige monsters - die niet behoefden
te worden afgekeurd - was de uitslag:
Aanduiding
13 gerst

Uitslag
13 gerst waarin naast tarwe, lijn
zaad of sorghum, een percentage
wilde haver en wat kaf en onkruid
zaden aanwezig waren

1 haver

1 haver en wilde haver

2 kuikenzaad

2 mengsels van hele en gebroken
maïs, gerst, tarwe en haver

1 lijnzaad

1 lijnzaad dat wat schimmel bevat
te

1 maïs

1 maïs, enkele onkruidzaden waar
onder het giftige doornappelzaad,
wat excrementen van muizen, ke
vers en mijten en wat schimmel

3 rogge

1 beschadigde rogge, 1 gedeeltelijk
gekiemde rogge die wat schimmel
bevatte en 1 rogge met wat on
kruidzaden en schimmel

1 tarwe

1 gedeeltelijk gekiemde tarwe die
wat schimmel bevatte

1 tarwepuntjes

1 hele en gebroken tarwe met ca.
12% onkruidzaden en verder wat
lijnzaad, sorghum, kaf en aard
achtige verontreinigingen

1 zaadresten

1 bestanddelen van hennepzaad
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Produkten van dierlijke oorsprong

Aanduiding

BEENDERMEEL, ONTLIJMD BEENDERMEEL

1 bloedmeel waarvan de verteer
baarheid van het ruw eiwit lager
was dan normaal; bovendien was
het vochtgehalte te hoog
1 bloedmeel dat Enterobacteriaceae bevatte

71 monsters
In 16 monsters werd een gecombineerd mi
croscopisch en chemisch onderzoek uitge
voerd. De helft hiervan moest worden af
gekeurd wegens onzuiverheden. Het resultaat
van het onderzoek luidde als volgt:
Aanduiding

Uitslag

1 beendermeel

1 beendermeel dat veel bacteriën
bevatte; de zuiverheid was onvol
doende

1 vleesbeendermeel

1 vet beendermeel waarvan de zuiverheid eveneens onvoldoende was
door bacteriën en schimmel

14 ontlijmd been- 6 ontlijmd beendermeel die voldermeel
deden aan de eisen
2 ontlijmd beendermeel waarvan
het fosforgehalte een weinig te
laag was en/of het vochtgehalte
iets te hoog
2 ontlijmd beendermeel die Enterobacteriaceae bevatten
3 ontlijmd beendermeel waarin
Salmonellabacteriën aanwezig wa
ren
1 ontlijmd beendermeel dat niet
fris en gezond was door schimmel

BLOEDMEEL

231 monsters

De laatste jaren nam het aantal monsters
bloedmeel regelmatig af. Daarbij komt dat de
meeste monsters uitsluitend op ruw eiwit of op
Salmonellae worden onderzocht. Een volledig
onderzoek vond plaats in 13 stuks; de uitslag
hiervan was :
Aanduiding
13 bloedmeel
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Uitslag
10 bloedmeel
1 bloedmeel waarvan het gehalte
aan vocht te hoog was

Uitslag

DIERMEEL

395 monsters

Enige als diermeel aangeduide monsters ble
ken uit vleesbeendermeel of gemengd dierlijk
eiwit te bestaan; ze zullen aldaar besproken
worden. De overige volledig onderzochte
monsters, die wel tot de rubriek diermeel be
hoorden (78 stuks) leverden het volgende
resultaat op:
Aanduiding
78 diermeel

Uitslag
53 diermeel
7 vet diermeel
6 diermeel waarvan het gehalte aan
keukenzout een weinig te hoog was
1 diermeel met verenmeel
4 diermeel die hoorn- of hoevenmeel bevatten; van 2 stuks was
bovendien de verteerbaarheid van
het ruw eiwit lager dan normaal
1 vet diermeel met inhoud van ver
teringsorganen en zand
4 diermeel die Enterobacteriaceae
bevatten
2 diermeel die Salmonellae bevat
ten

In de loop van 1963 werd de omschrijving van
diermeel in de Lijst van Veevoeders aldus ge
wijzigd, dat hieronder tevens pluimveediermeel begrepen wordt, mits dat zoveel mogelijk
is bevrijd van veren en andere minder verteer
bare delen. In bovenstaand overzicht werden
de monsters waarin pluimveediermeel voor
kwam daarom niet meer afzonderlijk vermeld.
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GARNALENPRODUKTEN

9 monsters

De monsters werden aangeduid als garnalenmeel en als gedroogde garnalendoppen; zij
werden onderzocht op Salmonella-bacteriën
of op het gehalte aan eiwit. Een microscopisch
onderzoek op zuiverheid vond niet plaats.
GEMENGD DIERLIJK EIWIT

Aanduiding

Uitslag

6 haringmeel

4 haringmeel
1 vet haringmeel
1 haringmeel met toegevoegd ure
um

1 haringmeel/
wit vismeel

1 haringmeel en ander vismeel
waarvan de zuiverheid onvoldoen
de was doordat de waar veel bac
teriën bevatte

12 monsters

In 9 monsters van deze rubriek werd een on
derzoek verricht overeenkomstig de eisen.
Bij 7 stuks hiervan was de aanduiding niet
juist, hetgeen uiteraard als een afwijking moet
worden aangemerkt, ook al is de zuiverheid
voldoende voor gemengd dierlijk eiwit. Onder
staand volgt de uitslag van het onderzoek van
deze 9 monsters.

LEVERMEEL

14 monsters

Het onderzoek in deze monsters bleef beperkt
tot het vaststellen van de aan- of afwezigheid
van Salmonella-bacteriën en de bepaling van
het gehalte aan ruw eiwit.
LEVERTRAAN

1 monster

Aanduiding

Uitslag

Het monster gaf geen aanleiding tot opmer
kingen; het gehalte aan vitamine A was vol
doende hoog.

2 gemengd dier
lijk eiwit

2 vleesbeendermeel en bloedmeel

MELKPRODUKTEN

6 diermeel

2 vleesbeendermeel en bloedmeel
4 vleesbeendermeel of beendermeel
met een ander dierlijk produkt
(vermoedelijk huidmeel); hiervan
bevatte één monster Salmonella
bacteriën

1 vleesbeendermeel

1 vleesbeendermeel
bloedmeel

HARINGMEEL

en

verder

288 monsters

De meeste als haringmeel ingezonden mon
sters, die microscopisch werden onderzocht,
hoorden thuis onder het hoofd 'vismeel', nl.
12 van in totaal 19 stuks. Bij de resterende 7
was 1 monster waarin de aanwezigheid van
toegevoegd ureum werd vastgesteld. Van deze
laatste monsters was het resultaat :

207 monsters

De monsters zijn te verdelen in 177 kunstmelk
en 30 enkelvoudige melkprodukten. Het on
derzoek van de monsters kunstmelk bestond
hoofdzakelijk uit de bepaling van het gehalte
aan ruw eiwit, ruw vet, zetmeel en antibiotica
of medicinale stoffen; in enige werd ook de
samenstelling nagegaan.
Van de 30 monsters van enkelvoudige melk
produkten werden er 14 volledig onderzocht;
de uitslag hiervan was als volgt:
Aanduiding

Uitslag

1 magere melk
poeder

1 magere melkpoeder

2 ondermelk
poeder

1 gedeeltelijk ontvette melkpoeder
1 melkpoeder en verder weipoeder

3 weipoeder/
-brokken

3 weipoeder/-brokken
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Aanduiding

Uitslag

Aanduiding

3 melksuikerarm 3 melksuikerarm weipoeder
weipoeder

heid van het ruw eiwit lager was
dan normaal
3 vismeel die Enterobacteriaceae
bevatten
4 vismeel van onvoldoende zuiver
heid door schimmel en/of bacte
riën

4 gedroogde wei- 4 gedroogde weistroop
stroop
1 albumine

1 gedroogde weistroop

VETKANEN

64 monsters

Een microscopisch onderzoek werd uitge
voerd in 1 monster, hetgeen werd ingezonden
als vleesmeel; het bestond uit vetkanenmeel
waarvan het gehalte aan as en aan keukenzout
te hoog was.
Het onderzoek van de overige monsters had
in hoofdzaak betrekking op het gehalte aan
ruw eiwit en ruw vet en op de aanwezigheid
van Salmonella-bacteriën.
VISMEEL

6315 monsters

Meer dan de helft van de monsters vismeel
werd op grond van de Verordening Gezond
heidseisen Geïmporteerde Dierlijke Eiwitten
onderzocht op Salmonellae; het aantal was
vrijwel gelijk aan dat van het voorgaande jaar
(zie blz. 82).
Uitbreiding onderging het aantal monsters
waarvan de uitslagen bestemd zijn voor
buitenlandse firma's; als regel worden hierin
uitsluitend enkele chemische bepalingen ver
richt.
Een volledig onderzoek overeenkomstig de
eisen vond plaats in 94 monsters. Zoals uit
onderstaand overzicht blijkt, werd in deze
monsters geen opvallend groot aantal af
wijkingen geconstateerd.
Aanduiding
82 vismeel
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12 haringmeel

6 vismeel
5 vet vismeel
1 vismeel dat Salmonellae bevatte

VLEESBEENDERMEEL

251 monsters

Zoals onder het hoofd 'diermeel' reeds werd
vermeld moesten enige als diermeel ingezon
den monsters worden aangemerkt als vlees
beendermeel. Enkele andere die eveneens uit
vleesbeendermeel bestonden, werden aan
geduid met de naam 'beendergries'. In totaal
werden 19 monsters microscopisch en che
misch onderzocht, met volgend resultaat :
Aanduiding

Uitslag

12 vleesbeender- 11 vleesbeendermeel; een monster
meel
bevatte wat hoorn- of hoevenmeel
en een ander wat bacteriën
1 vleesbeendermeel waarvan de
zuiverheid onvoldoende was door
veel schimmel en bacteriën
5 diermeel

4 vleesbeendermeel ; in 3 monsters
was wat hoorn- of hoevenmeel en
wat inhoud van verteringsorganen
aanwezig, doch de zuiverheid hier
van was nog voldoende
1 vleesbeendermeel met 5 % hoornof hoevenmeel ; bovendien bevatte
het te veel keukenzout

2 beendergries

1 vleesbeendermeel
1 vleesbeendermeel dat
bacteriaceae bevatte

Uitslag
71 vismeel
2 vet vismeel
2 vismeel waarvan de verteerbaar-

Uitslag

VLEESMEEL

Entero

305 monsters

Slechts 1 monster werd op echtheid onder'
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zocht; het bestond niet uit vleesmeel maar uit
vetkanenmeel.
In de overige vonden uitsluitend enkele che
mische bepalingen plaats, voornamelijk ruw
eiwit en ruw vet. Deze analyses zijn overwe
gend voor buitenlandse aanvragers bestemd,
die de monsters als vleesmeel kwalificeren;
uit de verrichte bepalingen blijkt echter vaak
dat ze niet zouden kunnen voldoen aan de
eisen die in de Lijst van Veevoeders aan vlees
meel worden gesteld.
WALVISPRODUKTEN

38 monsters

Het onderzoek in deze monsters betrof vrijwel
uitsluitend de aanwezigheid van Salmonella
bacteriën. Eén monster werd microscopisch
onderzocht; het bestond uit walvisdiermeel en
voldeed aan de eisen.
Andere veevoeders
MENGVOEDER

6890 monsters

In 3979 monsters mengvoeder werden door
een microscopisch onderzoek de samenstellen
de bestanddelen vastgesteld. In de gevallen
dat een opgave van de samenstelling wordt
verstrekt - wat niet bij alle monsters ge
schiedt - is door dit onderzoek een controle
van deze opgave mogelijk. Voor de bevin
dingen die hierbij werden gedaan, wordt
verwezen naar het voorin opgenomen hoofd
stuk 'mengvoeders' van het gedeelte 'onder
zoekingen in de laboratoria' (blz. 20).
Verschillende series mengvoeder werden on
derzocht op ruw eiwit, mangaan en/of calcium,
teneinde aan de hand van deze gegevens een
indruk te krijgen omtrent de homogeniteit
van de menging. In 50 monsters werd eveneens
een reeks bepalingen verricht in verband met
een vergelijkend onderzoek naar de eventuele
ontmenging tijdens buiktransport en opslag
van los mengvoeder. Hiervoor werd onder

meer het gehalte aan Soudanrood bepaald,
welke kleurstof met het oog op dit onderzoek
was toegevoegd.
Naar de aanwezigheid van en/of het gehalte
aan antibiotica, coccidiostatica en andere
medicinale stoffen werd een onderzoek uit
gevoerd in resp. 119, 352 en 86 monsters.
Een belangrijk deel hiervan werd voor dit
onderzoek ingezonden in verband met de
voor deze stoffen geldende voorschriften.
Verder werd een aantal monsters onderzocht
op bepaalde schadelijke bestanddelen, waar
van de aanwezigheid ook bij het routineonderzoek werd vastgesteld. Onderstaand
overzicht geeft hiervan de bijzonderheden.
Naam

Bijzonderheden

Schimmelen/of 81 monsters bevatten schimmelen/
mijten
of mijten en mijtenexcrementen,
waarvan 57 in die mate dat zij
niet fris en gezond moesten wor
den verklaard
Moederkoren

in 3 monsters was moederkoren
aanwezig

Brandsporen

in 1 monster werden brandsporen
aangetroffen

Arseen

30 monsters werden onderzocht op
arseen waarbij in 14 stuks het
percentage hiervan werd vastge
steld

Lood

van de 11 onderzochte monsters
was in 2 stuks lood aanwezig

Kwik

1 monster werd onderzocht op
kwik ; dit bleek afwezig te zijn

Thallium

het onderzoek op thallium in 1
monster leverde een negatief re
sultaat op

M I N E R A L E N EN M I N E R A L E N M E N G S E L S

436 monsters
In totaal werden 108 monsters van enkel
voudige mineralen voor onderzoek ontvangen.

51

OVERZICHT VAN HET ONDERZOEK VAN VEEVOEDERS

Voor zover bij dit onderzoek bijzonderheden
werden geconstateerd, worden deze in na
volgende opsomming afzonderlijk vermeld.

Naam

Bijzonderheden

2 zinksulfaat
1 kaliumjodide

het gehalte aan jodium bedroeg
76,8%

1 jodiumpreparaat

bestond uit koolzure kalk en ka
liumjodide

Naam

Bijzonderheden

10 fosforzure
voederkalk

in 1 monster was het gehalte aan
lood te hoog

10 dicalciumfosfaat

5 monsters bestonden niet uit dicalciumfosfaat maar uit calciumfosfaat dat gedeeltelijk oplosbaar was
in water; 3 andere monsters be
stonden uit een mengsel van dicalciumfosfaat, gips, mono- en/of
tricalciumfosfaat en koolzure kalk

24 natuurlijk
voederfosfaat

in 3 monsters was het fosforgehalte te laag

De overige 328 monsters mineralenmengsels
werden als regel onderzocht op fosfor en
calcium en in mindere mate op sporenele
menten en op de - microscopisch vast te
stellen - samenstelling. Ook waren aan enige
mineralenmengsels vitaminen toegevoegd,
waarvan het gehalte werd bepaald.

6 koolzure voederkalk/geslibd
krijt

bestonden uit koolzure voederkalk

VITAMINEPREPARATEN

2 mononatriumfosfaat

bevatten ca. 19% fosfor

1 dinatriumfosfaat

bevatte ca. 9 % fosfor

1 zout

het gehalte aan jodium bedroeg
21 d.p.m.

279 monsters

6 mangaansulfaat 1 monster bevatte grove brokjes,
waardoor de fijnheid te laag was;
in 3 monsters was een percentage
ammoniumsulfaat aanwezig

In de onderzochte monsters van vitamine
preparaten werd wederom een grote ver
scheidenheid geconstateerd; hierbij bevonden
zich zowel monsters van vrijwel zuivere vita
minen als preparaten waarin enkele tientallen
eenheden van bepaalde vitaminen voorkomen.
De uitslagen wekken zelfs de indruk dat deze
verscheidenheid ieder jaar groter wordt. Ook
bleek men er meer en meer toe over te gaan
een reeks van verschillende vitaminen in één
preparaat op te nemen. Door een en ander is
het uiteraard niet mogelijk een groepsgewijs
overzicht te geven van de verschillende pre
paraten of gemiddelde gehalten aan te geven.
Het verrichte onderzoek had voornamelijk
betrekking op het gehalte aan vitamine A, B,
E, K3, nicotinezuur, pantotheenzuur en cho
line. Verder werd in een groot aantal monsters
het gehalte aan antibiotica of medicinale
stoffen bepaald.

1 mangaancarbonaat

bevatte 40 % mangaan

DIVERSEN

3 mangaanoxyde

bevatten ca. 60 % mangaan

1 bitterzout
4 kieseriet

1 monster bestond niet uit kiese
riet maar uit bitterzout

23 magnesiumoxyde

1 monster bestond uit magnesiumoxyde, zand en koolzure kalk en
bevatte 69% MgO; in de overige
was ruim 80% MgO aanwezig

6 kopersulfaat
3 kobaltsulfaat

3 ijzersulfaat
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440 monsters

Een groot aantal van de monsters die in het
voorgaande niet zijn besproken, bestond uit
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verenmeel; dit produkt is intussen opgenomen
in de Lijst van Veevoeders; op blz. 80 zijn
enige analysecijfers van verenmeel vermeld.
Verder behoorden wederom tot deze rubriek
monsters van verschillende afvalprodukten
en monsters met een hoog gehalte aan medi
cinale stoffen. Ook werden een aantal mon
sters ingezonden zonder aanduiding van de
benaming. Over het algemeen wordt van deze
monsters uitsluitend een chemische analyse
gevraagd. Van het kleine aantal dat micros
copisch werd onderzocht, volgen hier enige
gegevens:

Naam

Bijzonderheden

Afval van
graanzuiger

Afval van maïs en sorghum, in
hoofdzaak zetmeel, bliezen, zeme
len en kaf

Chocolademeel

chocolademeel bevatte 0,3 % theo
bromine

Guarmeel

guarzaadkiemmeel ; in 1 monster
was wat schimmel aanwezig

Ouricouri schilfers

licuryschilfers; het bevatte delen
van de steenschaal en bovendien
0,8 % ricinus

Naam

Bijzonderheden

Pagura

een suikerhoudend produkt en
vismeel

Radijszaadschroot

schilfers van radijszaad, grondnotenbliezen, gemalen cacaodoppen, gemalen onkruidzaden en
wat Sclerotien

Residu van
cashewnoten

bestanddelen van cashewnoten,
hoofdzakelijk zaadhuis en verder
kerndelen ; het bevatte zand

Saffloerschroot

saffloerzaadmeel van ongeschild
zaad ; aan 1 monster was ca. 15 %
luzernemeel toegevoegd

Suikergoedafval

suikergoedafval waaronder kristal
suiker, maïszetmeel en een weinig
kleurstof

Verenmeel

verenmeel; van 1 monster was de
zuiverheid onvoldoende door aan
wezigheid van veel bacteriën ; 2 an
dere monsters bevatten wat zand

Zonder benaming brokjes van gemalen onkruidzaden
en verder bestanddelen van tarwe
gerst, haver en maïs; het was ge
deeltelijk verkoold
Zonder benaming kleimineralen ; het produkt wordt
in de handel gebracht onder de
naam 'melassiet' of 'benthoniet'
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Analysed]fers van meststoffen

Naam

Name

Aantal
monsters

Stikstof

Number
of
samples

Nitrogen

Phosphoric acid

totaal

nitraat

ammonium

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

total

nitrate

%

%

ammonium
V
/o

acid
soluble
V
/o

water
soluble
"/
/O

Fosforzuur

Stikstofmeststoffen
Nitrogenous fertilizers

Ammonsalpeter

22

•

9,85-10,35

9,9-10,3

2

•

6,7-6,8

19,4-19,45

•

•

Ammonium nitrate

Ammonsulfaatsalpeter
Ammonium sulphate nitrate

Bloedmeel

4

12,75-13,7

•

•

Dried blood

Chilisalpeter

30

•

15,9-16,15

76

•

9,6-11,8

9,7-12,8

•

2

*

9,75-10,1

9,75-10,1

•

14,0-15,35

nihil—1,3

•

Chilean nitrate

Kalkammonsalpeter
Calcium ammonium nitrate

Magnesiakalkammonsalpeter
Magnesian calcium ammonium
nitrate

Kalksalpeter

17

Calcium nitrate

Kalkstikstof

2

20,0-20,15

•

•

Calcium cyanamide

Natronsalpeter

1

•

16,4

nihil

Sodium nitrate

Ureum

45

40,6-46,6

•

•

Urea

Zwavelzure ammoniak
Sulphate of ammonia
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67

•

•

19,9-21,15

•

"
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Magnesiumoxyde

Zuurbind.
bestandd.

Calciumoxyde

Diverse bijzonderheden

Potash

Magnesium oxide

Acid
binding
components

Calcium
oxide

Various details

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

water
soluble
V
/o

acid
soluble

water
soluble

0/
/o

0/
/o

Kali

9,7-10,5

zuur
oplosbaar
acid
°/

/o

acid
soluble
°/
/o

3,0-7,2

°/
/•0

•

•

•

•

10,4-10,5

«

Na 26,2-26,8 ; B 0,04 0,06

•

•

•

•

CaO water oplosbaar (5 monsters)
25,9-29.9

•

•

•

Cyaanamide stikstof 19,3-19,4

CaO water soluble
Cyanamide nitrogen
*

*

•

Na 27,1

vrij zuur (22 monsters) nihil-0,04
free acid
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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
V
/o

Fosforzuur

Fosforzuurmeststoffen
Phosphate fertilizers

Beendermeel

1

Bone meal

Dubbelkalkfosfaat

2

41,5-42,7

Dicalcium phosphate

Dubbelsuperfosfaat

61

Triple superphosphate

Natuurlijk fosfaat

6

41,2-48,7
37,0—46,9
(32 monsters)
30,7-33,8

Rock phosphate

Superfosfaat

114

Superphospate

Kalimeststoffen
Potash fertilizers

Kainiet

34

Kainite

Kalizout 20%

37

Muriate of potash 20 %

Kalizout 40 %

112

Muriate of potash 40 %

Kalizout 60 %

82

Muriate of potash 60 %

Patentkali
Sulphate of potash and
magnesia
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27

17,2-22,4
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Magnesiumoxyde

Zuurbind.
bestandd.

Calciumoxyde

Diverse bijzonderheden

Potash

Magnesium oxide

Acid
binding
components

Calcium
oxide

Various details

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
soluble
V
/o

acid
soluble

water
soluble

acid
soluble

%

%

%

%

'

•

•

•

Kali

•

%

P2O5 oplosbaar in ammoniumcitraat
36,5—42,1

.

.

•

•

.

P2O5 soluble in ammonium citrate
P2O5 (AOAC-methode) (31 monsters)

40,9-47,8
•

•

•

•

•

•

16,0-21,7

6,2-7,7
(24 monsters)

•

18,6-23,8

•

•

•

•

•

35,5-45,1

•

•

•

•

•

58,9-61,5

.

.

25,3-33,5

.

.

vocht (64 monsters) 0,2-1,3
moisture

9,5-15,3
(14 monsters)

.

CI (6 monsters) 0,8-5,2

57

ANALYSECIJFERS VAN

MESTSTOFFEN

Naam

Aantal
monsters

Stikstof

Fosforzuur

Name

Number
of
samples

Nitrogen

Phosphoric acid

totaal

nitraat

ammonium

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

total

nitrate
V
/o

ammonium

acid
soluble

water
soluble

%

%

%

%
Zwavelzure kali

2

•

•

•

•

•

5

•

•

•

•

•

1

•

•

•

•

•

5

•

•

•

•

24

•

•

•

•

4

•

•

•

•

1

1.1

•

•

1

1,7

•

•

Sulphate of potash

Kalk- en magnesiakalkmeststoffen
Lime and magnesian lime
fertilizers

Kalkmergel
Ground lime marl

Kalikiezelkalk
Potash silica chalk

Magnesiapoederkalk
Slaked magnesian lime

Koolzure magnesiakalk
Ground magnesian limestone

Magnesiakiezelkalk
Magnesian silica chalk

Cacao-afvalkalk

0,75

Cocoa-waste chalk

Cacao-afvalkalk, gedroogd
Cocoa-waste chalk, dried

Schuimaarde
Lime residue (of the cla
rifying process of sugar
factories)

* Excl. CO2 en vocht
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Magnesiumoxyde

Zuurbind.
bestandd.

Calciumoxyde

Diverse bijzonderheden

Potash

Magnesium oxide

Acid
binding
components

Calcium
oxide

Various details

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
soluble
V
/o

acid
soluble

water
soluble

acid
soluble

%

%

V
/0

%

•

•

•

•

Kali

48,3-49,9

•

0,7-1,0

•

40,1-49,1

•

°/o
Cl (1 monster) 3,5

fijnheid 0,250 mm: 55-78
fineness

5,9

48,0

37,6

K2O zuur oplosbaar 10,6
K'iO acid soluble

'

•

fijnheid 0,250 mm: 100

'

27,4-29,4

•

fineness

77,3-83,6

•

fijnheid 0,250 mm: 100-100
fineness

•

5,1-20,4

•

38,5-68,8

•

fijnheid 0,250 mm: 76-100
fineness

•

6,8-7,7

•

60,0-61,3

•

fijnheid 0,250 mm: 99-100
fineness

0,1

•

•

8,5

8,3

vocht 54,1 ; gloeiverlies* 32,5
moisture

•

•

•

17,9

18,3

vocht 15,8; gloeiverlies* 55,5
moisture

•

27,5-27,8

loss of ignition

loss of ignition

vocht 36,9-42,5
moisture
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Naam

Aantal
monsters

Stikstof

Fosforzuur

Name

Number
of
samples

Nitrogen

Phosphoric acud

totaal

nitraat

total

ammonium

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

ammonium

acid
soluble

water
soluble

Diverse kunstmeststoffen
Various fertilizers

Kieseriet

2

Kieserite

Koperslakkenbloem

6

Ground copper slags

Kopersulfaat

1

Copper sulphate

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

Fosfaatammonsalpeter

41

8,25-9,6

9,95-11,6

8,7-10,8
(19 monsters)

10,9

46,1

Phosphate nitrate of
ammonia

Kalisalpeter

13,3

Potassium nitrate

Monoammonfosfaat
Mono ammonium phosphate

60

1
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Kali

Potash

Magnesiumoxyde

Zuurbind.
bestandd.

Calciumoxyde

Diverse bijzonderheden

Magnesium oxide

Acid
binding
components

Calcium
oxide

Various details

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
soluble
V
/o

acid
soluble

water
soluble

acid
soluble

%

%

•

%

7.

27,7-27,7

*

•

%

•

•

•

'

•

Cu 1,4-1,8; Co 0,1-0,2; Zn 4,56,7; Pb (1 monster) 0,7

.

.

.

Cu 25,3

•

•

•

P2O5 oplosbaar in ammoniumcitraat
18,6-22,1
P2O5 soluble in ammonium citrate

44,3

•

•

•

•

•
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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

%

%

%

%

%

Organische natuurlijke
meststoffen
Organic natural manure

Compost

12

0,2-1,6

•

•

0,15-3,2

•

32

0,15-0,87

•

•

nihil-0,72

•

4

0,17-0,79

•

•

0,05-0,71

•

0,27-5,2

•

•

0,15-4,7

•

4

0,34-0,39

•

•

•

•

1

0,47

•

•

•

•

1

3,1

Compost

Gier
Liquid manure

Slib
Sewage sludge

Stalmest

119

Stable dung

Stro
Straw

Turfmolm
Peat-dust

Overige
Remaining

Afval van conservenbereiding
Residue of the manufacture
of preserves

* Excl. CO2 en vocht
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0,18

ANALYSIS OF FERTILIZERS

Magnesiumoxyde

Zuurbind.
bestandd.

Calciumoxyde

Diverse bijzonderheden

Potash

Magnesium oxide

Acid
binding
components

Calcium
oxide

Various details

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
soluble
V
/o

acid
soluble

water
soluble

acid
soluble

nihil-0,9

0,15-0,5
(8 monsters)

Kali

%

0,9-3,3
vocht 15,3-73,5; organische stof 1,8-22,5;
(7 monsters) moisture
organic matter
pH 7,4-8,5
•

0,1-1,2

vocht (10 monsters) 88,4-99,5;
moisture

Na (12 monsters) 0,03-0,16
nihil

0,15-0,2

1,2-1,4

vocht 64,3-78,1 ; organische stof 4,7-13,7;
moisture

organic matter

pH 6,1-7,6
0,15-3,1

0,08-0,7
(103 monsters)

0,26-5,1
vocht 6,6-84,9; organische stof 9,3-64,4;
(104 monsters) moisture
organic matter
Na (94 monsters) 0,03-0,13

0,95-1,3

vocht 12,4-14,4; C 42,5-44,0;
moisture

organische stof (2 monsters) 82,8-83,4
organic matter

vocht 51,4; gloeiverlies* 47,6; pH 3,8
moisture

nihil

....

loss of ignition

Cl 14,3; vocht 32,9
moisture

gloeiverlies* 43,8
loss of ignition
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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

%

%

%

%

%

2,6

Cacaodoppen

1.1

Cocoa hulls

Fosfaathoudende kalikiezelkalk

4,9-5,3

25

Potash silica chalk containing
phosphate

Gaswater

9,9-11,8

Ammoniacal gas liquor

Guano

13,7

Guano

Hoorn- en hoefmeel

11

10,55-14,5

28

10,4-12,75

Horn and hoof meal

Ledermeel
Leather meal

Natriumchloride
Sodium chloride

Zwavelzure natronkali
Sulphate of potash and soda

Excl. CO2 en vocht
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0,95-1,0

nihil

3,9

9,5

ANALYSIS OF FERTILIZERS

Magnesiumoxyde

Zuurbind.
bestandd.

Calciumoxyde

Diverse bijzonderheden

Potash

Magnesium oxide

Acid
binding
components

Calcium
oxide

Various details

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
oplosbaar

zuur
oplosbaar

water
soluble
y
/o

acid
soluble

water
soluble

%

%

acid
soluble
V
/o

V
/o

0,3

vocht 14,0; gloeiverlies* 79,5

Kali

%

2,4

moisture

.

3,0-3,7

«

45,0-51,6

.

loss of ignition

K2O zuur oplosbaar 6,5-9,8
K2O acid soluble

1,8

0,8

•

•

•

•

8,4

vocht 17,5; organische stof 46,6
moisture

•

•

•

•

•

•

organic matter

•

Cr (1 monster): 2,3

#

Na 39,0; CI 60,4; vocht nihil
moisture

24,7-27,0

•

.

•

•

Na 13,9-14,0
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Analysed]fers 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

Aardappelmeel

8

•

Dried potato starch

Aardappeleiwit

8

76,0
(71,4-78,6)

1

6,9

•

1

22,1

•

1
1
1
1

14,6
11,6
12,5
12,4

1
1
1

8,2

Ground biscuits

Gemalen cacaodoppen

1

16,9

8,9

1

8,0

•

•

5

11,7
(10,9-12,4)

•

•

1
1
1

14,1
15,9
16,0

1
1
1

16,4
14,4
15,3

1
1

27,0
32,4

Dried potato protein

Aardappelvlokken

•

•

0,9

Dried potato flakes

Boekweitgeelmeel

•

Buckwheat middlings

Broodmeel
Ground bread

Beschuitmeel

•
•

•

•

11,8

6,2

Ground cocoa hulls

Erwteschillenmeel
Ground pea hulls

Gerstemeel
Ground barley

Gerstepelmeel
Barley feed

Gerstevoermeel
Barley mixed feed

Moutkiemen
Malt sprouts
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4,3
•
•
•

•

•
•
•
•

A N A L Y S E S O F F E E D I N G S T U F FS

Ruwe celstof

Vocht

As

Onoplosbare
as

Diverse bijzonderhe

Crude fibre

Moisture

Ash

Insoluble ash
( sand)

Various details

%

%

%

%

%

19,9
(18,3-20,8)

0,4
(0,3-0,5)

•

10,6
(9,8-11,4)

•

11,9

3,8

13,7

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

12,5
15,8
15,2
14,7

•
•
•

9,0
11,9
8,2

.
1,7

•

•

•

nihil
nihil

.
zetmeel starch 73,1

•

•

#

•

•

•

•

•

NaCl 1,3
NaCl 1,6
NaCl 0,9
NaCl 1,5

•

•

NaCl 2,6

•

•

•

•

•

•

14,9

10,0

7,7

0,6

43,3

9,5

2,6

-

5,3
(2,7-7,3)

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

2,7
(1,8-3,4)

#

8,7
6,5
8,9

10,6
11,5
10,8

4,0
3,8
3,9

•

7,9
9,9
9,6

9,8
12,0
10,5

3,9
4,2
4,0

•

13,7
11,2

5,9
12,6

7,1
6,9

•

ZW Starch value 36

•

zetmeel starch 34,0

•

•

•

•

•

•
•
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ANALYSECIJFERS VAN VEEVOEDERS

Naam

Name

Gedroogde gist

Aantal
monsters
Number
of
samples

Ruw eiwit

Verteerbaar
ruw eiwit
(pepsine HCl)

Ruw vet

Crude protein

Digestible
crude protein
(pepsin HCl)

Crude fat

%

%

%

•

•

1

58,9

1
1
1
1

15,7
14,9
16,3
16,1

Dried yeast

Grasmeel
Grass meal

Luzernemeel

•

•

•

•

•
•

47

17,8
(14,6-22,0)

5

16,7
(14,5-19,0)

9

56,6
(53,8-59,0)

Peanut oil feed (partially hulled)

1
1

46,9
46,0

Grondnotenvoermeel, geëxtraheerd

7

51,8
(50,3-55,9)

6

10,5
(10,0-11,6)

Oat mill feed, high grade

1
1

9,2
8,2

•

Voerhavermout

5

•

•

•

12

•

•

•

Alfalfa meal

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

Grondnotenmeel, geëxtraheerd
Peanut oil meal, solvent process

Grondnotenvoermeel

Peanut oil feed, solvent process
(partially hulled)

Havermeel
Ground oats

Havervoermeel

•

•

•

•

•

42,0

1,3
(0,5-3,0)
4,5
5,9
1,1
(0,7-1,3)

•

•

Ground rolled oats

Johannesbroodmeel
Ground carob (pods and seeds)

Katoenzaadmeel

9

42,8
(39,1-49,7)

9

42,3
(39,9-46,9)

Cottonseed meal

Katoenzaadmeel, geëxtraheerd
Cottonseed meal, solvent process
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•

6,2
(4,6-8,7)

•

1,8
(0,5-3,3)

ANALYSIS OF FEEDINGSTUFFS

Ruwe celstof

Vocht

As

Crude fibre

Moisture

%

%

Ash
V
/o

•

6,0

•

Onoplosbare
as

Diverse bijzonderheden

Insoluble ash
( sand)

Various details

%

%

0,2

•

*

caroteen 125
caroteen 205
caroteen 150
caroteen 180

10,1
(7,9-14,4)

•

caroteen 95 (46-147) mg/kg

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

12,2
(10,7-14,1)

•

caroteen 88 (67-108) mg/kg

6,1
(4,5-7,3)

7,9
(3,8-10,2)

5,1
(4,2-6,5)

•

15,4
10,5

8,0
8,5

5,0
5,3

13,1
(7,5-16,0)

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

9,7
(8,0-10,9)

•
•
•

•

.

11,7
10,3
7,0
7,0

12,5
14,7
12,1
15,1

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

•
•

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

•

•

•

•

*

5,1
(4,6-6,0)

•

•

11,4
(9,4-16,2)

2,7
(2,2-3,3)

#

zetmeel starch 42,5 (40,9-44,5)

13,4
18,9

11,0
10,8

2,7
3,0

•

zetmeel starch 34,8

•

•

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

11,8
(10,9-12,4)

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

•

•

13,1
(9,9-16,3)

3,0
(2,1-3,7)

•

11,7
(6,5-13,5)

6,5
(5,1-8,0)

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

•

•

12,4
(9,9-14,2)

8,6
(6,1-10,5)

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

•

«

.

suiker sugar 37,3 (35,7-43,8)
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ANALYSECIJFERS VAN VEEVOEDERa

Naam

Aantal
monsters

Name

Number
of
samples

Ruw eiwit

Crude protein

%
Katoenzaadvoermeel

Kokosmeel

Lijnmeel

Crude fat
V
/O

9

6,2
(5,6-7,0)

21

36,8
(30,9-43,6)

•

0,7
(0,4-1,1)

1
1
1
1

21,4
21,5
21,7
23,2

•

6,0
2,6
7,7
5,3

8

34,0
(31,8-35,7)

•

6,0
(4,2-8,8)

1

35,6

•

1,8

1

8,1

Linseed meal

Lijnmeel, geëxtraheerd

Digestible
crude protein
(pepsin HCl)
O/
/O

32,3
(29,3-36,7)

Cottenseed feed, solvent process

Coconut oil meal

Ruw vet

14

Cottonseed feed

Katoenzaadvoermeel, geëxtraheerd

Verteerbaar
ruw eiwit
(pepsine HCl)

•

•
•

Linseed meal, solvent process

Maïsbloem

0,9

Corn flour

Maïsmeel

6

Ground corn

Maïsvoermeel

.

14

«

7.61
(5,7-10,3)

•

7,23
(5,1-8,5)

Hominy feed (maximum 9 % crude
fibre in the dry substance)

Malszemelgrint

66

8,42
(7,2-9,4)

Hominy feed (more than 9 % crude
fibre in the dry substance)

Maïsglutenglucose

1
1

Corn gluten meal with glucose

Mai'sglutenvoer

21,4
21,5

41

25,6
(22,1-32,7)

Corn gluten feed

Mai'skiemmeel
Corn oil meal

1
1
1

20,5
20,9
22,2

Maïskiemzemelenmeel, geëxtraheerd

1

12,1

4 monsters

70

2

33 monsters

3

24 monsters

4

21 monsters

.
•

•

5,54
(1,9-10,5)

•

8,3
8,1

•
•

10,6

Corn oil feed meal, solvent process
1

•
•

5

7 monsters

•

0,8

ANALYSIS OF FEEDINGSTUFFS

Ruwe celstof

Vocht

As

Onoplosbare
as

Diverse bijzonderheden

Crude fibre

Moisture

Ash

Insoluble ash
(sand)

Various details

22,6
(15,9-24,6)

7,4
(4,8-9,7)

5,1
(4,3-7,6)

18,1
(14,7-21,2)

9,4
(6,4-11,7)

6,2
(5,1-7,0)

10,4
11,6
10,2
10,4

7,3
6,4
5,6
6,9

.
•
•
•

.

10,4
(5,4-12,6)

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

8,6

5,4

1.0

11,3

0,7

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

13,8
(12,9-14,4)

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

6,2
(4,8-7,8)

11,3
(9,8-12,3)

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

10,1
(8,2-13,8)

10,6
(9,1-12,1)

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

2,1
2,1

12,6
13,1

2,1
2,1

9,25
(7,2-12,0)

10,4
(5,2-12,5)

•

•
•
•

5,6

.
.

•

•

.

•

1,2
•
•

NaCl 1,0

•

•

.

•

•

•

nihil

zetmeel starch 70,0

•

#

•

.

.

0,6
0,5

•

0,4
(nihil-0,9)

11,1
11,9
11,5

2,1

nihil
0,1
0,3

12,1

3,1

.

•

•
•

.
•
•
•
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ANALYSECIJFERS VAN VEEVOEDERS

Naam

Aantal
monsters

Name

Number
of
sumples

Mosterdzaadmeel, geëxtraheerd

Ruw eiwit

Verteerbaar
ruw eiwit
(pepsine HCl)

Ruw vet

Crude protein

Digestible
crude protein
(pepsin HCl)

Crude fat

%

%

%

.

1,8

1

White mustard seed oil meal solvent
process

Nigerzaadmeel

7

Niger oil meal

Pulp, gedroogde

29,8
(29,2-30,8)

.

7,9
(5,9-9,8)

6

.

.

.

1

.

.

.

1

4,0

0,7

5,0

7

36,0
(33,1-39,7)

5

36,4
(35,2-37,6)

16

14,0
(12,8-15,3)

15

13,6
(12,7-14,5)

Dried beet pulp

Suikerpulp, gedroogde
Dried beet pulp, high in sugar

Appelpulp, gedroogde
Dried apple pomace

Raapmeel
Rape seed oil meal

Raapmeel, geëxtraheerd
Rape seed oil meal, solvent process

Rijstvoedermeel
Rice polish (less than 3 % hulls)

Rijstvoedermeel, doppenrijk
Rice polish (3 %-10% hulls)
Roggemeel

1
1
1

Ground rye

Sesammeel

31

Sesame oil meal

Sojameel
Soybean oil meal

Sojameel, geëxtraheerd
Soybean oil meal, solvent process

1

2 monsters

72

2

22 monsters

3

.
.
.

•

2.51
(2,0-3,0)
13,7
(11,7-15,8)
14,1
(11,7-18,8)

.

•

•

•

•

•

•

•

8,8

38,7
(34,7-45,3)

1
1
1
1

46,7
45,7
50,2
51,0

1
1
1

49,9
48,9
48,7

10 monsters

•

.

.

10,62
(4,0-16,9)
6,3

•

•

•

•

•

•

.
•
•

0,7
1,4
•

ANALYSIS OF FEEDINGSTUFFS

Ruwe celstof

Vocht

As

Onoplosbare
as

Crude fibre

Ash

Insoluble ash
( stand)

%

Moisture
V
/o

%

%

Various details
V
/o

•

9,3

8,2

0,7

NaCl 1,5

8,5
(7,3-9,4)

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

9,0
(6,7-10,9)

5,6
(3,6-6,4)

10,4

3,2

7,3

1,7

9,9
(6,7-12,4)

7,8
(6,0-10,2)

#

•

9,6
(8,2-11,4)

6,3
(5,7-7,2)

•

•

10,6
(8,9-11,9)

.
.
•

20,4

.
1,8
2,1
2,7

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

•

dopbestanddelen hulls 5,5
(3,5-9,0)

12,7
(10,3-14,5)

•

7,7
13,4
10,2
8,7

5,3
5,9
5,9
5,5

6,7
8,7
8,2

5,6
5,5
5,7

•
•

•

.

8,4
(7,3-10,1)

•

•

dopbestanddelen hulls 1,5
(0,5-3,0)

•

•

0,1

suiker sugar 32,5

•

1,5
1,8
2,2

•

•

•

.

16,4
13,2
12,5

•

.

Diverse bijzonderheden

,
•

•

•

•

2,73
(1,3-3,5)

#

•

.

•

•

.

•

•

•

•

.

•

•
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ANALYSECIJFERS VAN VEEVOEDERS

Ruw eiwit

Verteerbaar
ruw eiwit
(pepsine HCl)

Ruw eiwit

Crude protein

Digestible
crude protein
(pepsin HCl)

Crude fat

1

34,3

32,6

18,6

1
1

20,3
20,6

17,9

Naam

Aantal
monsters

Name

Number
of
samples

Sojabonen, gemalen
Ground soybeans

Sorghumglutenvoer
Grain sorghum gluten feed

Tapiocameel
Dried cassava starch

Tapiocawortelenmeel

1
1
1
1

.
*

•

•

Ground, dried cassava roots

1
1
1

Tarwebloem

1

•

•

*

1

•

•

•

2,7

2,2

Wheat flour

Tarwemeel
Ground wheat

Tar wevoerbloem
Wheat feed flour

1
1

17,8
19,0

Tarwevoermeel

1

15,1

•
•

•

*

Wheat mixed feed

Tarwegries

47

16,0
(13,9-17,8)

13

15,4
(12,0-17,0)

14

15, l2
(13,9-16,9)

Wheat shorts

Tarwegrint
Wheat middlings

Tarwezemelgrint
Wheat mill run

Tarwezemelen

1
1
1
1

Wheat bran

Tarwekiemzemelen
Wheat germ feed

1

8 monsters

74

2

6 monsters

1
1
1
1

•

4.61
(4,2-5,2)

•

•

•

•

•
•

17,6
18,9
18,6
22,8

•

17,1
4.8
17,6
6.9

ANALYSIS OF FEEDINGSTUFFS

Ruwe celstof

Vocht

As

Onoplosbare
as

Crude fibre

Moisture

Ash

Insoluble ash
(sand)

%

%

%

%

10,0

4,6

10,9
10,5

6,0
•

•

12,6
13,9
14,2
13,0

nihil
0,1
0,1
nihil

4.0
3,8
4,7

13,0
13,2
14,0

3,8
3,9
3,9

0,2

13,4

0,4

2,2

13,5

2,0

3.1
3,4

13,7
14,0

2,8
3,6

7.2

14,7

3,9

7,1
(5,1-8,4)

13,4
(9,9-15,7)

4,4
(3,4-5,4)

8,9
(7,2-9,7)

12,0
(9,3-14,6)

5,2
(4,2-6,1)

12,7
(9,6-14,7)

5,5
(3,7-6,8)

12,0
11,1
11,7
11,8

6,0
5,7
6,2
5,5

13,7
14,3
11,8
12,8

3,4
4,8

•
0,3

.
.
.
.
•

.
•
•

•

.

•

Diverse bijzonderheden

Various details

%

1,2
1,2
•

•

•

•

1,5

•

zetmeel starch 28,4

•

•

.

.

.

.

.
.
.
•

.
.

zetmeel starch
zetmeel starch
zetmeel starch
zetmeel starch

.

12,6
14,7
13,5
16,5

•

•

•

•

•
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ANALYSECIJFERS VAN VEEVOEDERS

Naam

Aantal
monsters

Name

Number
of
samples

Zonnebloemzaadmeel

Crude protein

Digestible
crude protein
(pepsin HCl)

Crude fat

%

%

%

38,0
(36,8-39,6)

8,4
(7,1-11,2)

15

39,7
(38,3-41,5)

1,4
(0,8-3,0)

32.6
32.7

10,3
7,2

36,4
(30,5-39,0)

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

Sunflower oil meal, solvent process
(from hulled seeds)

Zonnebloemzaadvoermeel
Sunflower feed meal

Zonnebloemzaadvoermeel, geëxtra
heerd

Ruw vet

10

Sunflower oil meal
(from hulled seeds)

Zonnebloemzaadmeel, geëxtraheerd

Ruw eiwit

Verteerbaar
ruw eiwit
(pepsine HCl)

15

Sunflower feed meal, solvent process

4 monsters

2

9 monsters

3

6 monsters

Naam

Aantal
monsters

Name

Number
of
samples

Ruw eiwit

Verteerbaar
ruw eiwit
(pepsine HCl)

Crude
protein
V

Digestible
crude protein
(pepsin HCl)
°/

/o

/o

Ruw vet

Vocht

Crude fat

Moisture

°/

/o

Produkten van dierlijke
oorsprong
Products of animal origin

Beendermeel, ontlijmd

6,1
(4,0-10,5)

8

Bone meal, steamed

Bloedmeel

11

Blood meal

Diermeel

59

Meat meal

Vet diermeel
Meat meal, high in fat
1

5 monsters

76

2

33 monsters

85,5
(80,2-90,3)

82.81

58,7
(54,8-67,3)

51,72
(49,1-55,5)

58,2
(54,9-62,6)

9,3
(3,8-13,2)

(79,0-86,9)
7,2
(4,6-11,4)

8,9
(3,2-11,3)

15,1
(13,8-16,6)

5,4
(3,9-9,0)

ANALYSIS OF FEEDINGSTUFFS

Ruwe celstof

Vocht

As

Onoplosbare
as

Diverse bijzonderheden

Crude fibre

Moisture

Ash

Insoluble ash
( sand)

Various details
%

17.01
(15,5-17,9)

6,6

(5,4-7,6)

6,4
(5,7-7,3)

19,82
(18,6-20,9)

8,5
(6,4-10,0)

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

8,3
8,0

6,7
6,9

7,8
(5,4-12,3)

6,5
(5,0-8,0)

22,53
(19,5-27,7)

As

Onoplosbare
as

Keukenzout

Koolzure
kalk

Fosfor (P)

Diverse bijzonderheden

Ash

Insoluble
ash (sand)

Sodium
chloride

Calcium
carbonate

Phosphorus
(P)

Various details

13,5
(12,9-14,2)

fijnheid fineness 1,2 mm; 96
(94-100)

0,2
(0,2-0,3)
4,8
(2,1-6,0)

22,7
(14,2-29,7)

1,4
(0,8-2,7)

1,7
(nihil-2,5)

3,5
(2,0-4,2)

18,3
(15,6-20,2)

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

1,3
(1,0-1,8)

2,7
(2,4-3,0)
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ANALYSECIJFERS VAN VEEVOEDERS

Naam

Aantal
monsters

Name

Number
of
samples

Gemengd dierlijk eiwit

Herring meal

Vet haringmeel

Crude
protein

Digestible
crude protein
(pepsin HCl)

%

%

8

57,0
(52,3-62,0)

1
1
1
1

69,5
73,0
74,9
75,7

1

70,9

1

28,8

Feeding tankage

Haringmeel

Ruw eiwit

Verteerbaar
ruw eiwit
(pepsine HCl)

Ruw vet

Vocht

Crude fat
y
/o

Moisture

7,9
(5,7-9,7)

6,1
(4,7-9,0)

66,y

8,1
9,0
7,0

8,3
6.7
7.8
6,7

65,3

12,1

8,9

12,9

7,4

0,7

4,4

•

%

Herring meal, high in fat

Gedeeltelijk ontvette melk
poeder
Milk powder (partially degreased)

Magere melkpoeder

1

•

•

Dried skimmilk

Weipoeder

1
1
1

13,3

Partially delactosed dried
whey product

1
1
1

30,5
29,4
31,0

Vetkanen

1

74,5

Dried whole whey

Melksuikerarm weipoeder

12,1

•

13,1
1,6

4,8
2,3
2,6

13,4

9,2

7,02
(5,0-12,3)

7,7
(3,2-10,0)

13,2
(12,4-14,5)

6,2
(3,4-10,8)

6,0
(3,1-9,8)

7,2
(6,3-8,8)

•

•

4,5
4.8
3.9

Greave cakes

Vismeel

77

66,5
(56,0-75,9)

7

67,4
(58,4-71,7)

16

46,9
(44,5-53,3)

Fish meal

Vet vismeel
Fish meal, high in fat

Vleesbeendermeel
Meat and bone meal

Walvisdiermeel

1

74,5

59, l1
(52,3-70,2)
•

42,53
(41,3-46,0)
•

•

6,9

Whale meal

Verenmeel

37

Feather meal
1

40 monsters

78

2

57 monsters

3

12 monsters

88,2
(82,9-89,7)

16,1

(68,0-80,6)

3,7
(3,3-4,5)

7,2
(6,0-10,4)

ANALYSIS OF FEEDINGSTUFFS

Onoplosbare
as

Keuken
zout

Koolzure
kalk

Fosfor

Diverse bijzonderheden

Insoluble
ash (sand)

Calcium
carbonate

Phosphorus
(P)

Various details

%

Sodium
chloride
V
/O

%

%

%

26,9
(23,6-29,3)

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

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

14,5
11,9
9,3
10,4

0,2
nihil
nihil
nihil

1,8
1,5
0,8
1,0

0,7
0,5
0,2
0,2

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

11,4

0,3

2,3

0,5

1,9

As

Ash
V
/o

.

3,9
(2,8-4,5)
•
•
•
•

•

6,8

•

•

•

•

•

7,9

•

•

•

•

•

•

•

•

*

8,4
8,1
8,7

2,6
2,6
2,6

20,1
20,3
19,1

6,3
6,1
6,1

melksuiker lactose 66,7
melksuiker lactose 68,2
melksuiker lactose 67,1

•

«

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

7,1

nihil

4,9

15,9
(13,7-24,9)

0,2
(nihil-2,5)

1,6
(0,7-8,7)

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

15,5
(12,0-23,3)

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

3,0
(0,5-8,7)

0,7
(nihil—1,1)

39,1
(26,8-43,8)

0,7
(0,2-1,9)

1.4
(1,2-2,3)

•

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

13,7

nihil

0,5

•

2,5

3,9
(3,2-6,0)

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

0,3
(0,2-0,7)

1

melksuiker lactose 38,2

•

Ca 4,7
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Overzicht van de monsters onderzocht op Salmonella-bacteriën

Salmonella
Naam

Beendermeel
Bloedmeel
Diermeel
Garnalenprodukten
Gemengd dierlijk eiwit
Gist, gedroogd
Grondnotenschilfers
Haringmeel
Kunstmelk
Levermeel
Mengvoeder
Sesamschilfers
Vetkanen
Vismeel
Vitaminepreparaten
Vleesbeendermeel
Vleesmeel
Walvismeel
Diversen

Aantal
monsters

negatief

positief

37
98
109
5
6
1
1
130
5
9
5
1
19
3788
3
55
22
35
38

31
87
97
5
5
1
1
126
5
8
5
1
19
3765
3
53
22
35
37

6
11
12

4367

4306

61

-

1
-

4
-

1
-

23
-

2
-

1

Van deze monsters werden er 4089 genomen door ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst
ingevolge de 'Verordening Gezondheidseisen Geïmporteerde Dierlijke Eiwitten' ; de uitslag hiervan
was: 4053 negatief, 36 positief.
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