GIDSVOORDEPROEZBOERDERIJ TEBAHDWIJK
VANHETC.I.L.O.TEWAGENINGEN
1952 (tweedejaar)
Algemeen
BedrijfsleiderisdeheerD.TanHemmen,
C.I.L.O.Wageningen,tel.nr.2645.Persoonlijk
adressLawickseAllee106,Wageningen.
Doel
HetdoelvanhetbedrijfishiervoordeonderzoekersvanhetC.I.L.O.deproeventenemen,
diedaarvoorinaanmerkingkomen.Depercelen1
en4wordenvoorlopigindevruchtbaarheidstoestandgelaten,waarinzeaanvaardzijn.Erwordt
geenkalkenorganischebemestingeneenmatige
P-enK-bemestinggegeven.Tezijnertijdkunnen
erproefveldenopwordenaangelegdvoorhetonderzoekbetreffendebemestingenbehandeling.
Voorderestvanhetbedrijfwordteenrationelebedrijfsvoeringbetracht.
Ligging
DegrondenliggenindegemeenteHeterenonder
hetdorpRandwijk,tenzuidenvandewegvan
LexkesveernaarZetten.Deingangisvoorlopig
tegenoverdeR.K.kerkvanRandwijkoverheterf
vandeGebr.Zwartjens.
Grondsoort
Hetisstroomruggrondmet35-60^afslibbaar
indebovengrond,dieeengemiddeldepHinwater
heeftvan+6.2.Hetprofieltotopeenmeter

-2dieptevertoontnogalgroteverschillen(heibaan,kalkrijkelichteregrondenkomklei).
Ontwateringvandegronden
Indeafgelopenwinter zijnertwee
Bosman-molentjesgeplaatstenzijndetwee
molenslotengegraven.Degrondhieruitisten
delegebruiktvoorhetophogenvandekopeindenenverderzijndeslotentussenperceel
2-3 en6-7 gedeeltelijkgedempt.Er zijnaan
weerszijdenvandezeslotendrainreeksengelegd,
evenalsaanweerszijdenvandeaanteleggen
landwegtussenperceel1-2en5-6.Ooklangs
deoostkantvanperceel12isnogeenreeksgelegd.Inhoeverreeropdepercelendrainage
nodigzalzijn,iseenpuntvanonderzoek.
Middelenterverbeteringvandecultuurtoestand
vandegronden
Indenazomervan1950isopdepercelen
2,5endeoostkantvan6,schuimaardeaangewend
enopdepercelen3en7in1951.Deorganischestofvoorzieningisvanveelbelang.Debedoelingisomopdenduurafwisselend•£deelvan
hetbedrijfingras,klaverenlucerneteleggenenophetbedrijfveetehouden,waardoor
er stalmestbeschikbaarkomt.
Gebouwen
Dezezijnnognietaanwezig.Briseen
noodschuurgebouwd enerzijneenpaarkeetjes.
Indezomervan1952hooptmenmethetbouwen
vandeboerderijtebeginnea.

- 3Verkaveling
Dezewordtvoordepercelen1-7,voorlopig
althans,aangehoudennaardenatuurlijkegrenzenvan slotenendichtgemaaktesloten,"""oorde
percelen8-12wordtdeverkavelingaangehouden,
zoalsdie"bijde-rorigegebruiker i sgeweest.De
gebruikerhadzijnpercelenevenwijdigmetde
westelijke slootaangelegd.Bijhetvaststellen
vandeoostelijkegrensisdezeevenwijdiggenomenmetdedichtgemaakte sloottussenperceel
11en12,opdatdepercelen8-11eenzovierkantmogelijkcomplexvormen.Voorlopigblijft
deoudeverkavelinggehandhaafd?
Ieomdaterinhetvoorjaarvan1950,toener
nognietsvaststondbetreffendehetingebruiknemenvandezegrondenalsproefboerderij,opperceel11reedseenaantalmeerjarigeproefveldenvoorgraszandwinningis
aangelegden
2eomdatdeanderepercelenvoorlopigdebeste
zijnvoorhetaanleggenvanproefvelden,v/at
alleenmogelijkisopeenperceelmetgelijke
voorvruchten.
In1954zullendepercelen8-11geheelgroengelegdwordenendaarna zaldeverkavelingoostwestwordengedaan.Ditvooral,omdatvannoord
naarzuiddegrond lichterwordt.
Hetonderzoek
Teeltvangraszaad
Onderzoekers:IrA.Sonneveld enIrA.Evers.
Opperceel11zijnaangelegd:
Cl 984ZaadwinningvandrietypenEngelsraaigras [h&ndelszaadalsvroegstetype,eenlaat
hooitypealstussentypeeneenextreemweidetype

-4alszeerlaatbloeiend,type). Hetdoelisnate
gaandewerkingvanvroegenlaatgegevenstikstofincombinatiemeteenstikstofgift£drie
Wekenvoordebloei.Hetbladrijkeweidetype
heeftbijdegebruikelijke cultuurmethodeneen
lagerezaadproductiedanhethandelszaad.Uit
éenanalysevandezaadproductie zijnaanv/ijzinenverkregen,datditeenvoedingskwestieis.
edurendedezaadzettingisdevoedinghiervoor
nietoptimaal,omdaterteveelvandebladproductieisofwordtverbruikt.Demogelijkheidbestaat,dateenstikstofgiftkortvoordeperiode
vanzaadzettingeengunstigeinvloedheeft.
De opzet.De proefisaangelegd in1950met5
zaaitijden,lopendevan30Maart (onderdekvruchtjtot10Octoberen4N-giftenbijhetinzaaien,resp.nahetoogstenvandedekvrucht
(O,10,20en40kgzuivereN/ha). Inhetvoorjaarvan1951werdaanN70kgzuivereN/hagegeven.Derijenafstand is40cm,terwijler15
kg/hazaaizaadwerdgebruikt.In1951werdhet
proefveldvoorheteerstgeoogst.Voorderesultatenziehetjaarverslag1951vanhetC.I.L.0.
Inhetnajaar1951werdgeenNgegeven.Inhet
voorjaar1952werdendevolgendeH-giftengegevenincombinatiemetde3typenende5zaaitijden:90kgN/hagestrooid eindFebruari
(vroegestikstof)% 90kgN/hagestrooidbegin
Haart (latestikstof) % 90kgN/havroeg•!• 40kg
N/hanahetschietenen90kgN/halaat440kg
N/hanahetschieten.
Cl985.Benoriënteringtenaanzienvandezaadopbrengstvan2typenbeemdlangbloem (lhooitype
e»1weidetype).Hetdoeliservaringoptedoen
metdeteeltvanbeemdlangbloem.
De opzet.Deproefisaangelegdvoorjaar1950
onderzomergerstalsdekvrucht»Derijenafstand
is50cmenerwerd10kgzaaizaad/hagebruikt.
In1951voorheteerstgeoogst.

f

- 5Ql982.Zaadwinningvaneenselectievankropaar.
Hjetdoelisdeinvloedvandeverschillendecultjuurmaatregelenopdezaadproductievankropaar
njategaan.
Djeopzet.Deproefisaangelegd in1950met4
zaaaitijden (29Kaartmetenzonderdekvrucht,
3,Julien28 Juli), 2rijenafstanden,(40 en60
cjm),4zaaizaadhoeveelheden (3,7,14en25kg/
ha), 2N-giftenindeherfst1950(10en30kg
zuivereN/ha)en3N-gifteninhetvoorjaar1951
(•30,70en120kgzuivereN/ha).In1951werd
hjetproefveldvoorheteerstgeoogst.Voorderesultatenziehetjaarverslag1951vanhet
CJ.I.L.0.Indeherfstvan1951werdenwederom
2jN-giftengegeven (10en30kgzuivereN/ha)en
iinhetvoorjaar19523N-giften (50,90en140
kg N/ha).
Cl981.Zaadwinningvantymotheeweidetype.
Hetdoelishetzelfde alsomschrevenvoorproefveld Cl984.
De opzet.Deproefisaangelegd in1950met5
zaaitijden (lopendevan3Julit/m 4October),
2 rijenafstanden (25en60cm),3zaaizaadhoeveelheden (3,7-g-en20kg/ha), 4N-giftenbij
hetzaaien (0,10,20en40kgzuivereN/ha)en
4 N-giften inhetvoorjaar1951 (20,40,70en
100kgzuivereN/ha). In1951werdhetproefveld
voorheteerstgeoogst.Voorderesultatenzie
hetjaarverslag1951vanhetC»I»L»0.Inhet
voorjaar1952werdendevolgendeN-giftengegeven
incombinatiemetdezaaitijden,derijenafstandenendezaaizaadhoeveelhedens90kgN/hagestrooidbeginHaart (vroegestikstof)s90kg
N/hagestrooidbeginApril (latestikstof);90
kgN/havroeg-f40kgN/hanahetschietenen
9;0kgN/halaat-f40kgN/hanahetschieten.
TenslotteisernogdevolgendeN-trapingelegd;
40, 60,90en120kgN/ha.

!

-6Opperceel10zijnaangelegd:
ÇI1198.Eenoriënterendezaadwinningsproef.
Set doelisnategaandeinvloedvanverschillendedelcvruchtenopdezaadproductievandiversegrassen.
eopzet.Deproefisaangelegdmet10verschilendegrassen (Engelsraaigrasw.t.enh.t»,
^ropaarhandelszaad enselectie,beemdlangbloem,
Italiaansraaigras,roodzwenkgras,timothee
Tj/*t«enh.t.enruwbeemdgras)en2zaaitijden
ml.s Iinhetvoorjaar onder9verschillende
(jLekvruchten(koolzaad,wintergerst,wintertarwe5
•feldbonen,erwten,zomertarwe,zomergerst,haver
fcnvlas)enIIindezomer,zospoedigmogelijk
àaverwijderingvandezedekvruchten.
ÇI1199.ZaadwinningvanEngelsraaigras.
lietdoelisnategaandeinvloedvanverschillenderijenafstandenopdezaadproductievan3
•pypenvanEngelsraaigras.
eopzet.Deproefisaangelegdmethandelszaad,
aathooitypeenweidetypehij5rijenafstanden
20,25,33,40en50 cm).
I1201.Zaadwinningvan3grassoorten.
%et doelisnategaanofhethijdezichlanghaamontwikkelendegrassen,kropaar,roodzwenkgrasenbeemdlangbloem,voordeelkanhebbenhot
grasindeherfstgelijkmetwintergerstals
cjiekvruchtuittezaaien?hetgewasheeftdan2
winters omtejarowiseren.
De opzet.Deproefisaangelegdmetkropaar,
roodzwenkgrasenbeemdlangbloembijherfst-en
yoorjaarsinzaai onderwintergerst (gezaaid
ijierfst1951,gelijkmetdedekvruchteninhet
toorjaar1952onderdezelfdedekvrucht).

-7Aanlegvangrasla.nd
Onderzoekers IrA.Sonneveld.
CI1112.Oriënterendeproefmetmengselsvan
Ijucerneengras,gezaaid in1951,
ZowelindeVerenigdeStatenalsinEngelandendeScandinavischelandenwordthetmeer
gebruikelijk omindelucerneeenbepaaldehoeveelheidvaneengrassoorttezaaien.Enerzijds
wordtditgedaanomhetbinnendringenvanmindergewenstegrassoortenindelucernetegente
gaan,anderzijdsomopdiemanierbeweidingvan
^ucernebetermogelijktemaken.
Granen
Ónderzoeker:DrW.H.vanDobben.
QI1204opperceel8.Rijenafstand-H-hoeveelhedenT^emestingsproefbijwintertarwe (Heine'sVil).
îJet_doelvandezeproefiseenvergelijkingtussjeneenrijenafstandvan30cmendenormaleafstandvan20cm?ditbijverschillendestikstof"fcjemesting(20,60en100kg/ha N ) .
Ql1208opperceel8.N-aanwendingstijdenbij
üfintertarwe (Heine'sVil)opkleigrond.
Indepraktijk strooitmendestikstofop
vfintertarweomstreeksHaart.Uitproevenis
ojchtergebleken,datmenbijdekeuzevande
^anwendingstijdgrotevrijheidheeft,althans
qpkleigrond.Voordestro-opbrengstbetekentde
É|iftinïïaartweleenoptimum,maardekorrelcipbrengstzouzelfsbijzeervroege (bijhet
gaaien)ofzeerlate (beginMei)a,anwendingvan
de stikstofgeenschadelijden.Vooraldezeer
lateaanwendingisaanlokkelijkbijgewassen,
baarbijlegeringwordtgevreesd.Henkandanimi'ersdeontwikkelingeensaanzienenbovendien
jflanwordenbemest,zonderhetgevaarvanlegeringsterk tevergroten.

,
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Het"objectnaareigenkeuze"ishiereen0object.DezelfdeproefligtindiverseRijksland
Douwconsulentschappen (serie80,interprovinciaalproefplan).
$11209opperceel10.
AlsCl1208,maarnuopUraniawintergerst.
De "late"giftishiergesteld opdeIeweekvan
April,wegensdezeervroege ontwikkelingvande
gerst,vergelekenbijtarwe.
ÛI 1213opperceel8.Proefmetganzenvraatop
wintertarwe.
Dezeproefwordtgenomeninsamenwerking
metdePlantenziektenkundigeDienst,waarmen
Éichgraageenoordeelwilvormenoverdeklachten,dieuitdepraktijkbinnenkomen.Diverse
objectenzijninJanuari,FebruarienHaartafgegraasd ("licht"en "zwaar").Ditgeschiedde
dooreenhekomeenobjectteplaatsenenhierin
énkeleureneen"team",bestaandeuit2grote
i-utganzenen4kolganzen (allegekortwiekt),te
;j.atengrazen» Opde"zwaar"begraasde objecten
9leefdaarbijgeenblaadjeover,terwijldegroi;c
geheelwerdvastgetrapt.
Vooreengoedoordeeloverheteffectmoet
gordenbedacht,dathetobject"begrazenin
ïjlaart"practischnietvoorkomt,dusalleenuit
proeftechnischeoverwegingenistoegevoegden
datdegrondnadewinteronvoldoende islosgeaakt.
I1525opperceel4.Proefmetgroeistimuleren4evlnpjstofophaver.
;
Ditiseeneenvoudigeproef,metenzonder
hetmiddel "Cresco-plus",in6-voud.Ditmiddel
Wordtsindsenkelemaandenvanparticuliere zijdegepropageerd.

t

- 9Peulvruchten
Onderzoeker: IrP.Riepma¥zn.
Cl1196 (perceel12N). Organischebemestingsproef.
Indezemeerjarigeproefwordtdeinvloed
vandiverseorganische"bemestingen(metenzonderschuimaarde)opdekookkwaliteitenopbrengst
bijerwten onderzocht.Tevenswordtaandachtgeschonkenaananderefacetten,bijv.hetverloop
vandestructuurendechemischetoestandvan
debodem,hetoptredenvangebreksverschijnselen
enziekten,etc.
GI1272 (perceel2J,resp.Cl1293 (perceel12N
Zaadbehandelingsproevenmetlandbouwerwten,respj,
stam-enslabonen.
De opzet.BijerwtenwordenderassenServoen
Rondoinhetonderzoekbetrokken.Verderhet
stambonenrasBekaendeslaboonDubbelWitte.
Vaniederrasiszaaizaadgenomenuiteenzgri.
"sterke"en"zwakke"partij.Dekwaliteitder
gebruikte zaaizadenisvastgesteld doorhetRijksproefstationvoorZaadcontroleeno.a.uitgedruktinvitaliteitseijfers.Bijerwtenworden
6middelen,tewetens eenorganischekwikverbinding,chinonverbinding,T0lIaT9D.bevattendmiddel,combinatievanorganischekwikverbinding'
enToI-.T„D«.eneenvloeibaarkwikhoudendmiddel;
vergeleken.Bijstam-enslabonenistevenseen
combinatievanToIvIoT.D0 •?•Lindaanindemiddelenreeksopgenomen.
Hetdoel.Toetsingvandemodernezaaizaadbeschermingsmiddelenophunlandbouwkundigewaarde.
Doorbepalingvanopkomstenopbrengstwordt
naderinzichtindewerkingeneenvergelijking
vandediversezaaizaadontsmettings-enbeschermingsmiddelenverkregen.

-10bl1275 (perceel 2).Doperwtenrassenonderzoek.
j)eopzet.Ruim 50doperwtenrassenwordenindeze
troefonderlingTergeleken.
Hetdoel.
a.Toetsingderdiverserassenophunlandbouwkundigewaarde.Geletwordto.a.op:
vorst-enziekteresistentie,grondbedekking,
stevigheid stro,tijdvanrijpingendeopbrengst
waarvandeconsujo-ptiakwalitgitwordtbepaald.'
DitonaerzoekwordtverricntdoordeAfdeling
Voedingsonderzoek.
b.Onderzoeknaardemogelijkhedenvanspreiding;
inpluktijddoormiddelvaneenjuisterassen-r
keuze.Vooreendoelmatige industriëleverwerkingvan doperwtenisditdeelvanhetonderzoekvangrootbelang.
ÇI1276 (perceel 2). G-roeistofbehandelingsproef
rfieterwten.
l)e opzet.InenkelestadiawordenServo-erwten
rjïetI-CPAbijverschillende concentratiesbespoten.Hetdoelderproefisonnategaaninhoeverrehetmogelijkisdezogewenste spreiding
inpluktijd ookmedetebereikendoordegroei
Vaneengoed praktijkrasm.b.v.eengroeistofbehandelingtevertragen.Dezeproefdraagteen
oriënterendkarakter.
GI1279 (perceel12U ) . Collectiepeulvruchten^,
Onderzoeknaardekookkwaliteitvandiverse
variëteitenerwtenenstambonen.
9.L1292 (perceel12U ) . Standruimteproefmet
stämboneno
Beopzet«,Behalvederijenafstanden (resp.25,
33-V3,40en50cm)wordenookdezaaizaadhoeveelheden (resp.100,140,180,220en260kg/ha)
gevarieerdbijhetstambonenrasBeka.Hetdoel
isomnategaanbijwelkerijenafstand enzaaizaadhoe
veelheiddehoogsteopbrengstwordtverkregen.Bovengenoemdeproefiseenvoortzetting
vanéénzelfdeonderzoek indejaren1948-1951.

-11CI1295 (perceel12N ) .N-bemestingopvröe"ge
kjortstrodoperwten.
De opzet.VerschillendeN-hoeveelhedena lsch,
toegediendaanhetdoperwtenrasAvanti.Hetdoel
vs omnategaanofdeopbrengstTandekortstro
vroegedoperwtenookdoormiddelvanN-giften
kanwordenverhoogd.OnderAmerikaanseomstandighedenzijninditopzichtgunstigeresultaten
bereikt.Dezeproefdraagteenoriënterendkarakter.
Aardappelen
i

Onderzoeker:IrA.J.Reestman.
Cjl1529.Aanaardpr
oef.
i Opverschillendewijzeenmetverschillende
ejanaardlichamenwordenruggenopgebouwd.Hetdoel
•viandeproefisdeinvloedvandebouwvande
rlugopdeontwikkelingendeopbrengstvande
aardappelplantnategaan.
Cjl1530.Invloedregelmatigenonregelmatig
planten.
; Onregelmatige afstandeninderijwordenin
v;ierverschillendeobjectenvergelekenmetregelmatigplanten.Deplantafstandenindezeobjecten
komenovereenmethetdoorenkelepootmachines
geleverdewerk.Hetdoelvandeproefishetrendementvanregelmatigplantenteonderzoeken.
Bewaringvanoogstproducten (aardappelen)
Onderzoeker;DrIrW.H.deJong.
Develdproevenvoorditonderzoekhebben
betrekking ophetbewarenvanaardappelpootgoed
Ophetveldkandanblijkeninhoeverredeverschillendebewaarmethodenenbehandelingende
levenskrachtvandepotershebbenbeïnvloed.

-12Gl1354.Hetonderzoek"betrefthierhetgewichtsverliesderaardappelengedurendedebewaarperiode.Bijdebeschrijvingvanenkeleobjectenwordt
gemeld,.detereerst "curing"istoegepast,
d.w.z.,datergedurende14dagennahetstortend)
nietgekoeldwerdomdeaardappelendegelegenheid tegeveneerstvoldoendeteverkurken.De
Eigenheimer-poters,welke in9objectenzijnuitgeplant,zijnindeeersteplaatsindriegrote
groepenteverdelen,nl.s
It/m IIIlosgestortebewaringinmotbuiten«
luchtgekoeldecellen
IV " VIlosgestortebewaringinkuilen
VII " IXbewaringin20kg-kisten inkunstmatig
gekoeldecellen.
Deeerstegroepisweeronderteverdelen
inlosgestortebewaringincel6,waarbijvanhet
beginaf (Juli'51)geventileerd is (obj.i),
losgestorte"bewaringincel7,waarbijeerst
fcuring"istoegepast (obj.Il)enlosgestorte
bewaringincel8,idemalscel7enverderis
tijdenshetventilerensteedsdoorstoombevochtigdeluchtdoorgevoerd omhetgewichtsverlies
deraardappelentoteenminimumtebeperken (obj.
III).
Bijdetweedegroephebbenwetemakenmet
degewonepraktijkkuilbev<ra.ring(obj.IV), met
debewaringvanaardappelenineenkuilbehandeld
metfusarex (obj.V)enmetdebewaringvanaardappelenineenkuil,welkedoormiddelvaneen
ventilatormetkoudebuitenluchtgekoeldwerd
(obj. VI).
Bijdederdegroepzijndeaardappelenbewaard ineencelbij2°C (obj.VII),ineencel
Ipij3i°C (obj.VIII)enineencelbij50C (obj.
IX).
L

)(indekoelcel)

-13CI1355.Hetonderzoekbetrefthetstortenvancle
aardappelendirectnahetrooieninJuli-Augustus,ofeersthetaanleggenvaneenzomerkuil
$n pasindeherfststortenineenluchtgekoelde
"bewaarplaats.VoordezeproefmetBintje-poters
ziemenCl1354»Alleendeeerstegroep"bestaat
liieruit2objecten,nl.losgestortebewaring
yanaf Juliincel5 (obj.i)endebewaringvan
aardappelenindezgn.zomerkuiltotNovemberen
(jlaarnalosgestortincel4 (obj. II).
Ij)eanderebewaringen zijndus:
praktijkkuilbewaring (obj.H l ) , kuilbewaring
njietfusarex (obj.IV),kuilbewaringmetluchtkoeling (obj.V),kistenbewaringinkoelhuis2°C
[obj.VI), idem3^0C (obj.Vil)enidem5°C
(obj.VIII).
ÇI1356en1358.Hetonderzoekbetreftdeinvloed
vandestorthoogte indecellen.Bijelkestorthoogteenzekerbij één van2.40m isereen
verschilintemperatuur,opverschillendehoogten
gemeten,waarneembaar,daardeonderstelaaghet
sterkstgekoeldwordt.Erwordtgekoeldmetbuitenluchttoteenminimumvan0°C.Omnategaan
ofdeaardappelennergenstelaagzijngekoeld,
is perceleen5-talmonstersgenomen.Daar
ookineenaardappelkuildeomstandighedenniet
overalgelijkzijn,ishierhetzelfdetoegepast.
DeEigenheimer-potersvanCl1356zijnbewaard
incel6 (A), cel7 (B),cel8 (c),onbehandelde
kuil (D),fusarex-kuil (E)enineengeventileerdekuilenzijnopverschillendeplaatsenuit
deze cellen/kuilengenomen.
DeBintje-potersvanCl1358zijnlosgestortbe
waard inseenkoelhuis (AenB ) , cel5 (C),cel
4 (D),onbehandeldekuil (E),fusarexkuil (P)
engeventileerdekuil (G)enopverschillende
plaatsenuitdezecellen/kuilengenomen.

-14CI1357.Het onderzoek"betrefthetnagaanvande
invloedranmeer ofminder rijpgerooidpootgoed
opdegroeivanhetgewas.De potersvandeze
proefzijnafkomstigvanaardappelen,welkein
1951opdrieverschillende tijdenzijnuitgeplant
endaarnainverschillenderijpingsstadiaop
dezelfdedatvugerooid.
Cl1359.Dit onderzoekbetreftdevraaginhoeverrebijdeteeltvanconsumptie-aardappelen
voorkiemenwelofgeen"betekenisheeft.Inde
proefY/ordtnagegaanofnietvoorgekiemdeaardappelendezelfde ofhogereopbrengstenkunnen
gevendanvoorgekiemde.Ditheeftvooralbetekenisgekregen,doordatdelaatstejarenveel
aardappelen inkoelhuizenofluchtgekoeldebewaarplaatsenwordenbewaard.Deze gebouwenzijn
uiteraardmeestalnietvoorzienvanramen?zodai
voorhetverkrijgenvanlichtkieinengebruikmoei
wordengemaaktvankunstlicht, hetgeendebeweringduurdermaakt-.Ookkanmetkienen,minder
goedmachinaalgepootworden.Voordeteeltvan
rroegeconsumptie-enpootaardappelenblijft
voorkiemennoodzakelijk omvroegtijdigeenvoldoendeopbrengst teverkrijgen.Depotersvande
rassen:Alpha,Furore,BevelanderenMeerlander
zijnopvijfv/ijzenbewaard:
glazenpoterbewaarplaa/tsteHedel (i),ineen
koelcelbij2°CteKerkwijk,zondervoorkiemen
(il),idem3-§-°C(lil),idemluchtkoeling inhet
donker (IV)enidemluchtkoelingmetkunstlicht
(V).
Cl1360.PotersvanderassensDore,Bintje,
Alpha,"Voran,NoordelingenBevelander zijnop
3 verschillende datauitgeplant:17April(obj.
i), 1Mei (obj.Il)en15Mei (obj.lil).Deopzetisomop1datumterooien,waarbijdanhet
gewasinverschillenderijpingsstadiais.Het
verkregenmateriaalzaldienenvoorverdere
proefnemingen.

-15CI1561.Potersvanderassen:Bintje,Eigenheimer,ArrenBanner,Bevelander»Noordeling,
Record enVoranzijnuitgeplantomuitgangsmateriaalteverkrijgenvandiverserassenopdezelfdegrondenonderdezelfde omstandigheden
gegroeid.
Onkruidbestrijding
Onderzoekers IrP.RiepmaKzn.
Proevenmettijdstippenvantoepassingmetherbicidemiddeleningranen.
Hetdoel.Granen"blijkenindeverschillende
ontwikkelingsstadiameerofmindergevoeligte
zijnvoorherbicidemiddelen.Evenalshetvorige
jaarwordenbespuitingenverrichtopde,inverschillende ontwikkelingsstadiaverkerende,granen (wintertarweenhaver), omdoorwaarnemingen
enopbrengstbepalingen nogmaalsnategaan
welkedeinvloed isvandeverschillendebespuitingenopdebeschadigingendeopbrengstvan
hetgraan.Metbehulpvandeconclusiesvandit
jaarenvoorgaandejarenverwachtmenvoorde
praktijktoteenafdoendadviestekomenover
hetmeestjuistemomentvanbespuitingenmet
herbicidemiddelen»Daarhetalleenomdereactie
vanhetgewasgaat,moetendeproevenworden
aangelegd oponkruidvrije percelen.Aandezeeis
kanvoorlopigopdeproefboerderijechterniet
wordenvoldaan.Hierdoorkunnengelijktijdig
waarnemingenwordenverrichtoverdeonkruiddodendewerkingvandemiddelen.InbeidegewassenwerdgespotenmeteenDNC-,eenMCPA-eneen
DCPA-bevattendmiddel.Debespuitingenwerden
verrichtmeteengewonelagedruk-rugsproeier.
VanDNCwerd5kg/hagebruikt,MCPAen 2.4-D
1kgactieve stof,opgelostin1000literwater.

- l o i n wintertarwe werd een proef aangelegd met
5 bespuitingen op v e r s c h i l l e n d e ontwikkelingss t a d i a , n l . op het 2e, 3e t/m h e t 6e blad (Cl
1213).
In haver bevindt zich een d e r g e l i j k e proef
fCl 1250)« Hier werd k o r t voor de opkomst gespot e n en vervolgens op het I e , 2e, 3e t / h 5e b l a d stadium.
Naast bovengenoemde proeven met t i j d s t i p p e n
van toepassing werden nog de volgende proefvelden aangelegdï
a.Inkoolzaad (Cl1245).
Behandelingenmetkalkstikstofintweehoeveel
heden (300en500kg/ha)werdenverrichtin
demaandenFebruarienKaart.Hierwordtnagf:
gaanofdeontwikkelingendeopbrengstvan
hetgewasbijgebruikvandergelijkehcsveolhedenkalkstikstofi:ieenpcrc?els eventueel
erg'bozetmetmuur.,nadeligwordtbeïnvloed.
b.Inkoolzaad (ül12.1.4.).
'.ipdivercotijdstippenwerdenb«;spuitingen
:itgevoerdmetTCAenIPC•Ligenduist;omd<-;
reactievandezemiddelenopnetg-o
wasnate
;san«Hetvorigejaarbleek.,dathotgewas
/and.c;zemiddelenzeerweiniprad.eo1onderv"ond.

•*,.-,Inerwten.
Ineenproef (CI1247),waarinopbrengstbepalingenzullenwordenverricht,werdendemiddelenAatox(eondinitro-secondairbutylphenol),kalkstikstofenDïTCnaastelkaarvergeleken.MetAatoxzijnreedszeergoederesultatenverkregen.EvenalsDUCingranen,vertoontditmiddeleengroeistimulerendeffect,
hetgeenindezeproefnaderzalwordenonderzocht.Kalkstikstofbood steedsperspectieven,
hoeweldeonkruiddodingmetAatox,mitsophet
juistemomentgespoten,radicaleris.

-17EenbespuitingmetDWCvoordeopkomsthadin
devoorgaandejarenookeengoedeonkruiddodingtengevolge,terwijldeontwikkelingvan
deerwtennietbenadeeldwerd,maarjuisthet
tegenovergestelde"beeldteziengaf.Tevens
wordenineenproef (Cl1248), dienaastdeze
isgelegd,mogelijkheaenvananderemiddelen
ennieuwemogelijkhedenvanoudemiddelen
oriënterendonderzocht.
Inhaver (Cl1249).
Indepraktijkheeftœensteedstekampenmet
de teverspuitenhoeveelheidwater.Opheel
veelplaatsenisditnietbijeendesbetreffendperceelaanwezig.Ookisdecapaciteit
vandemeeste spuitmachinestekleinomeen
hoeveelheidvan800-1000literteverspuiten*
Dedringendevraagdoetzichnuvoor,ofmen
met eengeringerehoeveelheidwatereeneven
goedresultaatkanverkrijgen.Daaromwerdin
havereenspuittijdenproefaangelegd,waarin
metverschillende hoeveelhedenDUC,opgelost
inverschillende hoeveelhedenwater,v/erdgewerkt.
Inbieten (Cl1533 i).
Ineenoriënterendeproefwerdeninditgewas
devolgendemiddelenbeproefd:Pentachloorphenol,Pre-emergenceweedkiller,IPCen
Aatox.
Inklaverenlucerne (CI1353Ilj/mV ) .
Inbeidegewassenwerdenproevenaangelegdom
deinvloedhieropvandiversehoeveelheden
Aatoxnategaan,verspotenmetdiversehoeveelhedenwater.Hetdoelishetzelfdeals
onderdgenoemd.
Inzomergerst (Cl1353VI).
Oriënterendwerutsnopartgewasbespuitingen
verrichtmetDNCengroeistoffen.

-18Degewaasen
Perceel1.
Gewas:Lembkeskoolzaad.
Bemesting (kg/ha):350slakvoorhetzaaien,
400kali 40- en750kasinhetvoorjaar.
Gewasin1951;Braak.
Grondbewerkingin1951:InAprilisergecultiveerd;18Hei12cmdiepgeploegd,daarnagecultiveerd,2maalgeè'gd,metcambridge-rolgerold;
9 Juli20cmdiepgeploegd,daarnageè'gd,met
cambridge-rolgeroldengecultiveerd.24Juliis
er25cmdiepgeploegd,daarnageè'gd,slakkenmeel
gestrooid,metcambridge-rolgeroldenmetonkruideggeè'gd.Op6Augustus isergezaaid,6kg
porha,rijenafstand 40cm.10Augustuskwamhet
koolzaad reedsopmeteendichte stand.24Augustusen5Septemberisergeschoffeld.6September
isergespotentegendekoolzaad-aardvlomet2-gliter/haKDT-emulsiebij100liter/hawater.Na
halfSeptemberkwamenergelebaneninhetgewas,
diezichsteedsverderuitbreidden.Hetwaren
juistdieplekken,waarindewintervan1950/1951
steedswaterophetland stond.Opdezebanen
tra-dknolvoetopenzijninhetvoorjaarnogal
veelplantenweggevallen.27Februari isdekas
gestrooid en28Februarika-li40 ,18Maartis
ergeschoffeld.OpilAprilbegonnendeeerste
pla,ntentebloeien,12AprilisertegenglanskevergespotenmetHCH-mengolie,perha3liter
bij300literwater.15Aprilwederomgespoten
tegendeglanskevermetDDT,perha4literbij
300literwater>op23Aprilvoordederdekeer
tegendesnuitkevermetHCH-mengolie,perha
6 literbij350literwater.Op25Aprilstond
hetkoolzaadinvollebloei.

-19Nahetspuitenop23Aprilkwamengeenglansensnuitkeversmeervoor,maarop2Heiwashet
weervolmetdezekevers.Op8Heiisermet
HCH-stuifpoedergestoven,metmatigresultaat.
Opditperceelzijn2proefveldenaangelegd,nl.
Cl1245.Onderzoeknaardegevoeligheidvan
koolzaadvoorkalkstikstof.
Cl1214.Onderzoeknaardegevoeligheidvan
1.ooizaadvoorTCAenIPC.
I-erceel2.
Gewas:Servo-erwten (origineel).
Bemesting (kg/ha):800parelsuper en800patentKali op3Maart,190kalksalpeter op17Maart.
Gewasin1951:Alpha-voederbieten.
Nadeoogstishetbietenloofoverhetlandverspreid enop25,26en27October iserop
wintervoor geploegd,diepte20cm.Op4Kaart
isermetdelichte scharniereggeëgd.Doorde
regenshiernaishetperceelpasgezaaid op14
Maart,perha290kgzaad,rijenafstand 25cm.
Hetdezaadegishet zaadgelijktijdigingeëgd.
8Aprilkwamendeeersteerwtenop.15Aprilis
ergespotentegendebladrandkevermetDDT,per
h.a3literbij300literwater.18Aprilzijn
deerwtengeschoffeld enop24Aprilisertegen
onkruidgespotenmetAatox,perha7literbij
700literwater.Deherikishiermededoodgegaan
Opditperceelzijnde•volgendeproefveldenaangelegds
CI1247.Onkruidbestrijdingmetkalkstikstof,
butylphenolenDNC.
Cl1248.Oriënterend onderzoeknaardewerking
vankalkstikstof,DNC,butylphenol,IPC,I1CPA
enTCA.
Cl1272.Zaadbehandeling.
Cl1275.Doperwtenrassenonderzoek.
Cl1276.Groeistofbehandeling.

-20Perceel3.
Gewas:Abed-LIinor-haver (ienabouw).
Bemesting (kg/ha):Indeherfst1951nade-oogst30
tonschuimaarde;400slakkenmeelop14lfe.arten
500kali40, op18Maart,200kalkammonsalpeter.
Gewasin1951;Aandeoostkant1,38haBintjeaar
dap
pelenenaandewestkant2hazomergerst.
Nadeoogstin1951iseronmiddellijkschuimaardegestrooideenfijngesleept (egmetdetanden
cmhoogj.Op11Septemberiserindelengteen
dwarsrichtinggecultiveerd,13September 10cm
diepgeploegd,24Septembergeè'gd,28September
f12cmdiepgeploegd,1Octobergecultiveerden
3,4en5Octoberiseropwintervoorgeploegd,
diepgang425cm.Nahetstrooienvanslakkenmeel
enkali 40' iserop14iüaartmetdemiadelscharniereggeëgd,15Haartdehavergezaaid,103kg
perhazaaizaadengelijktijdigingeëgd.Op18
I'aartisdekalkammonsalpetergestrooid.8April
begondehaveroptekomenenop11April,toen
hetgewasnoginzijnIekiembladstond,iser
gespotenmetDNC,perha3kgbij400literwater.
Lehaverishierdoorinhaargroeinogalgeremd.1)
18ApriliseropblokAenCkunstweidemengsel
lï]_gezaaidmetdezaaiviool,opblokA,met
Engelsraaigrasalshooitype enblokC,met
Engelsraaigrasalsweidetype.OpblokBzijn
doorIrSonneveldvoorproefnemingdiversekunstweidemengselsgezaaid.Dekunstweidemengselszijn
directnahetzaaienop19Aprilingeschoffeld.
Indehaver zijngeenproefveldenaangelegd.
Perceel4.
Gewas: i l a r n e - h a v e r ( i e nabouw). Aan de w e s t k a n t
4 r i j e n Eigenheimer-aardappelen.
i

1-) Zie b l z l 2 9 .

-21Bemesting (kg/ha):500slaken400kali40 op
13Haart,400kas op18/JSaart.
(ïewasin1951:Herta-zomergerst.
De stoppelisop7en8September inlengte-en
dwarsrichtinggecultiveerd,daarnageê'gd,410
cmdiepgeploegdengecultiveerd.9,10en11
Octoberiseropwintervoorgeploegd,diepgang
25cm.Naslakenkalistrooienisop14ITaart
met demiddenscharniereggeëgd.15I.üaartiser
gezaaid,150kg/hazaad,gelijkmethetzaaien
ingeëgd,rijenafstand 25cm.18Ilaartisdekas
gestrooid,degrondlagietsgrofeOpdezelfde
dagisdaarommetdecambridge-rolgeroldenmet
dezaadeggeëgd.Op8Aprilbegondehaverhier
endaaroptekomen.17AprilisermetdeVitatrekkergeschoffeld.Op18Apriliseraande
westkant 3mhavermetdezware scharnieregweggemaakt,hierinzijntoengeulengetrokkenen
4 rijenEigenheimer-aardappelen gepoot,rijenafstand 662/3cm,afstand inderij30cm.Op
2 Heiisdehavertegenonkruid gespotenmet
DNC,perha3kgbij400literwater.Deherik
isnietvoor100^doodgegaan.Op3I5eiisopde
4 rijenaardappelennogkasgestrooid,200kg/ha.:
Opditperceelzijndevolgendeproevenaangelegd?
Cl1249.Onderzoeknaardegevoeligheidvanresp,
haverenonkruidenvoorDNCinverschillende
ontwikkelingsstadia,metbehulpvan2spuittijden,3hoeveelhedenwateren3hoeveelhedenactievestof.
Cl1250.Onderzoeknaardegevoeligheidvanhaver
inverschillendeontwikkelingsstadiavooronkruidbestrijdingsmiddelen.
Cl1325.Proefmetgroeistimulerende stofop
haver.
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CI 1334. K a l i f i x a t i e b i j
ïïigenheimer-aardappelen.
Deze proef met e x t r a k a l i g i f t e n van 0, 75, 200,
400 en 800 kg KV>0 a l s pk per ha i s een o r i ë n t e r i n g
voor een eventueel aan t e leggen proef over d i t
onderwerp«
P e r c e e l 5«
Gewas;Corona-voederbietenenHilleshög-suikerbieten.
Bemesting (kg/ha);1000NPKmengmeststof (12-1020)op29lüaart,nahetop een zettenzalnog
400kg/hakaswordentoegediend.
Gewasin1951;Haver.
Nadeoogstin1951isergecultiveerd,daarna
geëgden10cmdiepgeploegd,hiernaweergecultiveerd.11en12Octoberiseropwintervoorge-*
ploegd,25cmdiep.15Haartisermetdelichte
scharniereggeëgd,17ilaartisermetdezaadeg
overdwarsgeè'gd.4Apriliserwederommetde
lichte scharniereggeëgd,daarna zijnopblok«.1)
enCCorona-voederbietengezaaid,12-g-kg/ha,
rijenafstand 50cm,terwijlopblokBHilleshogsuikerbietenzijngezaaid,eveneens12-g-kg/ha
zaad,rijenafstand 50cm.HetzaaizaadwasontsmetenbehandeldmetÀaritextegenderitnaalden.
Achter dezaaipijpenliependrukrollen,waarmee
hetzaadlichtwerdaangedrukt.15Apriliser
nogmetdecambridge-rolgerold.Op22Aprilzijn
debietengeschoffeldmetdeAllisChalmersGtrekkermetdezgn.bietenstellen.1en2Hei
zijndebietenmetdebredehakopbosjesgeslagen.Eenkleinproefjeiserindebietenaangelegd,nl.ï
Cl1335I«Eenonderzoeknaardegevoeligheid
vanbietenvoorIPC,Pre-emergenceweedkiller,
AatoxenPentachloorphenol.
)BlokkenA -Cisdeindelingin3gelijke
delenvanditenanderepercelen,vannoord
(A)naarZuid (e).

-23Perceel6.
Gewassen:Lucerneenrodeklaver.
Bemestingnajaar1951 (kg/ha):575slakkenmeel
op4October,voorjaar1952700kali40 op
27Februari.Indeherfstvan1951isditperceelindelaagtengemoldraineerd.Hetwasde
bedoelingdittedoenopeendieptevan50cm,
maardoorhetoptredenvanveelslibishetbij
30cmdieptegebleven.Alleenbijzeernatweer
wasereffectvandedrainagewaartenemen,er
'werddanveelwaterdoorafgevoerd.Op17Haart
isergeëgdmetdetrekkereg.Hierdoorisde
bovengrondmooi losgeworden.Doorhetwarme
//eerendesnellegroeikondaaromnietmeergeschoffeldworden.IndeDupuits-lucerneiseen
;oriënterendeproef (CI1112)reedsinhetvoorjaarvan1951aangelegd,metmengselsvanlucer'neengras.IndeProveneer-lucerneenPajbjergirodeklaverzijn4onkruidbestrijdingsproeven
aangelegd,nl.:
,;I1335IIenIII.BehandelingmetAatoxen
.xgroxonemetbehulpvanverschillendehoeveelhedenactieve stofin1000literwater.
Cl1333IVenV.EenonderzoeknaardegevoeligheidvanklaverenlucernevoorAatoxmetbehulpvandriehoeveelhedenactieve stofendrie
hoeveelhedenwater.
Perceel7.
Gewas:Herta-zomergerst.
Bemesting (kg/ha);150kasop15ITaart;400
slakkenmeelen400kali40 op1ïïaart.Kade
oogst1951iser35tonperhaschuimaardegestrooid.

- 24Gewasin1951;Koolzaad.
Nadeoogsj»isdestoppelgecultiveerd,geëgden
6 cmdiepgeploegd,daarnagecultiveerd engeëgd;
26September 12cmdiepgeploegd,weergeëgden
12en13Octoberopwintervoorgeploegd,423
»omdiep.3lüaartisermetdelichte scharniereg
geëgden4LIaartgezaaid,150kg/ha,rijenafstand
25cm.G-elijkmethetzaaiendegerstingeëgd.
3.7lüaartisernogmaalsmetdezaadeggeëgd,18
AprilmetdeVita-trekkergeschoffeld en21April
metDNCgespoten,4kg/habij400literwater.
Op26AprilisermetdezaaivioolItaliaanse
rodeklavergezaaid,15kg/ha,enmetdezaadeg
i;ngeëgd.
DeproefCl1333VIisaangelegd inditgewasals
eenoriënterendeproefmetDNC (5kg/ha)engroeistoffen (Agroxoneen2.4-Dmet1kgactieve stof).
Perceel8.
Gewas;Heine'sVII-wintertarwe.
Bemesting (kg/ha); 600slakkenmeelen600kali
4C op3October,300kasop28Februari.
Gewasin1951?Aardappelen.
Hetperceelisnadeoogst1951gecultiveerden
op8October10cmdiepgeploegd;10Octoberis
de tarwegezaaid,152kg/hazaad,rijenafstand
25cm,daarnametdezigzagegingeëgd.18ijaart
isdetarwemetdeonkruideggeëgden16April
gespotenmetDNC,4kg/habij400literwater.
Op20ixprilismetdeAllisChalmers G-trekker
geschoffeld.Inditperceelzijndevolgende
proefveldenaangelegd:
Cl1204.Rijenafstanden-N-hoeveelheden.
Cl1208.N-aanwendingstijden.

- 25CI1223.InvloedTanganzenvraat.
Cl1213.Onderzoek naardegevoeligheidvan
wintertarwe inverschillende ontwikkelingsstadia
vooronkruidbestrijdingsmiddelen.
Perceel9.
gewas:Meerlander-aardappelen.
Bemesting (kg/ha);950mengmeststofIT-P-K
Xl2-10-20)op19Ilaart.
Gewasin1951:Zornertarwe.
Nadeoogstisdestoppelgecultiveerd,18Sep^
tember10cmdiepgeploegd,21Septembergecultiveerd en15en16October opwintervoorgeploegd,23cmdiep.17Maartismetdemidden^charniereggeè'gdennahetkunstmeststrooien
óp19Haartnogmaalsgeëgd.4Aprilismetde
zware scharniereggeëgd.DegrondwastoenvoldoendelosendeaardruggenzijnmetdeAllis
ChalmersG-trekker gemaakt (5April).Deaardappelen zijnop15,16en17Aprilgepootmet
depootstok,inderug.Deruggenwarenvooraf
gerold enindelengtegemarkeerd op40cm,
rijenafstand 662/3cm.6Meiisergespotenmet
DNC,5kg/habij500literwater.Deherikwas
altamelijkgroot,maarisvoor100^doodgegaan.
Op7Heiisermetsmalleschoffelsdoordegeulengegaanomdegrondnogietsdieperloste
krijgen.Opditperceelligtophetnoordeind:
ÇI1330.Invloedvanregelmatigenonregelmatig
plantenbijaardappelen.
Cl1329.Eenaanaardproef(ophetzuideind).
Perceel10 (noord).

Gewas: Urania-wintergerst.
Bemesting (kg/ha); 600 super en 600 k a l i 40 op
26 September; 250 kas op 29 F e b r u a r i .

- 26Gewas in1951:Diverseproevenmeterwten,"bruiné
bonen,paardebonenendederza-ad.
Hadeoogstisergecultiveerdenop17September
10cmdiepgeploegd,daarnagecultiveerd,geëgd
en2maalgerold.1Octoberisopzaadvoorgeploegd,12cmdiep,waarnadirectisgezaaid,
150kg/hazaad,rijenafstand 25cm.Doordatde
grond plaatselijkgroflag,kwamdegerstwatonregelmatigop,hetgeenlaterdoorderegennog
weerheelwat bijgekomenis.18Haartisde
gerstmetdeonkruideggeëgd,16Aprilnoggespotentegenonkruidmet4kg/haDHCbij400liter
water.Indegerstligt:
Cl1209.N-aanwendingstijdenbijwintergerst
XaangelegdoperwtenlandJ.
Perceel10 (zuid).
G-ewassDiversen.
Bemesting:Alsperceel10(noord).
Gewasin1951:Erwtenc
Bewerkingindeherfstalsperceel10 (noord),
maar is,voor zovernognietgesaaidenOctoberop
wintervoorgeploegd,25cmdiep.Opditperceel
zijnverschillendeproefveldenaangelegd:
Cl1198.Oriënterendezaadwinningsproefmetverschillendegrassenmetenzonderdiversedekvruchten.
Cl1199,ZaadwinningvanEngelsraaigrasbijverschillenderijenafstanden.
Cl1201.Herfst-envoorjaarsinzaai onderdekvruchtbijdiversegrassoortenvoorzaadwinning.
Perceel11.

Gewas: Graszaad en v l a s .
Bemesting graszaad (kg/ha): 700 slak en 700 k a l i
40 op 3 October. H-bemesting i s v e r s c h i l l e n d .

-27Hetzijnproefvelden,diein1950reedszijn
aangelegd,nl.:
Cl981.Timotheeweidetypemetverschillende
rijafstanden,verschillendeN-hoeveelhedenen
op3tijdengestrooid.
Cl982.Selectievankropaarmet2rijenafstandenenverschillendeN-giftenindeherfsten
hetvoorjaar.
Cl983.Tweeselecties"beemdlangbloem.
Cl984.Drie selectiesEngelsraaigrasmetverschillendeN-giftenopverschillendetijdenvan
ontwikkelinggestrooid.
Bemestingvlas (kg/ha);400parelsuperen800
kali 40 op5lüaart;170kalksalpeterop3April.
Voorvruchtwintertarwe.Nadeoogstisergecultiveerd!24September 10cmdiepgeploegd,daarna2maalgeoultiveerd en3Novemberopwintervoorgeploegd,25cmdiep.15îîaartismetde
lichte scharniereggeëgd,waarachternogde
zigzageg.17Haartisermetdelijnzaadmachine
gezaaid,22pijpenop2meter,160kg/ha«,Daarna
iseringeëgd.29Aprilistegenonkruidgespoten
metAatox,4literperha"bij900literwater.
Proefvelden zijnerinhetvlasnietaangelegd.
Perceel12 (noord).
Gewas:Erwten,bruinebonenenzomergerst.
Bemesting (kg/ha);800parelsuperen800patentkali op4lüaart.
Gewasin1951ÎWintertarwemetstoppelklaver.
12en14November iseropwintervoorgeploegd,
h 16cmdiep.De stoppelklaver ismetbehulpvan
eenvoorschaarondergeploegd.4Maartiser gdegdmetdekleinescharniereg,waarachterde
zigzageg.17Haart zijndeerwtengezaaidende
zomergerst2CIîaart,

-28De bruinebonenopditperceelzijnproeven.
15AprilzijndeerwtengespotenmetDDTtegen
debladrandkever,3literperhaDDTbij300
literwater.18AprilzijndeerwtenendezomergerstmetdeAllisChalmersG—trekkergeschoffeld.Deerwtenzijnop24AprilvooronkruidbestrijdinggespotenmetAatox,perha7liter
bij 700literwater.28en29Aprilismetde
hak hotwintorgraabestreden«
Deproefveldenhieropzijn:
Cl1196.Organischebemesting.
Cl1279.Collectiepeulvruchten.
Cl1292.Standruimtebijstambonen.
Cl1293.Zaadbehandelingbijstam-enslabonen,.
Cl1295«N-bemestingopvroegekortstro-doperwten.
Perceel12 (zuid).
Gewasi Aardappelen (EerstelingenDoré).
Bemesting (kg/ha)t1000NPK-mengmeststof (12-1020)op19Maart.
Gewasin1951:Wintertarwe.
Nadeoogstisdestoppel7cmdiepgeploegdop
24Augustusendaarnaiser3maalgecultiveerdo;o
4,21en22/9,24September is10cmdiepgeploegd,
daarnagecultiveerd enop20Octoberopwintervoorgeploegd,23cmdiep.17Maartisergeëgd
metdemiddenscharnieregen19Haartnogmaals
metdezelfdeeg.21laartis|deelvanhetperceelopruggengemaakten4Aprilis©r,waar
noggeenruggenwaren,metdezware scharniereg
geëgdendaarnaruggengemaakt.5Apriliser
begonnenmethetpotenvandeaardappelen,inde
ruggenmetdepootstok,rijenafstand 662/3,afstand inderij37-g-cm.Hiervoorwerdenderuggenvoorhetpotengemarkeerd.21Apriliser
gespotentegendeherikmetDM"C,perha3kgbij
400literwater.

-29Op30April zijndeaardappelruggengeschoffeld
metdezgn.bietenstellen,nahetschoffelen
weeropgeredenmetdeaanaardploegjes.Deproefveldenmetaardappelenopditperceelzijn:
Cl1354.LosgestörteEigenheimer-potersinluchtgekoeldecellen,invergelijkingmetpoters,die
opanderewijze zijnbewaard.
Cl1355.IdemmetBintje.
Cl1356.Monstersvandiverseplaatsenuitcellenenkuilenuitgeplant (rasEigenheimer).
Cl1357.Nabouwvan5rassen,op3datageplant
enop1datumgerooid.
Cl1358.jïonstersvandiverseplaatsenuitcellenenkuilen (rasBintje).
Cl1359.Invloedvanvoorkiementegenoverniet
voorkiemenvoor consumptieteeltbij5rassen.
Cl1360.6rassen,3poottijden,voorgekiemd
uitgeplant.
Cl1361.7rassen,terverkrijgingvannateelt,
welkeonderdezelfde omstandighedenzijngegroeid.

1

) Dezebespuitingtegendeherike.d.isin
ditstadiumuitgevoerd omtijdighetmengsel
tekunnenzaaien.Spuitenvooroftijdensde
opkomstvanhetgewaswasnietmogelijkgeweestdoor«ietenattegrond.
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