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INLEIDING
De totaleneerslag inhet afgelopenjaarbedroeg 900mm.Dit isruim 150mmboven
degemiddelde jaarlijkse regenval.Erwaren twee ergnattemaanden,nl.maart
met 114mm endecembermetmaar liefst 149,5mm.Viermaandenwarenvrijnat,
nl.mei,juni,augustus ennovembermet ieder ruim90mm.Tweemaandenwaren
ergdroog,nl.julimet 33,75mmenseptembermetmaar slechts 23,75mm.De
grootsteregenvalwas er tijdensde zwareonweersbuien eindmei-beginjuni,
hoewelwij gelukkigvoor dezwaarstebuien,zoals elders inhet land,gespaard
bleven.
Demaandenjanuari enfebruariwarenechtwinters,met dagenmet sneeuw,vorst
enijzel.Veel dagenkwamenervoormetgladde,somsspiegelgladdewegen.
Alleen deeersteweekvanjanuariwas ergkoudmetminimumtemperaturen van
-15 C tot-17 C.Daarna ishetmetdewintermeerkwakkelengebleven,nl.
enkele dagendooi,gevolgd doorenkeledagen lichte totmatigevorst.Ditweer
heeftverscheideneweken geduurd.
De"groei"-maandengavenallemaal «en tekort aan zonuren.Wat hierbijvooral
opvielwas,dathoeweljuli tochergdroogwas,met 33,75mm,ertocheen
tekortwasvan50zonuren.Hierbijwas degemiddelde etmaaltemperatuurruim
1 C telaag,evenalsnagenoeg alleanderegroeimaanden.
Doorditweertype endevrij forseregenval inaugustus (95,5mm)wasdeoogst
ditjaarwederomweer erglaat.
Inverband met delangdurigewinterwashetmogelijk allekali ensuperover
debevrorengrond testrooien.Dekalizelfsal indecember 1978endesuper
injanuari 1979.
Daardegrond praktisch onder idealeomstandigheden inhetnajaarvan 1978
geploegd konwordenmetuitzonderingvanG5vanperceel 2eneengedeeltevan
perceel 4 (spruitenproef in 1978,groot ca.50are)dieonderminder goedeomstandigheden (tenat)geploegdwaren,was destructuurvandegrond inhetvoorjaargoed.Doordegroteregenval inmaart enbeginaprilwerdhet eenlaat
voorjaar.
Het zaaienenpotenviel ookditjaarweer intweegedeeltenuiteen,watveroorzaaktwerd door deregenvande laatste tiendagenvan april endeeerste zeven
dagenvanmei.Hierdoor kwamhetdatde laatsteaardappelenpas 16meigepoot
kondenworden.Doordezenatteperiodenadeeerste zaai-enpootperiodekwamen
degewassenvrijgoed op,metuitzondering vandebietenopperceel 11,diedoor
denatte enkoudeperiodevan20april tot 8mei tedunopkwamen.Ditwaswaarschijnlijkveroorzaakt door iets tediep zaaienenspuitschade.Nade laatste
zaai-enpootperiodevolgde erronddePinksterdagen eenkorteperiodemet
zwareonweers-enregenbuien.Sommige daarvanwaren zo hevig,bijv.op tweede
Pinksterdag vieler inca. 1uurongeveer 20ram,zodathetwater indeaardappelruggen stond (halfvol).
De tweedehelftvanjuni endegehelemaand juliwarenergdroog,zodroog,
datwe deaardappelen éénmaalberegend hebbenmet eengiftvanca.20mm.
Deverplegingswerkzaamhedenhaddeneenhortend enstotendverloop,doorde
bijzondereweersomstandigheden,maarnamen tochbetrekkelijkweinig tijd in
beslag,daardediversebespuitingenveelaluitstekendwaren geslaagd.
Ondanks eenzomermet eenlaagaantaluren zonneschijn eneenwinter die toch
welwat schadehadveroorzaakt aandewintergranen,warendeopbrengstengoed
tot zeergoed.
Opbrengst zomergerst ca.6700kgperha.
Opbrengst zomertarweca.6500kgperha.
Opbrengstwintertarwevan6600kg tot8000kgperha,gemiddeld ruim7tonperha.
Opbrengst aardappelenvan 38tonperhaopperceel 10tot58tonperhaopperceel9,gemiddeld 48à49 tonperha.
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Opbrengst suikerbietenvan 41 tontot49 tonperha,gemiddeld 47 tonperha
met een suikergehaltevan 16,39%eneen terrapercentage van20%.
Circa 45 tonaardappelen veldgewas werd afgevoerd naarWageningen t.b.v.een
IBVL-bewaarproef.Deoverigeaardappelenwerdenopgeslagen indevijf cellen
en los inde schuur.De laatstepartijwerd inhetnajaar gesorteerd enverkocht, terwijl eengedeeltehiervannaar "Droevendaal"isgegaanvoorverkoop aldaar.Het uitschotwerd alsvoer aandemeststierenverstrekt ofals
veevoerverkocht.
Hetbietebladwerd gelijktijdigmethetrooienvandebietengehakseld en
tendele ingekuild alsruwvoervoor demeststieren entendeleverspreid over
het land alsgroenbemesting.
Allewerkzaamhedenwerden ineigenbeheeruitgevoerd metuizonderingvanhet
rooienvandesuikerbieten.

I.ALGEMENE GEGEVENS
1.Toestandvandegrond
Daarpraktisch allepercelenondergunstige tot zeergunstigeomstandigheden in
hetnajaarvan 1978warengeploegd,gevolgd door eenwintermetveelvorst,
maarookhelaasmet sneeuw,was destructuurvandegrond inhetvoorjaar 1979
tochgoed.Doordevelevorstensneeuwwashetnietmogelijkomdegrond een
voor-bewerking telatenondergaanmet decultivator.Gelukkigwas ditopperceel
3 en9 (vooraardappelen)reeds gedaan innajaar 1978.Deoverigepercelen
haddenditnietnodig.Wel isergeprofiteerd vandevorst omdekali ensuper
testrooien.
Ondanks dehogeneerslagvanmaart,warendeetmaalhoeveelheden tochvandien
aard,dat destructuurniet al teveelhad geleden.Hierdoorverliep hetgereedleggenvandegrondvrijprobleemloos,hoewelhet somsmoeilijkwasom
zolang tewachten totdegrondvoldoende droogwas,vooralvoor de aardappelen
opperceel9.Deze zijndanookmaarpasop 16meigepoot!Maar toenwasde
grond ookvoldoende droog omverantwoord aardappelen tepoten.
Doorhetmeewerkendeweer inseptember enoktoberverliepen de oogstwerkzaamhedenergvlot,wat zijnweerslagvond inhet feitdatvroegmet zaaivoor-en
wintervoorploegen konwordenbegonnen.Hierdoorwashetmogelijk omdemeeste
percelen onder zeerdrogeomstandigheden teploegen.Onderwatminder gunstige
omstandigheden zijngeploegd G3enG6vanperceel 2enperceel 5,endespruitenproefvanperceel 7enperceel 13.Hierbijdeaantekening daterophet
grootste gedeeltevan zowelperceel 5alsperceel 13eengroenbemester stond.
Nog eenenkelwoord overhetploegen zelf:Opdemeestepercelen isdevlakligging goed totuitstekend ensluitendeploegsnedenkeurig aan.Alleenopde
laatste geploegdepercelen (natter)isditallemaalwatminder.Hieruitblijkt
maarweer,datmenop dezegrondvroegmoet zijn.Degrond isweerkeurigopgeleverd enwekunnenmet eengoedestartbeginnenaan 1980.
2. Ontwatering
Inde toestandvandeontwatering isgeenwijziging ontstaan tenopzichtevan
hetvoorgaandejaar.
Hetwaterpeil intochten enslotenwordt geregeld doorhetwaterschap,die
ditgoed indehandheeft.
Daarde tweetussensloten in 1976uitgebaggerd zijnenweergoedop toezien
dat ernagenoeg geengrond,tijdens dewerkzaamheden dicht langsdeslootkanten, indeslotenterechtkomt,verkeren dienog ineengoede conditie.Evenalsanderejarenwerdendeslotenweer enkelemalenuitgemaaidmet deklepelmaaiervandeProefveldendienst.Hierdoor konhetwater,indiennodig,ongestoord geloosdwordenopdetochten.
Door dezemaatregelenwarenergeenproblemenmethetwater,met uitzondering
van stortbuien ineindmeibeginjuni,toendeaardappelruggenhalfvol stonden.
Maar ditwerdmeerveroorzaakt doordatdegrondhetwaterniet snelgenoeg
kondoorlaten,zodat degrond dichtsloeg,dandoorhet feit datdeontwatering
niet goed inordewas.Voorhet overigeheeft er totaal geenwater ophetveld
gestaan.
Hieruitblijktmaarweer datvroeg enonderdrogeomstandighedenploegenen
regelmatigwoelenhiertoeveelkunnenbijdragen.
3.Bekalking enorganische stofvoorziening
Depercelen 3 (gedeeltelijk)en9werden inde loopvan september enoktober
bemestmet circa 30tonschuimaardeperha.Dezepercelen zijngekozen,daar
wellicht in 1981hieropbietenverbouwd zullenworden,omredenenvermeld in
hetjaarverslag "DeBouwing"over1978.
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Depercelen 6en 13 (nieuwe situatie,ziebijlage 8)werdenvoorzienvaneen
royale giftmetstalmest.Dit isgebeurd nadeoogst indemaanden september
enoktober.Degiftbedroeg tussende50en60nH stalmest perha.Deze stalmestwas tendele afkomstigvaneigenbedrijf,terwijl derestwasaangekocht.
Opperceel 4 (grootste deel)enperceel 13 (oude situatie)was gras ingezaaid,
Italiaans raaigras rasTetila,voorgroenbemesting, evenals perceel 5metwitte
klaver,rasTamar.Deze inzaaiwasuitstekend geslaagd.Hierdoorwashetmogelijk om inhetnajaar eengoed geslaagd groenbemestingsgewas onder teploegen.
Alleen opdeB-strook vanIB 0057opperceel 5werd uiteraard geenklaververbouwd.
Verderwerd alsgroenbemesting hetbietebladvanG3enG6vanperceel 2,perceel
7 en 11ondergeploegd,nadat ditgelijktijdigmethet rooienvan de suikerbieten
gehakseldwas.Opperceel 7werd dit gelijkmethet rooiennetjesoverhet land
verspreid, terwijl opperceel 11hetgehakselde blad eerst op strepenwerd
gelegd enlatermachinaal overhet landwerdverspreid.
Alles bijelkaar opgeteld komenwe ookditjaarweer zover,datdehelftvan
degrond eenorganischebemestingheeftontvangen.Geziendeervaringenvan
de laatste jarenwordtdebodemvruchtbaarheid hierdoorverbeterd.
4.Gebouwenenwegen
Aan en indegebouwenwerd hetafgelopenjaarheelwat onderhoud gepleegd enhet
eenenanderverbeterd.Allereerstwerd dewerkplaats geheel ingerichtmet
eenwerkbank en tweekasten voorboutenenmoeren,zodat alles overzichtelijk
eenplaats heeftgekregen.Verderwerd eerst deverlichting indeaardappelcellen enopdevloervoor deaardappelcellen geheelvernieuwd.Dezevernieuwing
bestondhieruit dat eropdezeplaatsennieuweTL-buizenwerden gemonteerd,
terwijl ook debedrading geheelvernieuwdwerd.Tevenskwam erindecelleneen
vloer eneengeheelnieuwgeïsoleerdplafond.
Degrote schuur isvanbinnengeheel geschilderdwathethoutwerkbetreft.
Hierbij iseenverf gebruikt,dieniet alles alleenmaarmooimaakte,maar
tevens het hout conserveerde.
Hierbijhebbendusalle spanten,balkenendakliggers eenbeurtgekregen.
Verderwerdenindenokvandegrotealsook indetweede schuur eenbetimmering aangebracht.Dezenokkenwarennog geheel open,indiezindatmenzo
tegendepannenaankeek.Hierdoorwashetmogelijk datmethardewind of
stormdepannenvandedakenafwaaiden.Nahetaanbrengenvanplatenisdit
euvel voorbij,daar dezuiging dieoptrad tijdens stormofhardewind nuniet
meervoorkomt.Daar debranddeurennaarhet schaftlokaal, laboratoriumruimten
enkantoor p.prlppIteljk
i stuk wnrpn ennir>traceraan deeisenvan de tijd voldeden,zijndezevernieuwd. Bijdezevernieuwing zijn zeallemaal voorzien van
een sluitveer,zodat zeautomatisch dichtgaan.
M 1 e deurenvan de twee schuren zijn inhet afgelopen jaarvoorzien vanwindhaken,zodat zevastgezet kunnenwordenbij hetopenstaan,ennietmeerkunnen
clichtwaaien.Opdekopvandegrote schuur zijndedeuren,de zgn.mex-deuren,
vernieuwd. Inplaatsvande draaideuren (vanhout)isernueen zgn.overheaddeurgemonteerd,bestaande uit aluminium enkunstglas.Deze deurwordtelektrischbediend.Eengroteverbetering.
Uit deoudepaardestal zijndebielzen,waarhetveeop stond,verwijderd,
daarna isdezeplaatsvoorzienvaneenstand- enmestgroep.Hierdoor ishet
mogelijk dat er iniedergedeeltevanditdeelvande stalvier stierenin
plaatsvandrie geplaatst kunnenworden.Hiervoor zijndevoorzieningen,zoalshangkettingen endrinkbakjes e.d. aangebracht.
Zowel inde grootvee- alskalverstal zijn voorde watervoorziening van
hetveewaterbakken aangebracht die, gekoppeld aandewaterleiding,ervoor
zorgdragen, dat eerst het water de temperatuur van de stal aanneemt. Ook
het zgn."slaan"vandewaterleiding is hiermede opgelost.Verder is de

gehelewaterleiding nagezien enop enkeleplaatsenveranderd, zodat allesbij
vorstveel gemakkelijker vorstvrij istehouden.
Als laatstepuntvandegebouwen ishet feitdat ereenbegin isgemaaktmet
het aanbrengenvaneencentraleverwarming indedienstwoningen.
Verder isernogmee tedelendat er toestemming isverkregen inhetafgelopenjaar tot algehelevernieuwing vandewerktuigenloods.De realisering
van dezeplannen zal in 1980zijnbeslagkrijgen.
Aan dewegenenhet erf isookhet eenenander gedaan inhetafgelopenjaar.
Allereerst iserophetasfaltvanhet erf ende toegangsweg een slijtlaag
aangebracht.Verder isdebetonverharding tussende twee schuren (welkestuk
was)ergeheeluitgebroken,waarna eerst een nieuwe rioleringmet zinkputten
isaangebracht.Hierbovenop iseennieuwebetonlaag gestort.
Inenomdekapberg isdeaarde uitgegraven,waarna ookhierbeton isgestort.
Als laatste enmeest inhetoog lopendepunt isde realiseringvaneennieuwe
betonbaan inhet land.
Hierbij zijnde tweerijstroken,dieeersthetbetonpad vormden,eruitgehaald
waarna eengeheel nieuwkavelpad isaangebracht.Dezeweg is3mbreed enloopt
integenstelling totdeoude,diebijdegroenekeeteenbochtmaakte,nuin
zijngeheel rechtdoor naar achteren.De totale lengtehiervan isruim 750m
met eendiktevan 18cm.Eenenormeverbetering.
Doordezenieuwebetonbaan isdeachterstekavel tamelijkveranderd, indie
zin,datdenieuwebetonbaan ca.40mmeer oostwaarts ligtdanvroegerdeoude
baan.Hierdoor zijndepercelen9t/m 13gewijzigd (zieoude ennieuwesituatie,
bijlage5en8 ) .
Daar totheden deperceelsgrootte van9t/m 13nogal sterkvarieerde,bijv.
perceel 93,58haenperceel 13slechts 1,33 ha,zijnookdegrenzenvande desbetreffendepercelengewijzigd enwel zodathetkleinste (perceel 10)1,98ha
meet endegrootste (perceel 9en 12)2,60 hameten.Hierdoor ishet eenstuk
gemakkelijker omeenwatmeer evenwichtig bouwplanop testellennaenkeleovergangsjaren.
5.Werktuigen enmachines
Alsaanschaffingvanhet jaarwerd inde loopvanhet jaar (augustus)eennieuwe
kipwagenontvangen.MerkMiedema,draagvermogen: 6ton.
Hierbij istevensdeInternational 844Saangepastwatbetrefthet remsysteem
(hydraulisch)enhet systeem om tekippen.
Alsverdere aanvulling ophetmachinepark iseen cyclomaaiervan "Droevendaal"
overgenomen,nadatdezedaargeheelgereviseerdwas.
Aan groot onderhoud aanmachines enwerktuigenvalt tevermeldenderevisiebeurtvan derotoreg,waarbij tevensdezemachinewerd uitgerustmetnieuwe
tanden.Dit isgeheel ineigenbeheer uitgevoerd.
Verderheeft deboxenvuller eengrotebeurt ondergaan.Aandepootmachine is
indewinter doordewerkplaats vanhet BGDeenstelmarkeurs aangebracht,
zodathetmogelijk isomnogveiliger tekunnenrijden.
MetdeBautz combine (Proefveldendienst) zijnmetdemotor nogalwat problemen geweest,die zohoog liepen,dat erbesloten isdemotor te latenreviseren,daarhetdorsmechanismenog inprima staatverkeert.Voor degraanoogst iserderhalve eenberoep gedaanopde tweemaaidorsersvandeProefveldendienst.Insamenwerking hiermeekon toch eenvrijvlotte afhandeling
vandegraanoogst plaatsvinden.
Vandeweegwerktuigen heeft deAlfra snelweger eengrotebeurt gehad doorde
fabrikant,waarbij hij tevens geijkt is,zodat hijweer totop 1/10 0/00 nauwkeurigweegt.
Aan deDomeinen isingeleverd vande inventarishet oudekipkarretjeafkomstig
van "DeOssekampen"endeoudeTaarupmaaikneuzer.
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6. Personeel
Devastepersoneelsbezetting isper 31decemberveranderd,daar deheer
VanBezooyen,gebruikmakendevandeVUT-regeling,op diedatumdedienst
officieel heeftverlaten.Daarbij ishemeenafscheidsreceptie aangebodenop
het BGDop 14december,waarbijveelmensenvandegelegenheid gebruik hebben
gemaakt omafscheidvanhem tenemen,nabijna 19jaar trouwedienst.
Inverbandmethetgrote aantalproevenendeaardhiervanwerdvanhalf
april tothalfnovember een lossekracht aangetrokken.
Tevenswaren twee stagiaireswerkzaam ophetbedrijf enwelvaneindmei tot
halfjuli (deeerste)envanhalf juli tothalf augustus (de tweede).
Ondergetekende,heeftindeloopvanhetjaarhet tweede entevens eigenlijke
deelvande cursus "Proeftechniek"met goed gevolgvoltooid,waarvoorhij
ook eengetuigschriftheeftontvangen.
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II. BESCHRIJVINGEN VANDEPERCELEN
1. Bouwlandpercelen
Tuin (opp.0,60 ha)
Dit perceeltjebestaatuit eenmeerjarige proef (strook 1)vanhetCABOwaarop
akkerbouw zonder grondbewerkingwordt toegepast,groot 0,10ha eneenoverig
deel.
Gewassen

:strook 1:haver,
ras:Gambo
overig :veldbonen, ras:Wierboon (0,25ha)
zomergerst,ras:Aramir (0,25ha)
Voorvruchten :strook 1:maïs
overig :suikerbieten
Grondanalyse :humus 1,8%;koolzurekalk0,5%;pH-KCl5,5;Pw-getal31;
K-getal 11;K-HCl 15.
Bemesting
:K-40
:300kgperhaop 15januari
super
:200kgperha op 15januari
kas:haver:200kgperhaop 8juni
veldbonen :geen kas-bemesting
zomergerst:240kgperhaop 19april
Op strook 1was inhetnajaarvan 1978wintertarwe ingezaaid.Ditwas alseengezond gewasdewinter ingegaan,maar doordewintermetvorst e.d. haddeze tarwe
zogeleden,vandekou enwateroverlast (ditkwamhoogstwaarschijnlijk doordatde
grond teveel inelkaar zit),dathet inhetvoorjaar alsverlorenwerd beschouwd.
Derestantendieernogopstonden zijndanookdoodgespotenmet Gramoxone enReglone ( 3 + 3 1 perha)op 18april.Op dezelfdedag ishet stukvoordewierbonen
gereedgelegd met derotoreg.Dit ging ergmooi,zodat ereenprima zaaibed ontstond.
Devolgende dag, 19aprildus,zijndewierbonen gezaaidmet de precisiezaaimachine
vandeProefveldendienst.Ditverliep goed.Opdezelfdedag isdehaver gezaaid
met deruiglandzaaimachine vandezelfdedienst tegen 135kgperha.Het gedeelte
voor de zomergerstwerd opdiedagook gereedgelegd met derotoreg endaarnawerd
degerst gezaaid tegen 115kgperha.Dit ging ergmooi.
Als onkruidbestrijding indewierbonenwerd op 26april eenbespuiting uitgevoerd
met 2kgCamparol perha.Dezebleek lateruitstekend geslaagd,daarwe laterhoegenaamd geen lastmeervanonkruid hebbengehad.
Op 28mei isereenbespuiting uitgevoerd van3 1perhaBasagranPopzowelde
haver alsopdegerst.Ookdezebespuiting isvolledig geslaagd.
Daar erwat luizenvoorkwamen indewierbonen zijndeze op 29 juni gespotenmet
Pirimor0,5 kgperha.
Doorhetnattoweerwasdeoogst vrij laat. Daarom ispasop 20augustus met.de
Fahr combine vandeProefveldendienst de gerstgeoogst.Dezewasnogwat aande
vochtigekant,namelijk 22%vocht.Deopbrengst wasuitstekend,namelijkomgerekend op 16%vocht ruim6500kaperha.De gerst isopgeslagen inéénvandesilo's.
Het stro isenkeledagen later geperst enverkocht aaneenveehouder indebuurt.
Opbrengst ruim 3500kgperha.
Op 7september isdehaver geoogst,waarvan enkele dagen later het strowerd
opgeperst enopgeslagen indeschuur.
Op 19september ishet gedeeltewaar gerst stond,geploegd opwintervoor,circa
28cmdiep.Dit ginggoed.
Dewierbonenwaren erg laat enzijndaarompasop 25september geoogstmet de
combine.Het strohiervan isop 9oktober gehakseldmetdeTaarup,waarmedehet
gelijktijdig overhet landwerd verspreid. Opdezelfde dag isditgedeeltenog
geploegd.Ookdit ginggoed.
Omalles,watnadeoogstnogweerwas opgekomen,dood tespuiten,isdehäverstoppelop 27november nog gespotenmet 4 + 4 1 Gramoxone enReglone.Hiermede
lagookdit stukje erweer netjes enschoonbij.
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Percée1_J_(2,14ha)
Gewassen

:wintergerst,ras:Banteng
zomertarwe, ras:Bastion
Proeven
:vroegheidsonderzoek inzomertarwe,veertien rassen
N-bemesting inuienenfotosynthese inuien
Voorvrucht
:suikerbieten
Zaaizaadhoeveelheid:wintertarwe 110kg enzomertarwe 140kgperha
Grondanalyse
:humus 2,3%;koolzurekalk 0,9%; pH-KCl 7,1;Pw-getal59;
K-getal 12;K-HC1 14.
Bemesting
:K-40 :300kgperhaop 15januari
super: 200kgperha op 15januari
kas :400kgperhaop 12aprilopwintergerst,zomertarwe
enuien (eerste gift)
300kgperhaop 12aprilopproef vroegheidsonderzoek
Inhetnajaarvan 1978washet debedoeling omopditperceel een zaaitijdenproef
vanwinter-enzomergerst envanwinter-enzomertarwe aanteleggen.Hiermede zijn
we gestart inseptember 1978methet zaaienvanwinter-enzomergerst,vervolgens
inoktoberwinter-enzomergerst,winter-enzomertarwe.Innovember isditweer
herhaald.Bij iederekeer zaaienwerd steedsvan ieder gewasbij iederekeer zaaieneenstrookvan 6meter gezaaid,behalvedeeerstekeerbijhet zaaienvande
wintergerst toenookdekopeinden hiermede zijngezaaid,evenals deranden.De
tijdvanzaaienviel iederekeer zoomstreeks devijftiendevandemaand.Het lag
indebedoeling omvanafmedio januarihiermeeverder tegaan,maardoordeweersomstandighedenwas dit totaal onmogelijk.Verderbleek laterdat zoweldezomergerst alszomertarwe totaalbevrorenwaren.Daarna isbeslotenomdeproef te
stoppen.Destrokenbevroren zomergerst enzomertarwe zijn later gezaaidmet zomertarweenwelop 12aprilnadat devorigedaghet gehele perceelmetde rotoreg
was gereedgelegd (behalve uiteraard waar dewintergerst stond).
Opdezelfde dag, 12april dus,isdeproefvroegheidsonderzoek inzomertarween
zijndeuiengezaaid.Het eerstemet de0yjord-zaaimachine,het laatstemetde
Stanhai precisiezaaimachine,allebeivandeProefveldendienst.Dit zaaienverliep
ergmooi.Alsonkruidbestrijding indeuien isop 25aprileenbespuitingmet
Ramrod, 7kgperha,uitgevoerd,welkenaar laterbleek,eenvrijgoed resultaat
opleverde,daarweverder inhet seizoenbetrekkelijkweinig lastvanonkruid
hadden.Dewintergerst isgespotenmet 71perhaTolkanVwat eenuitstekend resultaatheeft gehad.
Daarhet indebedoeling lagom in 1980weer eenproef aan teleggen: "spruitkool
inklaver"ishiervoor op 16mei eenstuk,kort gelegennaastdebaan,met klaver
ingezaaid, ras:Cultura, 15kg perha.Het stuk is24mbreed enca. 120m lang.
Op 25mei isdeproefvroegheidsonderzoek uitgezet innetto-veldjes.Hierdoorwas
hetmogelijk omop 28mei dezeproef,maar ookallepraktijk-zomertarwe,tespuitenmet 31perhaBasagranP,behoudens het gedeeltemet ingezaaideklaverwaar
Basagranwerd gebruikt.DeBasagranPheeft uitstekend, zonderPwatminder goed,
gewerkt.
Inhet seizoen zijndeuienenkelemalenonkruidvrij gemaaktmet de langehaken
wel op 23mei,28juni en25juli.Dit ging iederekeervrijvlot enzijndeuien
hethele jaarnetjes schoongeweest.
Zowel deproef vroegheidsonderzoek alsdepraktijk zomertarwe hebben iedertweemaal eenfungicidebespuiting ontvangenmet eendosering van300grBayleton,
300grBenlate en 2kgManeb perha.Dezebespuitingen zijnuitgevoerd op 18juni
en 13juli voordeproefvroegheidsonderzoek enop 3en 18julivoor depraktijktarwe.
Doorhetweerwas ookdewintergerst laatrijp,maar op6augustuswashet toch
zover.Opdiedag isdewintergerst geoogstmet de combine.Opbrengst 6tonper
habij 16,1%vocht.Devolgende dag ishet stroopgeperst enverkocht aaneen
veehouder uitdebuurt.Opbrengst 4tonperha.
Deuienhebben enkelemalen een fungicidebespuiting ontvangenenwel op7augustus:Benlate +Maneb(| +2kg)op 24augustus en6septembermetBavistinM
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(3kg per ha). Dedrievroegste rassenvandeproefvroegheidsonderzoekzijnop
29augustus geoogst enwel zodoordenetto-veldjestemaaienmet dezicht,het
gemaaide inoogstzakken tedeponerenwaarnaverdereverwerkingvanditmateriaal
heeft plaatsgevonden ophetBGD.
Inoverlegmet deonderzoekerwasbeslotenom tochdeuienenkelemalen teberegenen.Dit isgebeurd op 25augustusmet 15mm enop 14septembermet 20mm.De
eerstekeerkwamhetwelergongelukkig uit,daarhet indenachtvan 25op 26
augustusmaar liefst 32mmregende.
Depraktijk-zomertarwe isgeoogst op 7september.Deopbrengstwas goed,namelijk
6500kgperha.Het stro isdevolgende daggeperst entendeleverkochtaan
eenplaatselijkeveehouder entendeleopgeslagen indeschuur.Opbrengst 5ton
perha.
Op 12september zijndeoverige elfrassenvandeproefvroegheidsonderzoek geoogstmet dezicht enverderbewerkt zoalsdeeerstedriegeoogsterassen.Op
dezelfde dag zijnderandene.d. geoogstmet decombine.
Daarer indeuiengemetenmoestwordenmet fotosynthese-apparatuur isdezeapparatuur geplaatst op 17augustus.Hiermede istweemaal tweeweken gemetenenwel
van20t/m 31augustus envan 17t/m 28september.
Op 5oktober zijndeuien gerooidmet deuienrooimachine vanhet IPO.Dit ging
naveelafstellenvrij goed.Omechtmooi tegaanwas deopbrengst eigenlijk te
groot.Naenkeledagen zijndeuienopgeschud eveneensmet eenmachinevanhet IPO
Hiernakondendeuienopdrogen.Daardeonderzoeker geenrisicowilde lopen,zijn
denetto-veldjesop 11oktober reeds geoogst,waarnadezeuienverder behandeld
zijndoor deProefveldendienst.Deoverigeuien zijnmet dehand opgeraapt in
kistenop 18,19en23oktober.Deze zijnopgestapeld onderdekapschuur zodat
zedaarverderkondendrogen.Deopbrengstwasuitstekend,namelijk ruim 70ton/ha
Dezeuienzijn inde loopvanhetnajaarnagenoeg allemaal zosuccessievelijk aan
particulierenverkocht.
Hetwintervoor ploegenvandit perceel is intwee fasenuigevoerd,namelijk op
9 oktober,totaandeuien,enop 31 oktoberhet laatstegedeelte.Dit isonder
goede totuitstekende omstandigheden gebeurd.
Het ploegwerkwashier ooknaar.Desneden liggengoed aaneengesloten endevlakligging isook goed.Ploegdiepte ca.28cm.
Alleenhet stukwaarklaver isgezaaid isuiteraard niet geploegd. Op 1november
zijndekantenafgehaaldmet destoppelploeg.Alskweekbestrijding zijndekanten
gestrooid met ICAminikorrels op 27november.Dit laatstevoldoet de laatste
jarenuitstekend enhopelijk isditweerhet geval,zodatwemet een schone lei
kunnen startenvoordenieuwe oogst inhet aankomendejaar.
SêE£êêI_2 (opp.3,07ha,netto opp.6veldjesvan0,4 ha)
Gewassen

:Gl:haver
Voorvrucht:Gl:duivebonen
G2:wintertarwe
G2:zomergerst
G3: suikerbieten
G3:haver
G4:maïs
G4:wintertarwe
G5:maïs
G5:suikerbieten
G6: suikerbieten
G6:maïs
Grondanalyse:humus 2,5%;koolzurekalk 0,2%;pH-KCl6,3;Pw-getal 54;K-getal 18;
K-HC1 19.
Bemesting :500kgperhaK-40 op 22december 1978
800kgperha superop 16januari
N-trappen alskasGl op 4mei
G2op 9april
G3op 7mei
G4op 15mei
G5op 14mei
G6op 1mei

14-

DeN-trappenzijn:

Gl
G2
G4+G5
G3+G6

NI =20,
NI =40,
NI = 0,
NI» 0,

N2=50,
N2=90,
N2=60,
N2=80,

N3= 80,
N3=140,
N3=120,
N3=160,

N4= 110
N4= 190
N4= 180
N4=240

Deze cijfers zijnzuiverekgperha.De stikstofwerd verstrekt indevormvan
kas.
Ditperceel isthansvoorhet twaalfdejaaringebruikvoor grondbewerkingsproevenvanhetCABO.
Het isingedeeld inzespercelenvan ieder 40arenetto.Iederperceel isweer
verdeeld indrie stroken (objecten): éénobject isnormale grondbewerking
met, zomogelijk,groenbemesting (A);het tweede object isgeen grondbewerking
maar indienmogelijkmet groenbemesting (B),enhet derdeobject isgeengrondbewerking zonder groenbemesting (C).Deobjecten zijnnietverwisselbaar.Daar
erechter een zekereafbouw indeproef isgekomen,diebegonnen is innajaar
1977,zijn innajaar 1978deobjectenG5enG6 al in hun geheelgeploegd en
hebben deobjectenG3enG4indatzelfde najaar eenbewerking ontvangendwars
opderichting vandediverseobjecten.Dezebewerkingenbestondenhieruit:
1/3 (N-deel)isgeploegd; 1/3 (middelste)deel isgewoeldmet eenwoelervan
75cmtotca.45cmdiep,terwijlhet zuidelijkste 1/3 deel totaal geenbewerking
heeft ontvangen (ziebijlage9 ) .
Inhetnajaarvanditverslagjaar zijnnaast G5enG6ook G3enG4 inzijntotaliteit geploegd enheeft Gl enG2eenbewerking ontvangen zoalsG3enG4in
najaar 1978.Het ligt indebedoeling dat in 1980dezeproef geheelafloopt,
met eenkleinekans opeenuitloop tot1981.
Tussendezesperceeltjes liggenpadenvan4en 10mbreed diegroen (gras)
worden gehoudenomdevelemachinalebewerkingen (zaaien,spuiten,oogsten e.d.)
vandediverse gewassenbehoorlijk tekunnenuitvoeren enookopdat iederperceel
te allen tijde bereikbaar iszonderdoor een andergewas tehoevenrijden.
Debewerkte perceeltjes of strokenwerden eerst gereedgemaakt metderotoreg,
waarna zemet deeigenzaaimachinewerdengezaaid.Deonbewerkte engewoelde
strokenwerden gezaaidmet deruiglandzaaimachine vandeafdeling Proefveldendienst.
Zaaidataverschillende percelen:
Gl: 11aprilbewerkt, 19april onbewerkt
G2: 19oktober 1978 (bewerkte strookbijgezaaidop
17aprilmet Bastionwegensuitwinteren)
G3: 19april

G4: 10mei
G5: 10mei

G6: 18april

Omgeen onkruiden indegewassen tehebben endezeook tebeschermen tegendiverse ziektenenplagen ismeerderemalen gespotenmetverschillende bestrijdings-en gewasbeschermingsmiddelen.
Doorhet spuitenvandediversemiddelen tegenallerlei soortenonkruidenwas
hetmogelijk omdegewassen aardig goed schoon tehouden.Indemaïs zijnenkele
manurenbesteed omhier endaar eendisteluit tehakken,gebeurd op 28juni.
DebietenvanG6hebbenopditpunt ookgeenproblemen gegeven.Naast enkele
malenmachinaal schoffelen (op9en 21juni)zijnzeéénmaalnagelopen oponkruid,waarbij zegelijktijdig (waarnodig)teruggedund werden,met de lange
hak op 30en31mei.DebietenvanG3gavenwat ditbetreftmeerproblemen.
T)eze zijndriemaalnagelopen oponkruid enwelop:
lwi'culi' IH>1lt nu'i;

beginjuni;
eind juni,beginjuli.
Tijdens detweedemaal zijnzeteruggedund,waar ditnodigwas,tot ca.80.000
plantenperha.
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Object

Spuitdatum

Middel

Hoeveelheid
perha

Waartegen gespoten

G2

20oktober
1978

Tribunil

5 kg

Onkruid:bodemherbicide

Gl, 3,4

18april

Gramoxone
Reglone

3 1
3 1

Afbrandenvanallebovenstaandeonkruiden

G3en6

20april

Pyramin

IPC

4 kg
2 kg

Onkruid:
bodemherbicide

9 mei

BasagranP

4 1

Onkruid

G4en5

10mei

PrimatolA

3 kg

Onkruid:bodemherbicide

G2

15mei

CCC

0,5kg

Halmverkorten

G2

18mei

Benlate
Maneb

0,5kg
2 kg

Voetziekte

Gl

28mei

BasagranP

3 1

Onkruid

G2

28mei

MCPA
MCPP

3 1
3 1

Onkruid:groei
stoffen

G2

25juni

Bayleton
Benlate
Maneb
Pirimor

0,3kgN
0,3kgl>

Afrijpingsziekten

0,5kg

Luizen

G2

2 kgJ

G5

26oktober

TokUltra

8 1

Onkruid: bodemherbicide

Gl en2

27november

Gramoxone
Reglone

4 1
4 1

Afbranden vanallebovenstaande onkruiden

Het spuitenmet Gramoxone enReglone isalleenopdeonbewerkte strokenuitgevoerd.
De opkomstvandediversegewassenwas goed totzeergoed,behalvede suikerbieten
vanG6diehierendaar eenwat teholle standvertoonden.
Omdenetto-veldjes aan tegeven zijnergootjes geboord,met dezogenaamdegootjesboor.Dit isgebeurd op8mei (G2);16mei (Gl)en25juni (G4en G5). Inde
bieten isditniet gebeurd,daarbijdeoogstaselect denetto-veldjes,diemet
dehand dienengeoogst teworden,wordenbepaald.
Omdepadenkort tehouden zijnzeenkelemalen gemaaidmet decyclomaaier en
welop 7junien 17juli.Hierbijkanhetblijvendaardegrasgroei ergbeperkt
bleef.
Doorhetkoeleweer enhet flinke tekort aanzonne-urenwas deoogst zeerlaat.
Ookhad devele,overmatige regenvalvoorveel legering gezorgd indehaver.
Ondanks ditalleswas deopbrengst goed totzeergoed.Vooral dewintertarwe
vanG2wasvaneenopmerkelijkeopbrengst.
Oogstdata:
Gl: 7
september
G2: 23
augustus
G3: 5 + 6 november

G4:
22
G5:
22
G6: 29+30

oktober
oktober
oktober

Nadeoogst ishet strogeperst,opgeladen eninde schuur opgeslagen.Demaïs
isnamonsternameenweging ingekuild alsveevoer.Debieten zijnnadeoogst
opgeslagenophet erf,waarna zedoorde fabriek zijnopgehaald, terwijlhet
blad,nagehakseld tezijn,verspreid ophet land isachtergeblevenenlaterondergeploegd.
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Doordeverdere afbouwvandeproef,zoalshiervoor beschreven,zijndenavolgendeveldjes inhun totaliteit geploegd:G3op 21november;G4op 25oktober;
G5op 25oktober enG6op 20november.
Het derdedeeloverdwarswoelenvanGl enG2isgebeurd op 15september enhet
ploegen (derdedeel)vandezeperceeltjes isgebeurd op 18september.
Hetploegwerk vanGl enG2was goed,vanG3enG4uitstekend evenalsvanG5.Van
G3 is dit overdwars gebeurd.HetploegwerkvanG6wasdaarentegenvanmaar
zeermatigekwaliteit,daardebruto-randenmachinaalwarengerooid eni.v.m.
deaanwezige sporendegrond erg taaiwas gereden.Helaas konditnietoverdwars,evenalsG3,geploegdworden. Hopelijk krijgenwenog eenperiodemet
nachtvorsten,zodatwedit perceeltje enkelemalenmet decultivator kunnen
bewerken.
OpG5 isinde loopvanhetnajaarwintertarwe gezaaid (op 26oktober)nadat
degrond eerstopdiedagwas gereedgelegd met derotoreg.Nahet zaaien isde
tarwe ingeëgdmet degrote trekkeregge en isde tarwe gespotenmet TokUltra
8 1perha.Na eenaanvankelijk trageopkomst (veroorzaakt doorhetkoudeweer
innovember)isdeze tarwegoed dewinter ingegaan.Daar eropGl enG2nog
tamelijk veelonkruidwasbovengekomen zijndeonbewerkte engewoelde stroken
op 27novembernog gespotenmet Gramoxone enReglone.Dezebespuiting isgoed
geslaagd zodatdezeperceeltjes netjes schoondewinter zijn ingegaan.Een
goede start voorhet aankomendejaar.
Perceel_3 (opp.3,43 ha)
Inhetnajaarvan 1978isvanditperceel ca.2,50haingezaaidmetkunstweide.
Debeschrijving hiervanvindt plaats onderhoofdstuk II.2graslandperceel.
Debeschrijving vanhet overblijvende deelvanditperceel,groot 1ha,vindt
hieronderplaats.
Gewas
:aardappelen,ras:Bintje,potermaat 35-45,klasseA,
pootafstand:34cm
Voorvrucht :zomergerst enwierbonen
Grondanalyse:humus 2,5%;koolzurekalk0,4%;pH-KCl 7;Pw-getal39;
K-getal 11;K-HC1 13.
Bemesting :1400kg perhaK-40 op 20december 1978
800kg perha super op 15januari
1000kg perhakas op 9mei
Doorhetkoude,nattevoorjaar duurdehet langvoordat de grond voldoende droog
was omdeze tebewerkenvoor aardappelen.Maar op 19aprilwashet danzover.
Iude loopvandemorgen zijnwebegonnenmethet gereedleggenvandegrond
metderotoreg.Dit ging erg zwaar,maardoorhet langzaamrijden(lageversnelling)metveel toerenontstond er eenprimapootbed. Laag lossegrond van 12
tot 15cm.Nadatdegrond enkeleurenwas afgedroogd zijnwebegonnenmetpoten.Dit ging ergmooi.Erwas ruimvoldoende lossegrond.Jammer genoeg kregen
we.devolgende daghierop alweer regenenbleefhetmeer dan tweewekennat.
Daarom ispasop 9mei dekas gestrooid.Eerde grondvoldoende droogwasom
de ruggen aan tekunnen frezenenaanaardenwas het ondertussen 21meigeworden.Demeeste aardappelenkwamen ertoennetuit,maarhet lukteomzebijna
allemaalnogonder terijden.Dit frezenverliepmooi.Wekondenmooie,goed
gevulde ruggenopbouwen inéénkeer.Opdezelfde dag zijnzetegenonkruidgespotenmet 3kgperhaPatoran.Hoeweldegrond nietwasbezakt,maarhet
was bijnawindstilweer en langerwachtenkonook niet meer,daar ze ëénà
tweedagen laterallemaalboven zouden staan.Dezebespuiting heeft uitstekend
geholpen.Dit zalookwelkomen doordeharde slagregens tijdens deonweersbuienvaneindmei -begin juni, toendegrond erg isdichtgeslagen.Maarhoe
het ookkomt,deonkruidbestrijding was zogoed,datweheelhet seizoen niets
meer aanonkruidbestrijdinghebbenbehoeventedoen.
DePhytophthora isbestredenmet Ridomil. Het spuitschema ziet eruit alsvolgt:

17
Datum

18juni
2 juli
16juli
23juli
30juli
13augustus
28augustus
1 september
3 september

Middel

Ridomil
Pirimor
Ridomil
Ridomil
Thiodan
Ridomil
Ridomil
Ridomil
Reglone
Reglone

Hoeveelheid perha

Aantalmalen
spuiten

1 kg
12 kg
1 kg
1 (tegen coloradokever)
1kg

1
1
1
4
2

kg
kg
1
1

Metdezebespuitingenkondenwe alle ziekten enplagen goed indehandhouden.
EengrootvoordeelvanRidomil is,datmen slechts omdeveertien dagenhoeft
tespuitenintegenstellingtotdeïinManebverbindingendieslechtszevenàtien
dagenwerken.Zoalsblijktuithet schemahebbenweonsgoed aandeaangegeven
tijdkunnenhouden,behalvede laatstemaal toenwedebespuiting êéndaghebbenuitgesteld i.v.m.devele regenvan 25en26augustus (32mm). Debestrijdingwas uitstekend,er isgeenenkele ziekeknol gevonden.Jammer genoegmoestendeaardappelenalzovroegdoodgespotenworden,daardeSVPhierop denajaarsproeven inwintergranenmoest aanleggen.Omstreeks 25septembermoest het
land leeg zijn.Daardeaardappelenbestemdwarenvoor eenbewaarproef vanhet
IBVL (hogesilobewaring)moesten ze inzakkengerooidworden,i.v.m.devulling
vandeze silo's.Hiertoe isgebruik gemaaktvan de WühlmausvandeProefveldendienst.Ditverliepuitstekend.Nadathet loofvandeaardappelenop22septembergeklaptwasmet eenloofklapper zijnzeop 24en25september gerooid.Het
opladenenwegbrengenvandeaardappelen isgebeurd op25en26september.Opbrengst 48tonperha.Op 26en27september isophet lege landca.30ton
schuimaardeperhaaangebracht.Na tweemaalcultivateren,omde schuimaarde
goed temengen,isop28septemberditperceelgeploegdmetdetweeschaarwentelploeg.Ploegdiepte ca.23cm.Daardegrondmooidroogwas,verliep ditprima.Devlakliggingwas goed endesneden lagengoed aaneengesloten.Op 2oktober
iseenkleingedeelte enop 17oktoberhet overigedeelgereedgelegd met derotoreg.De inzaaivandegranenisgeheelverzorgd doordeSVP.
Perceel 4
Gewassen

1

1 kg (tegen luis)

zomergerst,ras:Aramir,zaaizaad: 115kgperha
diversen
Dediversenbestaanuit tienverschillende gewassen.Dit iseen
proefvanhetGABO.Het isdebedoelingvandezeproef ommetbehulpvanradarmetingen teverrichtent.a.v.bodemfysische engewasfysischekenmerken.Naastdezetiengewassen zijnerooknog
tweebraakliggendeveldjes.
Voorvrucht : kool inklaver,veldbonen,braakliggend land en zomergerst
Grondanalyse: humus 1,8%;koolzurekalk 0,1%;pH-KCl6,2;Pw-getal41;
K-getal 13;K-HC113.
Bemesting : 200kgperhaK-40 op22december 1978
400kgperha superop 16januari
250kgperhakasop 12april (alleenop zomergerst)
300kgperhakasop 28augustus (grasonder gerst)

2
3
4
5
6
7
8
9

Dekas-bemestingopdeproefradarmetingen:
Veldje 1Arminda wintertarwe
Veldje 2Okapi
wintertarwe
Veldje 3Bastion zomertarwe
Veldje 4Aramir zomergerst
Veldje 5Leanda haver
Veldje 6Mariannablauwmaanzaad
Veldje 7Monika suikerbieten
Veldje 8Bintje aardappelen
Veldje 9Rondo
erwten
Veldje 10Wabasto
uien

400kgperhaop 11april
400kgperhaop 11april
350kgperhaop 11april
250kgperhaop 11april
150kgperhaop 11april
500kgperhaop 15mei
600kgperhaop 15mei
900kgperhaop 15mei
geenkas-bemesting
500kgperhaop 15mei

Develdjes 11en 12warenbraakliggend enhebbenuiteraard geenN-bemesting
ontvangen.
Zaaidata enzaaizaadhoeveelheden vandeveldjes:
Veldje 1gezaaid op
0 oktober 1978tegen 135kgperha
Veldje 2gezaaid op
9 oktober 1978tegen 140kgperha
Veldje 3gezaaid op
1april
tegen 140kgperha
Veldje 4gezaaid op
1april
tegen 125kgperha
Veldje 5gezaaid op
1april
tegen 115kgperha
Veldje 6gezaaidop
8 april
tegen 1kg perha
Veldje 7gezaaid op
8 april
zaaiafstand 12,5cm
Veldje 8gepoot op
9 april
pootafstand 32cm
Veldje 9gezaaid op26april
tegen 170kgperha
Veldje 10gezaaid op 26april
tegen 8kgperha
Deaardappelenwarenras:Bintje,klasseA,potermaat 35-45.
Alleveldjeswarenvoorhet zaaienofpotenopdezelfdedag gereedgelegd metde
rotoreg.
Deapparatuurvoorderadar stond gemonteerd op een lorriediereed overeen
smalspoor (spoorrails).Hiervoorwarennodigbielzenalsondergrondwaaropde
rails gemonteerd werden.Alvorens debielzen te leggen,isop 11aprildegrond
gelijk geredenmetderotoreg.Hierna isinhetverdereverloopvanaprilen
meidespoorlijngelegd.Ditwas eenheelkarweidaardezegoedwaterpasmoet
liggen.
Hetdeel datnietbenodigdwasvoordeproef is ingezaaidmetAramir zomergerst
115kgperhaop 11aprilnadat degrondwas gereedgelegd met derotoreg.Voor
ditwerkwas degrondmooi droog.Hierdoor ontstond eenuitstekend zaaibed.
Als groenbemesting isalsondervrucht indezomergerst Italiaans raaigras,ras
Tetila30kg perha,ingezaaid op 14mei.Deze isgoed geslaagd.
Deonkruidbestrijding inde zomergerst (praktijk)bestond uitéénbespuiting
met 5kgDN0Cperhaop 18mei.Deze isvolledig geslaagd.De ziektebestrijding
vandezomergerst (meeldauw)werd uitgevoerd op 25junimet eenbespuiting van
0,5 kgBayleton+ 2kgManeb.
Naastdevelebespuitingen indeproef radarmetingenwerdenernogveleandere
werkzaamheden uitgevoerd.
Op 21meiwerdendeaardappelen gefreesd en gelijktijdig aangeaard.Ditging
vrij goed,daar degrond voldoende droogwas.Alsonkruidbestrijding onderen
tussenderails ismet derugspuit gespotenop 19junimetGramoxone+Reglone
( 4 + 41).
Daardeuienniet en voldoendebovengekomenwaren,isbeslotenomdezeuit
terijden (op 2julimet derotoreg)enhierinboontjes tepoten,ras:Lit
(nr.551)RS.Dit ismetdehand gebeurd. Gelijktijdig methet poten iserin
deputjeswaterverstrekt,daardegrond ergdroogwas.
Tussenenonderderails iserop 16juliweer eenbespuiting tegenonkruid
uitgevoerdmetderugspuit,numet ca.51Roundupperha.
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Vooronkruid-,ziekte- en plagenbestrijding zijnindeproefradarmetingen
velebespuitingenuitgevoerd,namelijk:

Datum

20oktober
1978
8mei

Veldjenr. Ï

Middel

Hoeveelheid
perh a

Waartegen gespoten

1+2

Tribunil

5

kg

Onkruid metbodemherbiciden

9

Tribunil

4

kg

7

Pyramin

4

kg

10

Ramrod

7

kg

Onkruidmetbodemherbicide
Onkruidmetbodemherbicide
Onkruidmetbodemherbicide

16mei

6 +7

Lirothion

0,6

1

Vreterij

21mei

8

Patoran

3

kg

Onkruid:bodemherbicide

Gramoxone

4

1

Reglone

4

1

3,4+5

BasagranP

3

1

Alle bovenstaande
onkruiden
Doodspuiten (afbran
den)
Onkruid (tweezaadlobbigen)

6

Asulox

7,5

1

Onkruid

6

Asulox
Gramoxone

7,5
4

1
1

Reglone

4

1

Onkruid
Allebovenstaande
onkruiden
Doodspuiten (afbrar
den)

28mei

8 juni
19juni

11+ 12

11+ 12

21juni

8
8

Liromatin
Pirimor

2
0,5

kg
kg

Phytophthora
Luis (toprol)

25juni

1+2

0,3
0,3

kg*ï
kg >

27juni

6, 7,8+9

Lirothion

kg )
kg
0,75 1

Afrijpingsziekten
e.d.

1+2

Bayleton
Benlate
Maneb
Pirimor

29juni

8

Liromatin

2,25 kg

3 +4

Bayleton
Benlate
Maneb

0,3
0,3

kg \

2

kg/

3 juli

2
0,5

kg ?

Luis
Vreterij enluis
Phytophthora
Afrijpingsziekten
e.d.

11juli

8

Liromatin

2,5

kg

Phytophthora

13juli

1t/m5

Pirimor

0,5

kg

Luis

18juli

8

Liromatin

2,5

kg

Phytophthora

25juli

8

Liromatin

2,5

kg

Phytophthora

1augustus

8

Liromatin
Thiodan

2,5
0,5

kg
1

Phytophthora
Coloradokever

13augustus

8

Liromatin

2,5

kg

Phytophthora

21 augustus

8

Liromatin

2,5

kg

Phytophthora

24augustus

8

Reglone

4

1

Doodspuiten

29augustus

8

Reglone

4

:L_.._

Doodspuiten
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Inverbandmetvogelschade indeboontjes (uitpikkendoorkraaien)zijndeze
op 25juliweervolgepoot.
Debieten zijnmet de langehakop 1augustus onkruidvrij gemaakt.Het eerste
veldje vande proefwat geoogstwerd,wasnr.9deerwten,welkemet dezeis
gemaaid zijnenvanhetveld verwijderd.
Op 17augustus ishetblauwmaanzaad geoogstmet dezeis enopgeladenopeen
wagenwaarnahet laterverbrandis.
Veldje 4en 1zijnopdezelfdedag geoogst,namelijk op 20augustusmetde
combine. Inverbandmetdeproefmoesthet strodirectverwijderd worden.Op
dezelfdedagmoest veldje 9 tweemaal gerotoregd en gefreendwordenwaarnahet
met eenhark keurig netjes gelijk geharkt diende teworden.Op 22augustus
moestde zomertarwe (veldje3)eraf,maardaarhetgewasnog langnietrijp
was, isditgebeurd doorhet gewas af temaaienmet deAgria (maaibalk)en
het graanmet stroopte laden.Opdezelfdedag isveldje5 (haver)gemaaid
met dezicht,als schovenopgebonden enaanhokkengezet.Deze schovenzijn
latergebruikt voordorsproevenvandeLH.Veldjenr.4 (zomergerst)isop
23augustus geploegdmet de stoppelploeg,terwijlopdezelfdedagveldje3
(zomertarwe)tweemaal gecultivatord diende teworden.Veldje 2 (Okapiwintertarwe)werd geoogst op31 augustus,nadat opdie dagvoorhet laatstmetingen
warenverricht.Denog tevelde staande gewassen zijn laternormaal geoogst
opdedaartoegeëigende tijden.
Deoogstvande zomergerst vond plaatsop 20augustus.Deopbrengst was zeer
goed,namelijk 6500kgperhabij 16%vocht.Deze gerst isopgeslagen inëén
vandesilo's.Het strohiervan isdriedagen latergeperst enverkocht aan
eenveehouder uitdebuurt.Opbrengst ruim4tonperha.
Tussen 17en20september isde spoorlijnmet toebehoren gedemonteerd,opgeladenopwagens enopgeslagen opheterf.
Ommoeilijkhedenmethetonderploegenvandegrasgroenbemesting tevoorkomen,
ishet zeergoed ontwikkelde gewas op9oktober doodgespotenmet 4 1perha
Gramoxone.
Hetwintervoor ploegen isgebeurd op 15en 16oktober.Ditverliep uitstekend,
behalve enkeleveldjes vandeproef radarmetingen (braakliggendeveldjes)en
waarderailshad gelegen,waar degrond erg taaiwas.Hierwas degrondliggingnahet ploegenbeduidend minder.Voorhet overige ligtdegrondmooi
gelijk endeploegsnedenmooi aaneengesloten.Ploegdiepte ca.28cm.Dekantenvanditperceel zijnop 27november gestrooid met TCAminikorrels als
kweekbestrijding.Dit isvrij zwaargebeurd,maardit isgeenbezwaar,daar
er in 1980opdit perceelbieten geteeld zullenworden.
Perceel_5 (opp.2,20 ha)
Gewas
:wintertarwe,ras:Arminda,zaaizaad: 135kgperha
Voorvrucht :aardappelen
Grondanalyse:humus 2,0%;koolzurekalk0,2%;pH-KCl6,8;Pw-getal36;
K-getal 11;K-HC112.
Opditperceel ligtdemeerjarige proefIB0057,metA,BenCstrook.Naast
dezeproef lagerhet afgelopenjaardeproef:"Luisonderzoek inwintertarwe
vandeLH"endeproef:"Invloed vanCCC-bespuitingopwintertarwemetondervrucht vanwitteklaver".
Bemesting

:200kgperhaK-40op 22december 1978
400kgperhasuperop 15januari
Kas: CCC-proef N-trappen op 10april en 12juni
300kg perhaop 11aprilvoor luisonderzoek
200kgperhaop 27aprilA strook IB0057
400kgperhaop 27aprilBstrook IB0057
320kgperhaop 27aprilCstrook IB0057
400kgperhaop randen rondomproeven enkopeinden op 10april
(opp.0,60 ha)
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De tarwe,gezaaidop16en17oktober1978,wasnaeen vrijvlotteopkomstbeginnovembergoedontwikkelddewinter ingegaan.Debodemherbicide-bespuiting met TokUltrawasredelijk goedgeslaagd,zodatermaareengeringeonkruidbezettingwas.
Gelukkig had detarweweinig geledenvandebarreweersomstandigheden (vorst,
sneeuwe.d.) enwas goed dewinter doorgekomen.Deontwikkeling inhetvoorjaarverliep ergtraag.
Op 29maart zijnergrondmonstersgenomenvoor IB0057omerachter tekomen
hoeveelN er indebouwvoor opdatmoment aanwezigwas.Vandaar ookdevrij
lateaanwendingvandeN-bemesting opdeA,BenCstrookvandezeproef.
Op9april isdeCCC-proefuitgezet,waarnaop 11april eenbespuitingplaatsvond,vanhet geheleperceel,met 5kgperhaDNOComdeontsnapte onkruiden
alsnog dood tespuiten.Dezebespuiting had eenredelijk resultaat,hoewel
erop 8meinog eenbespuiting heeftplaatsgevonden opdeCCC-proef enIB
0057met 31Basagranperhawaarna opdezelfdedag indeCCC-proef ende
A enCstrookvan IB0057witteklaver isgezaaid,ras:Tamar,9,5 kgperha
met 1m zaaimachine.
Rondomdeproeven isop 10mei gras ingezaaid voor groenbemesting. Italiaans
raaigras,rasTetila,30kgperha.Opdeproeven zijndaarnadevolgendebespuitingenuitgevoerdwaarbij steeds derandenrondomdedesbetreffendeproef
werdenmeegespoten.

Datum

Middel

Hoeveelheid per

ha

Welkeproefof gedeelte
ervan

1

CCC-proef

15mei

CCC

2

18mei

Benlate
Maneb

0,5 kg
2 kg

Geheleperceel incl.
alleproeven

27juni

Bayleton
Benlate
Maneb

0,3 kg
0,3 kg
2 kg

Geheleperceel,
behalveproef
luisonderzoek

4 juli

Goldion
Pirimor

5 kg
0,5 kg

Luisonderzoek
Luisonderzoek

23juli

Pirimor

0,5 kg

Luisonderzoek

Naast dezebespuitingenheeft erop 19julinogeenbespuiting plaatsgevonden
opbepaaldeobjectenvandeproef "luisonderzoek"met eenbepaaldmiddel ter
bestrijding vanzwartschimmelsengistendiegroeienopdehoningdauwvan luizen.
Daar erindeproef "luisonderzoek"ookmetingenmoestenwordenverrichtmet
fotosynthese-apparatuur zijnhiervoor padeneneenopenruimte (plaatsvoor
wagenmet apparatuur)gemaaid,metdemaaibalkvandeAgria,op 26juni.Op
29juni isdewagen geplaatstvoor fotosynthese,waarna ervanaf diedatum
tot 27julimetingen zijnverricht.Dezemetingen zijn,evenals tellingen van
luizene.d.,verricht door tweestudentenvandeLH insamenwerkingmet deonderzoeker,deheerdr.ir.RabbingevandeLH,waarbijdoor "DeBouwing"regelmatig assistentiewerd verleend.
Deoogstwaserg laati.v.m.hetweer ende lateontwikkeling vandetarwe.Op
24augustus derandene.d. geoogstmet deBautzcombine,waarna opdezelfdedag
denetto-veldjes vandeproef "luisonderzoek"met deliegevandi>afdelingProcfveldendienst isgeoogst.
Op 29en30augustus isdezeproef (overschot)endeCCC-proef geoogstmetde
Bautz combine.Opde laatstedag zijnergelijktijdig methetcombinenaarmonsters genomenvandeCCC-proef dieverder ophet BGDwerdenverwerkt.Op30
augustuswerd eveneensdeproef IB0057geoogstmet decombine,terwijl alhet
strovanditgehele perceel (dus inclusief deproeven)opdiedag endevolgende
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dagwerd opgeperst,opgeladen enopgeslagen inde schuur.Hetafwegenennemen
vanmonstersvoorverder onderzoekvandediverseproevenvondplaats op4
september.
Grondmonsters vanIB0057werdengenomenop 11september enweggebracht naar
Oosterbeek voor onderzoek.
Omtot eengoedebeoordeling vandeklavervandeCCC-proef tekunnenkomen
(vandeverschillende objecten) isdezeproef opnieuwuitgezet op 15oktober.
Op 20november zijndenetto-veldjesvandeklaver gemaaidmet een speciale
machinevandeProefveldendienstnadat op 15novemberhiervoor derandenmet
deAgriawarengemaaid.Dezemachineheeft uitstekend voldaanen levert prima
geregeldwerk,zodatdecijfers van de opbrengstbetrouwbaar zijn. Na
uitspreiding vandeklaver isditperceel op 22en 23november geploegd opwintervoor.Ploegdiepte ca.28cm.Ditverliepmooi,daar deklaver degrondmooi
had opengemaakt.Goede structuur.Alleenjammerdat indeproef "luisonderzoek"
geengroenbemestingwas ingezaaid.Hierwas degrondbeduidend taaier,zodat
het geleverde ploegwerk ookminderwas,hoewelaltijdnogvanredelijkekwaliteit.Op 27november zijndekantenopdekopeinden langs sloot engrasbaan
(N-zijde)gestrooidmetTCA-minikorrels tegen inloop vankweek.Dit isgebeurd
ineen zwareconcentratie daarhet indebedoeling ligtom in 1980opditperceelbieten teverbouwen.
E Ê E C Ê Ë I _ 6 (°PP- 2,49

ha)

Gewassen

:proevenmetveldbonen,zonnebloemen e.d. (CABO)
wintertarwerassenproef tienrassen indrievoud
zomergerstrassenproefnegen rassen indrievoud
zomergerst (randene.d., 1h a ) ,ras:Aramir
Voorvrucht
:suikerbieten
Zaaizaadhoeveelheid :rassenproef wintertarwe:standaardras:Arminda:
135kg perha
Rassenproef zomergerst:standaardras Aramir: 115kgperha
Zomergerst
:115kgperha
Grondanalyse
:humus 2,3%;koolzurekalk-;pH-KCl5,7;Pw-getal 19;
K-getal 12;K-HC1 12.
Bemesting
:500kgperhaK-40 op22december 1978
800kg perhasuperop 15januari
kas:proevenveldbonen e.d. geengift
wintertarwerassenproef 400kgperhaop 9april
met eenextragiftvan30kgNperha,opobject IIIop
16mei
zomergerstrassenproef 225kgperhaop 19april
zomergerst
240kgperhaop 9mei
Dewintertarwerassenproef was goed ontwikkeld dewinter ingegaan.Helaas hadden
verschillenderassen flink geledenvandevorst,m.n.Marksman e.a.Op23
maart isdeze proef uitgezetmet dien verstande dat erdrievescliillendeobjecteninvoorkwamen nl. 1object zonder fungicidebespuiting
1objectmet fungicidebespuiting
1objectmet fungicidebespuiting +bespuitingmet Bayleton
+ 30kgNperha extra (object III)
Op 11april isdewintertarwerassenproef gespotenmet 5kgDNOCperhamet een
redelijk totgoed resultaat.Eerdegrondvoldoende droogwasomtebewerken
washet inmiddels 17april geworden.Opdiedag ishet gedeelte gereedgelegd,
met derotoreg,waarbonen e.d. ingezaaidmoestenworden.Dit ging ergmooi.
Devolgende dag zijnhiermet deprecisiezaaimachine vande Proefveldendienst
debonen (o.a.internationale veldbonenproef) ingezaaid.
Dit gingprachtig,daardegrond voldoende diep enzeer egaal losgemaaktwas,
metheelweinigkluiten.Kortom eenhaast ideaal zaaibed.
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Opdiezelfde dag inhetgedeelte gereedgelegd,met dero
gerstrassenproef.Ditging eveneens uitstekend.Het zaai
enrandenrondomdediverseproevenis gebeurd op 19apr
zijndediversebonenproeven,diemet dehand gelegdmoe
evenals de erwtenenkapucijnenproef,waarmee eenbegin
kenvande twee laatste proeven isgebeurd,door deerwt
leggenmet dehand op8mei.Denavolgende onkruid- enz
chemischemiddelenvond inchronologischevolgordeplaat
proevenenpraktijkgerst:

Datum

Middel

26april

Camparol

2

18mei

DNOC

28mei

toreg,voordezomerenvandezeproef en
il.Opdezelfde dag
stenworden,afgewerkt,
isgemaakt.Hetafwerenenkapucijnente
iektebestrijdingmet
sopdeverschillende

Welkeproef

Waartegen gespoten

kg

Veldbonen

Onkruid:bodemherbicide

5

kg

Alle gerst

Onkruid

BasagranP

3

1

Wintertarwerassen

Onkruid

29mei

Benlate
Maneb

0,5 kg
2 kg

Wintertarwerassen

Voetziekte

19juni

Bayleton
Maneb

0,5 kg
2 kg

Object IIzomergerst+object III
wintertarwerassen

Benlate

0,5 kg+

Object IIwintertarwerassen
>
Zonnepitten
>

29juni

12juli

Hoeveelheid
perha

Maneb

2

Pirimor

0,5 kg

kg

\
(

Wintertarwerassen
+ alleveldbonen

/ Meeldauw

Afrijpingsziekten
Bothrytus
Luis

Methetuitvoerenvanaldezebespuitingenhoudenwe eenvrij schoonengoed
gezond gewas instand totdeoogst.
Methetborenvangootjes,metbehulp vande gootjesboor,zijnde netto-veldjes
op8meivandewintertarwerassenproef enop 14meivande zomergerstrassenproefaangebracht.
Op 9mei zijnde zonnepittenmetdehand gelegd en isereenknal-apparaat in
deproevengeplaatst alsafweermiddel tegenvogels.Dezeheeft goedvoldaan.
Inde internationaleveldbonen kwamenenkele distelplaatsen voor.Deze
zijnop 16meiverwijderd. Opdezelfdedag zijndepaden rondomdeveldbonen
enzonnepitten e.d. bewerktmet derotoreg,waarnadezepaden zijngezaaid
met gras,zodat inde loopvanhetjaardeproeven te allentijdegoedbereikbaarbleven;vooral tijdens natweer inditvanbelang.
Op 5juni zijnervoorde inteeltlijnenvandeveldbonen kooiengeplaatst,zodat insektene.d. ernietbijkondenkomen.Ditwas eenmoeizaamkarweii.v.m.
de zeernatteweersomstandigheden.
Omde tweerassenproeven goed tekunnenbereikenvoor observatie e.d. zijner
inderandvoor deproevenop 18junipaden gemaaidmet deAgria enzijnde
naambordjes geplaatst indegewassen.
Op 22en25juni zijnalleveldbonen,zonnepitten,erwten e.d. nog nagelopen
op laatkiemende onkruiden.Hierna zijndezegewassenmooi schoongebleven.
Voor optimalevochtvoorziening indeveldbonenmoest erbevloeid kunnenworden.
Deaanleghiervan isgerealiseerd op4juli.Debenodigdehoeveelhedenwerden
verstrekt op9, 13,18,26en31 juli en 15augustus.Ditmoest steedsgebeurennadatvastgesteldwas dat degrond tedroogwerd,vandaarde regelmatige
tijdenwaarop ditgebeurdis.
Het gras,gezaaid op 16mei,isna eenvlotteopkomst goed gegroeid.Omhet
niet telangtelatenworden isditenkelemalengemaaid enwelop 25juni en
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15augustus.Hiermedewerd degrasgroei goed intoomgehouden.Omdeingroei
vanhetgras indediverse gewassen tegen tegaan, is met de Agriaprecies
langsdegewassenrandengefreesd op 20juni,6augustus en 17september.
Op 20augustus iserbegonnenmet deoogst.Opdedag isde zomergerst rondom
dediverseproevengeoogstmetdeBautzcombine.Deopbrengst hiervanwas zeer
goednamelijk6700kgbij 16%vocht.Het stro isenkeledagen latergeperst en
verkocht aaneenveehouder indebuurt.Opbrengst 4tonperha.Zodoendewas
het land leeg rondom derassenproeven.Hiervanhebbenwe gebruik gemaakt door
op 23augustus dezomergerstrassenproef enop 31 augustus nog dewintertarwerassenproef teoogstenmet Bautzcombine.Ditverliepvlot.Enkele dagen later
werd het stroopgeperst,opgeladen enopgeslagen indeschuur.
Deopbrengsten vandenetto-veldjesvande twee rassenproevenwerden opgehaald
door eenmedewerker vanhet RIVRO,waarmenvoorverdere verwerking heeft zorggedragen.
Het ligt indebedoeling omin 1980opditperceel aardappelen teverbouwen.
Hiervoor isinde loopvan september enoktober stalmest gestrooid,zodrade
gewassenhetveld hadden geruimd.Gift tussende 50en61m^perha.Inverband
met eenaan te leggenproefvanhet IB ishiervan0,50 areuitgezonderd,omdat
eri.v.m.dieproef geen fosfaatbemestingmagplaatsvinden.
Doordeaanlegvandenieuwebetonbaanwas ereenstrookvanruim 10m ergvastgeredendoorvrachtwagens e.d. dievoor aanvoervanhetbenodigdebetonmoesten
zorgdragen.Omdit op teheffen isdeze strook gewoeld met dewoeler op 11september (directnahet gereedkomenvandebaan)endaarnadiversemalen extra
bewerktmetdevastetandcultivator. Deoogstvandeveld-entuinbonen evenals
dievande zonnepitten isgerealiseerd tussen 25en30 september.Enkele dagen
later ishetafval (stro)vandeze gewassengehakseldmetdeTaarup endient als
organischebemesting.Nadat de laatste stalmest op 16oktoberwasverstrekt,is
opdiedatumbegonnenmet hetwintervoor ploegen.Op 18oktober zijnwehiermee
gereedgekomen.Het ploegwerkwas van goed aanvaardbare kwaliteit.Alleen opde
diversepadenwasdeaaneensluiting vandeploegsnedenwasminder.Hopelijkkomen ervandewinter enkelenachtvorsten,zodatwe eenvoorbewerkingmet de
vastetandcultivator over eennachtvorstkunnenuitvoeren.Ploegdiepte ca.28cm.
Omverzekerd tezijnvaneengoede afvoervan regenwater naar deondergrond is
destrook langsdebetonbaan (ca. 10m)nogmaals gewoeld op 24oktober.Hiermede
lagditperceelgereed entewachten opdevolgendeoogst.
?êI£êSi_Z (°PP- 2,19)
Gewassen

:suikerbieten,ras:Monohil
proefkool inklaver (ca.0,50 ha)
Voorvrucht :zomertarwemetondervruchtvangrasvoor groenbemesting (alleen
suikerbieten)
Grondanalyse:humus 2,5%;koolzurekalk0,2%;pH-KCl6,8;Pw-getal23;
K-getal 10;K-HC1 11.
Bemesting :400kgperhaK-40 op 22december 1978
800kgperhasuper op 15januari
kas: 700kgperhaop 12aprilvoor de suikerbieten
kool:NI enN2eerstebemesting op 30mei
N2
eerste overbemesting op 21juni
N2
tweedeoverbemesting op30juli
NI =
175kgNperhabijhet poten'
N2=
175kgNperhabijhet poten+ 100kgNhalf juni
+ 100kgNhalf juli
Inverbandmet deproef "kool inklaver"isreeds indevoorzomervan 1978een
stukklaver ingezaaid (groot ca.0,50 ha)alsondervrucht inde toen aanwezige
zomertarwe.Deze inzaaiwasgoed geslaagd.Debedoelingvandezeproef isom
na tegaandeconcurrentievanklaver op spruitkool engeïntegreerde insektenbestrijdingmet behulpvanverschillende stikstofgiftenenwelengeenbevloeiing.
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Voordesuikerbieten isdegrond op 17april gereedgelegd metderotoreg.Dit
ging ergmooi,zodateenkeurig zaaibed ontstond voor suikerbieten.Opdezelfde
dag zijndebietengezaaidmet deprecisiezaaimachinevandeProefveldendienst.
De zaaiafstandwas 12,5cmvoordekopeinden en 15cmvoorderestvanhetperceel. Zaaidiepte ca.2,5 cm.
Op 20april istijdenseen lichteregeneenbespuitinguitgevoerd met 4kgper
haPyramin+ 1,5kg IPC.Doorhetnatte enkoudeweerwathieropvolgdeen
wellicht daardoorwat agressievewerkingvandeonkruidbestrijdingsmiddelen,was
deopkomst aande dunne kant.Daarentegenwas deonkruidbestrijding erggoed,
zodat later geenBetanal-bespuiting meernodigwas.Daar erwatvreterij inde
bietenvoorkwam isop 16mei eenbespuitingmetParathion,0,6 1perha,uitgevoerd.
Voordeproef "knol inklaver"dienden erstrokenvanverschillende afmetingen
indeklaver gefreesd teworden.Hiervoor isop 17,18en22meideAgria frees
gebruikt voor desmalleobjecten endeRumptstadt-aardappelrijenfreesvoor
debredereobjecten,nadat de laatstehiervoorwas aangepast.Dit isgebeurd
nadat deklaver,diealeenvrijweelderige groeihad,gemaaidwasmetdecyclomaaier endeafgemaaideklavervanhetveldwas verwijderd.
Op 28en29mei zijndekoolplanten gepoot,iserstikstof op gestrooid enzijn
er slakkenkorrelsgestrooid tegenvreterij.
Nadat dekoolgepootwas,zijnderandeneromheenop 30meigefreesd engerotoregd,zodatallesnetjes enkeurig schoonerbij lag.
Omdevreterijvanslakken tegentegaanzijnernogdiversebestrijdingenmet
slakkenkorrels uitgevoerd enwelop 1juni, 15juni,8augustus enop4en28
september.
Debietenzijnmet de langehakteruggedund,waarbijgelijktijdig het aanwezige
onkruidwerdmeegenomen,totca.70.000planten.Ditvondplaatstussen 18en21 juni.
Debieten zijntweemaalmachinaal geschoffeld op 21en28juni.Hiermede lagen
debietenernetjes schoonbij.Alleen inde loopvanbegin augustus isditperceelnogeenmaalnagelopenop schieters,waarbijdeenkeleonkruidplantendie
ernog instonden,werdenmeegenomen.
De spruitenzijntweemaal onkruidvrij gemaaktmet de langehak.De eerstemaal
tussen3en6juli,detweedemaal tussen 27en31 juli.
Daardehelftvandeobjectenbevloeid dienden teworden,ismethulpvande
Proefveldendienst op4en5julihetbevloeiingssysteem aangebracht.Daarna
zijndetebehandelenobjecten elfmaal bevloeidmetdevoorgeschrevenhoeveelheid:
Iemaal 13juli
2emaal 18juli
3emaal 26juli
4emaal 31 juli
5emaal 15augustus
6emaal 17augustus

7emaal 24augustus
8emaal 1september
9emaal 12september
10emaal 27september
11emaal 5oktober

Dezebevloeiing diendepasplaats tevindenwanneerdegrond benedeneenbepaaldevochtigheidstoestand kwam.Vandaar dezeeronregelmatige reeksvan toepassing.
Alsafscheidingvandediverseobjectenmoestenrandenvanplastic geplaatstworden,diehet inkruipenvandiverse insektene.d.moesten tegengaan.Deze zijngeplaatst op 17en 20juli.
Op 20juli zijndepadenenrandenrondomdespruitkool gespotenmetRoundupom
het aanwezigeonkruid tedoden.Dit isgebeurdmetderugspuit ineenconcentratievan51in5001water perha.Dezebespuiting isvolledig geslaagd.
Aangeziendeproef "kool inklaver"vastgelegd diende tewordenmetbehulpvan
luchtfoto's isdezeproefop 21 september gemarkeerdmetpalen,diedwars opde
objectenplatopdegrondwerdenneergelegd.
Het rooienvandebieten isuitgevoerd op 26oktobermetdezesrijigebietenrooierRiecamGillesvandefa.VinkuitRandwijk,nadathetperceel op 17en 18oktobermetdehandwas losgemaakt.Ditrooienvandebietenverliepprobleemloos,
waarbij debietenkeurigwerden gerooid enhetblad gelijktijdigmethet rooien

