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WOORDVOORAî1
Debedrijfsgebouwenwerdentegenheteindvan1953voltooid.Inhet derde jaarvandeexploitatievandegronden
kondebedrijfsleiderzichinhetwoonhuisvestigen.Destallenwaren juist optijdgereed,zodatintotaal12dieren
kondenwordengestald.
Hetligtindebedoeling jaarlijkséénvierdevande
boerderijinkunstweide oflucerne tehebben.Naastproefnemingenophetgebiedvandeakkerbouwiserdusgelegenheid
ookrundveeinhet onderzoek optenemen,zodatvragenaangaande dehuisvestingvanhetvee,hetvoederverbruik,inkuilmethoden endergelijkekunnenwordenaangevat.
Inhethierbijvolgendeverslag zijnzoweldeproeven
metakkerbouwgewassenverwerktalsenigeproefnemingen,
waarbijhetrundveebetrokkenwas.Wijhopendat opdeze
wijze onzeproefboerderij"DeBouwing" opeenbreed terrein
goededienstenmagbewijzenaanhetlandbouwkundig onderzoek.

DewndDirecteurvanhet
CentraalInstituutvoor
Landbouwkundig Onderzoek,

^Uv.

- 2BESCHRIJVING DER GEWASSEN EN EEN KORT
VERSLAG VAN DE PROEFVELDEN
I.AFDELING WEIDE-EN VOEDERBOUW
a.Kunstweide (perceel 3, oppervlakte 3.38 ha)
Grondmonsteranalyse; pH-KCl6.75; humus 3.1%; P-citr.11;
kali 0.013$
Bemesting in kg/ha
500 si op12 Sept.
400K-40 op12 Sept. en 26 Febr.
600kas inhet voorjaar enlater op
diverse data na beweiding van de
percelen
Gewas in 1952
haver
Het perceel is inhet voorjaarverdeeld in 3 jaarstroken;
deze jaarstroken zijnweer doormidden gedeeld, zodat er 6percelenwaren.
Jaarstrook A is eerst gehooid en daarna geweid, terwijl
de andere percelen na 1 of 2keer weiden ook alle 1 keer zijn
gemaaid. Hiervan is in 4keer in totaal 5 tongrasnaar het
Droogtechnisch Laboratorium van het C.I.L.0. gebracht voor
kunstmatig drogen.Verder is ergehooid, waarbij steeds driepootruiters zijngebruikt.In totaal is er15.3 tonhooi gewonnen, per ha is dit dus +4700 kg.Het hooigras is steeds zeer
vroeg gemaaid enwas van prima kwaliteit.
Totaal zijn er l841weidedagen.Als ernu gerekend wordt
dat ervoor onderhoud engroei per koe per dag 4kg ZW opgenomen is,dan is dit totaal 7364 kg ZW.
De hooiopbrengst was 15300 kg prima ruiterhooi.Dit wordt
gerekend op153 x 37 = 5661kg ZW.Er is in totaal een zetmeelwaardeproductie geweest van 13025 kg,wat perha dus +_4000 kg
is. De opbrengsten enN-giften zijn tevinden in onderstaande
tabel.
TABEL 1
Overzicht van het aantal weidedagen,
de hooi- en zetmeelwaarde-opbrengst
en deN-aanwending per jaarstrook
jaarstrook

aantal
kg hooi
weidedagen

kg zetmeelwaarde
weidedagen

kg N/ha

hooi

totaal

2368

4564

106

A noord
zuid
totaal

250
299
549

6400

1000
1196
2196

B noord
zuid
totaal

375
201
576

4200
4200

1500
804
2304

1554
1554

1500
2358
3858

106

C noord
zuid
totaal

391
325
716

2000
2700
4700

1564
1300
2864

740
999
1739

2304
2299
4603

133

1841

I53OO

7364

5661

13025

345

Totaal
perceel 3

- 3t>.Lucerne (perceel2,oppervlakte 2.95 ha)
Grondmonsteranalyse:pH-KCl6.3;humus3.0^5P-citr.9;
9
kali0.014$
Bemestinginkg/ha i 500siop12Sept.
200K-40 op12Sept.
300K-40 op 4Maart
Gewasin1952
;erwten
Nadeerwtenoogst iser4keergewoelegd endaarnageëgd.
Hiernaisdelucernegezaaid op7Aug.naar30kgzaaizaadper
ha.Op jaarstrookAiseenaantalproefveldenaangelegd, opB
ishetrasduPuitsgezaaid enopCProvencer.Het zaaizaad is
voorafgeënt.Op9Sept.isergeschoffeld.
TegendebladrandkeverismetDDTgespotenop11en14
Aug..Hiervoorwerdperha4literDDTbij400literwatergebruikt.Tegenslakkenvraat isop21en25Aug.Metaldehydegemengdmet zemelengestrooid.
Erkwamindeherfstveelherik op.Ditisop27Sept.
gemaaidmet demaaibalk,zovervandegrondaf,datdelucerne
niet isafgemaaid.De ontwikkelingvandelucernewasdoorde
koudeherfstmaargering.Inhetvoorjaar1953gingdeontwikkelingredelijk totaan11Mei toe.Dezeerzwarenachtvorst
dietoenoptrad,had totgevolgdatdegroei ergstagneerde.
Op6JuniisdeIe snedegemaaid endaarnageruiterd,aan
eenhoopgeredenenverkocht.Doorhet slechte oogstweerwasde
kwaliteit zeermatig.De2e snedegroeidevlot enwasveelbeterdandeIesnede.Erisgemaaid op21Juli,daarnageruiterd
enlaterindeschuuropgeborgenenopgevoerd aanhetvee.De
3e snedegroeide ookvlot enisreedsop31Aug,gemaaid.
4000kgisnaarhetDroogtechnischLaboratoriumgegaanomte
drogen.Op3Sept.isderestvanhetperceelgeruiterd.Van
dezeruiterszijnerop7en8Sept,totaal54naarhet
DroogtechnischLaboratorium gebrachtvoorhetkunstmatignadrogen indehooiberg.Hethooivande3e snedeiseveneensaanhet
veeopgevoerd.
De opbrengstaanlucerne-hooiwasalsvolgti
Iesnede
2000kg/ha
2esnede
3500kg/ha
3e snede
3000kg/ha
8500kg/ha
Nade3esnedewas ernogweereenbehoorlijkenagroei,
dezeisnietmeergemaaid.
DoorIrEversenIrv.d.Kamp zijnproevengenomeninde
lucerne,terwijldoorIrRiepmaKzneenobservatieproefje
CI_1578werdgenomen.Ditbetrefthet onderzoeknaardeinvloed
vândiversechemischemiddelen opeenlucernestoppel.
Nadat deeerste snedelucernegemaaidwas,werd eenobservatieproefjeaangelegd omdereactie opdestoppelnategaan
vandevolgendemiddelene
DNC
i 4kg/ha
DNBP
21kg/haact.st.
IPC
sresp.5en7ikg/haact.st.
ShellPE30 s30l/ha
TCA
Î 18kg/haact.st.

-4Debehandelinghadplaats op9Juni ophetmoment,datde
lucerneweerbegonuit telopen.
HetmiddelDNCheefthetgewaslichtelijkverbrand.Enige
dagenlaterhadhet zichvolkomenhersteld.
VanhetmiddelDNBPkon geen beschadigingwordenwaargenomen.Hetgewasgroeidenormaaldoor.
Aanvankelijkleekhet,datdegroeivandelucernedoor
hetmiddelIPG ietsgeremdwerd.Een14dagenlaterkonhiervan
nietsmeerwordengeconstateerd.Ditgeldt zowelvoorde5als
vande7èkg/haact.st..
TCAheefthetgewaseveneensinhetbegininontwikkeling
geremd.Ditherstelde zichspoedig.Tevenswerdenopdebladerenwittevlekjeswaargenomen,welkegeruime tijdlaternogte
zienwaren.
HetmiddelShellPE30istoegepast,toendelucernereeds
+10cmhoogwas.Debeschadiging indevormvanbladverbrandingwas zeererg.Evenwelliephetgewasvanonderendirect
opnieuwuit,zodathet zichnogvrijsnelherstelde.
Overdeonkruid- engrasdodingkannietswordenmedegedeeld,
omdat geen onkruid engrasvoorkwam.
DoorIrv.d.Kampwerd indezelucerne demaaitijdenproef
CI_1582genomen.
"EindeJuliwerd indeéénjarige lucerne (rasProvenoer,
ingezaaid inAug.)eenmaaitijdenproefuitgezet.Deproefwerd
alsstrokenproefinviervoud aangelegd.Debeide eerstesneden,
waarvan geen opbrengstgegevensbekend zijn,warenop6Junien
20Juligemaaid.Het doelvandezeproefwaseenindruk tekrijgenopdezerivierkleigrond vandeinvloedvanhetmaaitijdstipderderdeenvierde snede opdeopbrengst inhetvolgende
jaar.
Erwerd omde14dagengemaaid,nl. op26/8,7/9,21/9,
5/10 en19/10 (alsafzonderlijkeobjectenwareningelastmaaien
voordevierdekeerop19/10bijmaaienvaneenderde snedeop
26/8en7/9)» Alleenbijmaaienop26/8en7/9 leverde dederde
snede eenproductvangoedekwaliteit.NahalfSept.liephet
eiwitgehaltenl.sterk terugalsgevolgvanbladafval enlegering.Op19Oct.waspractischallebladafgevallenenreeds
eengrootaantal stengelsgeelgeworden ofzelfsweggerot.De
basale spruitenvandeze,sinds20Julinietmeergemaaidelucernewarentoentot16cmlang (gem.6-10cm).
Alsgevolg.vaneenvrijholle standvieldeopbrengst der
vierde snedetegen.Vandeobjecten,die op26Aug.en7Sept.
voordederdekeerwarengemaaid,wasdeopbrengstaanverse
massaresp.55en41kg/are,d.w.z.noggeen10$vaneenuit
drie snedenbestaandegoede jaaropbrengst.
DoorIrEversenIrSonneveldwerd devolgende oriënterendeproefmet dezaadteeltvanlucerne duPuitsÇI_1409genomen.
Opzet;Deproefwerd inAug.aangelegd bij4rijenafstanden
(25,40,67en100cm)en2zaaizaadhoeveelheden,resp.2en10
kg/ha.Hetdoelwasenige ervaring optedoenmet dezaadteelt
vanditgewas.
Resultaten.Hetgewasbloeide rijkelijk,dezaadzettingleekop
het oogniet ongunstig.Doordezeergeilegroeiendezware
legeringvanhetgewas zaktende stengelsmet zaad echterweg
indebladmassa,waardoordeafrijpingmislukteendezaadwinningzeermoeilijkwas.Hetverkregen zaadwasvanzeerslechte
kwaliteit.

- 5Lucerne (perceel6oost,,oppervlakte 2.35ha)
Grondmonsteranalyse;pH-KCl6.55;humus3.1^?P-citr.12;
kali 0.016$
Bemestinginkg/ha :500K-4-0en600parelsuper
Gewasin1952
slucerne
Op10Maart iserge'igdmet dezwaretrekkereg,ditheeft
maarweiniggeholpen.DeduPuitsbegoneerdertegroeiendan
deProvenoer.Op29Mei isdelucernegemaaid eneenpaardagen
latergeruiterd,totaal100ruiters.Dezezijnlaterinhuisgehaaldvoorveevoer,intotaal10ton.De2e snedegroeidevlot
enisgemaaid op8Juli,dezeisverkocht enniet opgeslagenin
deschuur.
De opbrengstvandelucernewas;
Ie snede •"•• ton/ha~\ r l , /, ,
2esnede 2*ton/ha) 6^ton/hahooi
Tenbehoevevandegrondbewerkingwerdgeen3e snedegewonnen.
Indelucernewerd doorIrRiepmaKzndeonkruidbestrijdingsproef0T_15_04aangelegd.
Indeoverjarigelucernewerd inhetvoorjaar,ophetmoment datdelucerne opnieuwbegonuittelopen,eenproefaangelegd omdeinvloedhieropenopgrassen (straatgrasenduist)
nategaanvandevolgende chemischemiddelen:
TCA :resp,9en18kgact.st./ha
NIX i 15kg/ha
IPC :resp.5en10kgact.st./ha
MCPA Î resp.ien 1kgact.st./ha
DNC i 4kg/ha
DNBP ;1kgact.st./ha
PCP î 20l/ha
OverdemiddelenDNC,DNBP,PCPenNIXvaltnietsbijzondersoptemerken,daarzenoch opdelucerne,noch opdegrassenenigeinvloedhebbengehad.Devoordezemiddelengevoelige
onkruidenkwamennietvoor.
MCPAheefthetgewaserguitgedund endeovergeblevenplantenontwikkelden zichmaarmatig.
DewerkingvanTCA opdeontwikkelingvandelucernewas
practischnihil.Degrasdoding,vooralbijaanwendingvan18
kg/ha,waszeergoed.
IPCremdeaanvankelijk hetgewasenigszinsinontwikkeling,
maar ditherstelde zichvolkomen.Degrasdodingwasnietzo
goedalsbijTCA.Misschien zijndegebruiktehoeveelhedenaan
delagekantgeweest.
DoorIrv.d.Kampwerd deproefCI_1112van1952voortgezet.
Dein1951aangelegde oriënterende proefmetmengselsvan
lucerne engraswerd dit jaarvoortgezet.Inverbandmetde
wenselijkheidhetpractijkperceel,waarinhetproefveldwasgelegen,eengoedegrondbewerking te geven, werdhetproefveld
echterreedsnahetwinnenvantwee snedenopgeheven.
Wasindeeerste snedevan1952inhetalgemeenhetaandeeldergrassenvrijhoog,inhetbijzonderbijdecombinatie
vanlucerne enEngelsraaigras,indeeerste snedevan1953was
hetniveauhiervanlagergelegen.Dezeteruggangvanhetpercentagegrashing samenmet eenkrachtige ontwikkelingvande
lucerne,welkedoordewijzevanmaaienwasbevorderd.

- 6InI952warenerenige opbrengstverschillen tussende jaaropbrengstenderafzonderlijke objecten,o.a.deruw-eiwitopbrengstvanlucerne-monocultuurwaspractischbetrouwbaarhoger
danvandecombinatiesmetgras endedroge-stofopbrengstvan
decombinatievanlucernemetwitteklaverwasbetrouwbaarlagerdanvanalle overigeobjecten.
InI953konerdaarentegen geen duidelijk opbrengstverschil
tussendelucerne-objectenwordenaangetoond,wat samenhingmet
deafgenomenbetekenis deringezaaide grassen.Inbeide jaren
wasblijkensdegegevensderbotanische analysen (Iesnede)
hetaandeelderonkruidenlaag,indecombinatievanlucerne en
witteklavernoghethoogst.Nahetvolledigwegvallenderwitteklavernadederde snedevan1952namhetpercentage onkruid
indit object evenwelnogverderaf,alwashet percentagegrasonkruidenietsgestegen.
Detotaleds-opbrengst in2snedenwasbijlucerne-monocultuur slechtsietslagerdanindebeideeerste snedenvan
I952,toendit objectindrie sneden14000kgdroge stofperha
opbracht.De standvandelucerne opdit objectwasbijde
beëindiging derproefdanookbijzondergoed.Deproefwerdbeslotenmet eentellingvanhetaantallucerneplanten opdeverschillende objecten,naop3willekeurige plaatseninderij
eenmetertehebbenuitgegraven.
Tevenswerd deworteldiktevandeafzonderlijkelucerneplanten op4cmbenedenmaaiveld bepaald.Hierbijbleek,dathet
aantallucerneplanten ophet objectlucerne-monocultuur hetdubbelewasvandat derlucerne-combinaties,terwijlereenduidelijkverbandkonwordenvastgesteld tussendegemiddeldeworteldikteperproefplek enhetaantalhieropvoorkomendelucerneplanten.
Hoeweldeconcurrentie dergrassen zekereenrolzalhebben
gespeeld,wordthet,vergelekenbijdemonocultuurgeringere
aantallucerneplantenindecombinatiesvanlucerne engras
voornamelijkveroorzaakt doorhetgeringere zaaizaadverbruik.
Ditwasnl.25kgperhavoorlucerne-monocultuur en15kgper
havoordelucerne-combinaties.
Teeltvangraszaad (perceel10zuid,oppervlakte82are)
Grondmonsteranalyses pH-KCl5.55;humus1.8%;P-citr.17=5;
kali0.011%
Bemestinginkg/ha ;500siop11Sept.
300K-40op11Sept.
400patentkali op3Maart
Destikstofbemesting isdoordeproefnemergestrooid.
Devolgende proevenzijndoorIrEversenIrSonneveld
genomen,waarvaneenkortverslaghiervolgts
ÇI_1198
Eenoriënterende proef-met dezaadteeltvan10verschillendegrassen.
Opzetderproef
DeproefwerdaangelegdmetEngelsraaigrasw.t.enh.t.,
kropaarhandelszaad enselectie,beemdlangbloem,Italiaans
raaigras selectie,rood zwenkgras,timotheeh.t.enw.t.enruw
beemdgrasbij2periodenvaninzaai»

- 71.inhetvoorjaar1952 onderofgelijkmet 9verschillende
dekvruchten (koolzaad,wintergerst,wintertarwe,veldbonen,
erwten,zomertarwe,zomergerst,haver envlas)en
2.indezomer1952nahet oogstenvandezedekvruchten (die
inditgevaldusvoorvruchten zijn)enwelop30Juli (na
koolzaad,wintergerst enwintertarwe),15Aug. (nahaveren
vlas)en28Aug. (naveldbonen,erwten,zomertarwe enzomergerst).
Hetgraszaadwerdin1953geoogst.
Doelderproef
Deinvloednagaanvandeverschillende dekvruchten (c.q.
voorvruchten)opdegraszaadproductie enomgekeerd deinvloed
vanhet ondergezaaide gras opdedekvrucht.
Resultaten
1.Deinvloedvanhet ondergezaaide grasopdedekvrucht.
Bijdeveldbonenhadhet ondergezaaidegraseennadelige
invloed opdeopbrengst.Het objectmet ondergezaaid gras
brachtgemiddeld 1939kg/haopenhet object zondergras
2489kg/ha.Vooral onderzaaivanItaliaansraaigras,kropaar,
rood zwenkgras enEngelsraaigrashad een opbrengstdrukkende
werking opdezedekvrucht.
Bijhaver,zomertarwe,wintertarwe enzomergerstwerd
geenverschilinopbrengstgeconstateerd.Vandeoverige
dekvruchtenwerden geen afzonderlijke opbrengstbepalingen
verricht.Ophet oogbestondenhiergeenverschillen.
2. ""»einvloedvandedekvrucht opdegraszaadproductie.
Overhetalgemeenbleekvlasdebestedekvrucht tezijn,
vervolgensdezomergranenendepeulvruchten,terwijlde
wintergewassen de slechtsteresultatenopleverden.
3.Deinvloedvandevoorvrucht opdegraszaadproductie isvnl.
eenkwestievanzaaitijd,zodat ditgedeeltevandeproefis
optevattenalseenzaaitijdenproefmet devolgende zaaitijdens inhetvoorjaar.onderdekvrucht,30Juli,15Aug.en
28Aug..
Beertidlangbloem,kropaarhandelszaad enselectieenrood
zwenkgrasgavenalleeneennormale opbrengstbijuitzaaiin
hetvoorjaar,uitzaai indezomergaf sterkverminderdeopbrengsten,hoelaterhoeslechter.
Bijtimotheeh.t.enw.t.enruwbeemdgraswas ditverschilveelminder sterk.Zomeruitzaai-zoalsindepractijk
algemeengeschiedt -gafopalle datanormale opbrengsten,
dochvoorjaarszaaionderdekvruchtbleekgemiddeld toch nog
15à20$meeropbrengst te geven.
Engelsraaigrash.t.enw.t.enItaliaansraaigrasselectiekunnenevengoedindezomeralsinhetvoorjaaruitgezaaidworden.Opbrengstverschillen tussendeobjectenuitgezaaid opdeverschillende datawerdennietgeconstateerd.
CI_1199
ZaadwinningvanEngelsraaigras.
Opzetderproof
DeproefwerdinSept.1951aangelegdmethandelszaad,
laathooitype enweidetypebij5rijenafstanden (20,25,33,40
en50cm).Eerste oogst1952,tweede oogst1953.

Doelderproef
Deinvloednagaanvanderijenafstand opdezaadopbrengst.
Resultaten
Geblekenisdatdewijdererijenafstanden33,40en50cm
hogere opbrengstengavendandenauwere (20en25)9vooralomdatnadeeerste oogstbijdewijdereafstandengrondbewerking
tussenderijenkanwordentoegepast.Dehoogste opbrengstwerd
bijeenrijenafstand van33cmverkregen.
CI_1201
Zaadwinningvan3grassoorten (kropaar selectie,rood
zwenkgrasenbeemdlangbloemw.t.)
Opzetderproef
Deproefwerdaangelegdmetkropaar selectie,roodzwenkgrasenbeemdlangbloem w.t.bijherfst-envoorjaarsuitzaaionderwintergerst (gezaaidindeherfst1951gelijkmet dedekvrucht eninhetvoorjaar1952onderdedekvrucht).Geoogst.1953.
Het doelwasnategaanofhetbijdezichlangzaam ontwikkelendegrassenvoordeelkanhebbenhetgrasindeherfstgelijkmet
wintergerstalsdekvruchtuittezaaien;hetgewasstaatdaneen
winterhalfjaarlangertevelde enheeftbovendien2wintersom
tejarowiseren.
Resultaten
Rood zwenkgras enbeemdlangbloem gavenbijdevroegere
herfstzaai eenbelangrijkhogere opbrengst danbijdevoorjaarszaai.Kropaar daarentegenbrachtminder op.Ditlaatstewordt
toegeschrevenaandedichtere standvanhetkropaargewasbijde
herfstzaai.Ditgewasiszeergevoeligv:>oreentedichte stand.
Nemos-suikerbieten (perceel7,oppervlakte 2.20ha)
Grondmonsteranalyse:pH-KCl6.9;humus4.3$;P-citr.9;
kali0.013c/o
Bemestinginkg/ha s500K-40 op4Maart
800fosfaatammonsalpeter.(20-20)
op17Maart
Gewasin1952
:zomergerstmet stoppelklaver
Op15en16Octoberisdestoppel opwintervoorgeploegd,
diepte20cm.Omde stoppelklaver endeopslagzomergerst voldoende ondertekrijgen,isgebruikgemaaktvanvoorscharen.
Degrondwastijdenshetploegenvrijdroogenlos.
Op5Maart isgeëgdmet dekleine scharniereg.Daardegrond
zeermooiwas,werd ertochnogteveellossegrondverkregen.
Op14Maartisindwarsrichtingmet dezigzag-eggeëgd enop
16Maartmet deCambridge-rolgerold.Daarnaisgezaaidnaar
12kgperha,rijenafstand 40cm.Ondankshetvoorrollenishet
zaadnogvrijdiepgekomen.Hetbietenzaadwasbehandeldmet
AAritnategenderitnaalden.Op21April zijndebietengeschoffeld,voorhet onderlopenvandeplantenisergebruikgemaakt
vanloofbeschermers.BeginMei zijndebietenop enen
gezet.
Dooreenvrijonregelmatige standwerdhetaantalplanten+
55000perha.
Op8MeiisgespotenmetDDTtegenhetschildpadtorretje,
3>literDDTbij400literwaterperha.Nahet op enen zetten
zijndebietennogtweemaalgehakt.InAug.kwamenzeerveel
schieterstevoorschijn,hetgeenbijhetrooien13$bleektezijn.

9

- 9Eind Sept.-begin Oct.zijnde"bietengerooid.De schieters
zijnapartverzameld enaanhetvee opgevoerd.Hetbietenblad
isingekuild.Debieten zijnafgeleverd aandefabriek.
Deopbrengstwasperha48tonennaar schatting30ton
bietenblad.
DoorIrRiepmaKznisdevolgende proefCl1553genomen.
OnderzoeknaardeinvloedvandiversechemiscKë~mï33elenopbieten.
Hetisbekend,datbieten,wanneer dezevroeggezaaidworden,geruime tijdnodighebben omtekiemen.Indietijdhebben
deonkruidenookdekansgehad omtekiemenendezekomenof
vóór oftijdenshet opkomenvandebietentevoorschijn,zodat
zeeengrotelastkunnenveroorzakenbijhet op enen zettenvan
debieten.Daaromwerd dezeproefaangelegd omtezienofbieten
kortvoordeopkomst,terbestrijdingvanonkruiden,behandeld
kunnenwordenmet devolgendemiddelene
DNBP :0.9kgact.st./ha
DNC %2kg/ha
IPC ;resp.5en7ikgact.st./ha
TCA 1resp.5en7ikgact.st./ha
CMU 1ikgact.st./ha
PEW %50l/ha
Dezemiddelenwerdenruim eenhalveweekvoor deopkomst
derbietenaangewend.
DemiddelenDNC,DNBP,TCA enPEWhebbengeeninvloeduitgeoefend opdekieming enverderegroeivandebieten.Deonkruiddoding (alsvoornaamste onkruidkwamhierherikvoor)was
vandebeide eerstgenoemdemiddelentamelijkgoed.DievanPEW
wasietsmindergoed.DewerkingvanTCA opdeonkruidenwas
nihil.Infeiteisditmiddelbestemd terbestrijdingvangrasachtigen,maardaardezeopditperceelnietvoorkwamen,werd
alleendewerking ophetgewasnagegaan.
HetaanwendenvandemiddelenCMU enIPCheeft eengrote
beschadiging tengevolgegehad.Hetgrootstegedeeltevanhet
zaadisnietgekiemd,zodat erslechtshierendaareenplant
voorkwam,welke ooknoginontwikkelinggedurende degehele
groeiperiode ergachterkwambijhet onbehandelde gewas.Deonkruiddodingvandezemiddelenwasvrijgoed.
DoorIrBakermans isdeproefCl1509genomenmettwee
suikerbietenrassen endrieoogsttijden.
Methet doelenigeervaring optedoenomtrenthetmeest
geschikte suikerbietenrasvoordeopdeproefboerderijteRandwijkgewenste oogsttijd,iseenoogsttijdenproef opgezetmetde
rassenNemosenK.W.E.,d.w.z.met eenrasvoorvroege envoor
latelevering.
Op27Maartwerdhet zaadgedibbeld op40x35cm.Hetgewaskwammooi opengroeidevanhetbeginafgoed door.K.W.E.
vormdeaanmerkelijkmeerloofdanNemos,hoewel ookNemoshet
veldgoed dichtmaakte.Nemoshad donkerdergekleurd loofdan
K.W.E..Tengevolgevandevroege zaaitijd enhetkoudeweer
werden zeerveel schietersgevormd; gemiddeld 2$bijK.W.E.en
zelfs10$bijNemos,Erisopdrietijdstippengeoogst,nl.op
2 Oct.,13Oct,en4Nov..Bijhetbepalenvandenetto-bietenopbrengstperveldjewerdendeschieters,nagekopt tezijn,
normaalmeegewogen; zewerdenechterbuitenhetmonstervoor
chemisch onderzoekgehouden.Bijhetbepalenvandeloofopbrengst
werdendezaadstengelsbuitenbeschouwinggelaten.

-10Deopbrengstenaanversemassa,droge stofensuikerwordenweergegevenintabel2.,A enB.
TABEL2
A.Verse opbrengstperoogstdatuminkgperare
"^Oqgsttijd
Ras
"~~-\^
Nemos
K.W.E.
Gemiddeld
B,Opbrengstd
"^-Oogsttijd
Ras
^""^-^
Memos
K.W.E.
Gemiddeld

Bieten
2Oct. 13Oct. 4Nov.
683
723
703

665
680
672

723
770
746

erbietenaandroges
DrogeStof
2Oct. 13Oct. 4Nov.
159
154
165
157
175
148
158
170
151

gem. 2Oct.
328
690
592
724
460
707
tofer Lsuiker

gem. 2Oct.
116
159
111
160
160
113

Loof
13Oct. 4Nov.
463
297
642
422
552
360

gem.
363
552
457

inkg/are
Suiker
13Oct. 4Nov.
110
116
105
122
108
119

gem.
114
113
113

We zien,datdegemiddelde opbrengstenaandroge stofensuiker
vandetweerassenvrijwelgelijkwaren.Deverse-bietenopbrengst
vanK.W.E,was slechtsweinig (dochwelbetrouwbaar)groterdan
dievanNemos,terwijldeverse-loofopbrengstaanzienlijkhoger
was.
Opmerkelijk ishetverloopvandeopbrengstenmet deoogsttijd.Bijdeeerste oogstwaren zoweldeopbrengstenaandroge
stofensuikeralsdeverse opbrengst derbietenaanzienlijk
hoger dandiebijdetweede oogst,terwijldeloofopbrengst
juistbijdetweede oogsthogerwasdanbijdeeerste.Ongetwijfeld isditeengevolgvanhetverloopvanhetweer.Demaand
Sept,wasvrijkoudgeweest,metalsgevolgdat eindSept.-beginOct.(leoogst)debietenalveelbladhaddenverlorenen
warenbegonnenmet "afrijpen".Oct,bracht echterzeermooi
zachtweer,zodat debieten opnieuwbladbegonnentevormenen
weervolopgingengroeien.
Aanvankelijk gingditdoorgroeientenkoste zowelvande
droge-alsverse-bietenopbrengst,terwijl deloofopbrengststerk
steeg (2e oogst).EerstinhetbeginvanNovemberwarendebietenweeraanhunnormaleafrijpingtoe,zodat deloofopbrengst
weer sterkafnamendeverse-endroge-stofopbrengstenderbietentenslotte stegenbovendievandeeersteoogst.
Alsgevolgvanditgestoordeverloopvandeafrijpingis
detypischeinvloedvanhetrasinverbandmet deoogsttijd
waarschijnlijkminofmeerverlorengegaan.Uit desuikeropbrengstenintabel2Bblijkt echternogenigermate,datNemos
vooralgeschikt isvoorvroege levering (deopbrengstwasbij
delaatste oogstniethogerdanbijde eerste),terwijlK.W.E.
meergeschikt isvoorlateoogst.
Samenvatting
NemosenK.W.E.zijnvergelekenbijdrie oogsttijden.De
suikeropbrengstvandetweerassenwas,gemiddeld,nagenoeg
gelijk.DoorhetuitzonderlijkverloopvanhetweerindemaandenSept.enOct.verliepdeafrijpingonregelmatig,waardoor

-11hetverband tussenrasenoogsttijdnietduidelijkbleekoDe
tendenzwasaanwezig,datK.W.E.meergeschikt isvoorlateen
Nemosvoorvroegelevering.
Mede doordevroege zaaivertoondeNemoszeerveelschieters.DeloofontwikkelingvanK.W.E.wasaanzienlijkgroter.dan
dievanNemos.

- 12 I I . AFDELING AKKERBOUW
a . G-ranen

1.Heine'sVIIwintertarwe (perceel9,oppervlakte 2.08ha)
G-rondmonsteranalysei pH-KCl5.15;humus1.8>-o;P-citr„l6;
kali0.011$
Bemestinginkg/ha :500siop27Sept,
500K-40 op27Sept.
300kas op3Maart
Gewasin1952
i•Aardappelen
Nadeaardappeloogst ishetloofvanhet landverwijderd.Erisgewoelegd op23Sept.,geëgd op24Sept.,geploegd op30Sept._+12cmdiepenhiernagezaaid,perha
150kg zaad,Ienabouw,rijenafstand 25cm.Erisnietingeëgd.Op16Maartismet dezware onkruideggeëgd,op10Apr.
geschoffeld endaarnamet dezigzag-eggeëgd.Op10Maartis
tegenonkruidgespotenmetDNC,perha 4a"kgbij400liter
water.
Detarwegroeide eerstmaarmatig,maarlaterveelbeterenhetwerd eengoedgewas.Op24Juliisgemaaid enals
proef opdiversemethodengehoktin samenwerkingmethet
I.L.R.teWageningen.Op4Aug.isdetarwegedorst;opbrengstperha;4400kgzaad en4000kgstro.
Indewintertarwe zijndevolgendeproevengenomendoor
DrvanDobben,nl.s
GI_1421
DezeproefiseenvoortzettingvanCl1323vanvorig
jaarenisweergenomeninsamenwerkingmet dePlantenziektenkundigeDienst,Het doelervanwas omnategaanwelke
schadewildeganzenaanbrengenaanwintertarwe.
De objectenwarenweer:
1 nietbegraasd
2 en3inJan.licht enzwaarbegraasd
4 en5inFebr.licht enzwaarbegraasd
6 en7inMaartlicht enzwaarbegraasd
De objectenwarennumeeraandepractijkaangepast,zodatwijnietmeer detotaalafgevretenenvertrapte objecten
vanvorig jaarhadden.Hetbleekechter,daternuinhetgeheelgeensignificanteverschillenindeopbrengstkonden
wordengeconstateerd.
Uit dezeproefisevenalsvorig jaarweergebleken,dat
dedoorwildeganzenaangerichte schade overhetalgemeen
sterkwordt overdreven.

2Ï-1454
N-aanwendingstijdenproefmet wintertarwe
Devolgende objectenwerdenvergeleken;
Ai geen N

B;alleNindeeersteweekvanMaart
C% helftvandeNbeginMaart en
helftvandeNbeginMei
Bi alleNindeeersteweekvanMei
Deproefvertoonde eenvrijgrote onregelmatigheid.Het
object ^ NbeginMaart,iNbeginMeileverde dehoogste
korrelopbrengst op.Daarnavolgdenresp.deobjectenB,D
enA.Geenstikstofvertoonde eengrote opbrengstdepressie.
Delategiftbleekweiniginvloed opdestro-opbrengstte

- 13hebben,hetgeenvanbelangkanzijnalslegeringwordtgevreesd.

9.1.1111
Deze'proefisgenomeninsamenwerkingmethetCocobro.
Doelwasomnaast deopbrengstbepaling nategaaninhoeverredebakwaardewordtbeïnvloed dooreenoverbemesting.Vergelekenwerdeneenoverbemestingmetkasnaar400kg/ha,gestrooid tijdenshetbeginvandebloei der tarwe,eenbespuiting ophetzelfde tijdstipmet eenoplossingvankoperoxychloridenaar4kg/habij1000literwaterendaarnaast
nogeenobject zonderenige overbemesting.
Uit deverkregen opbrengstenbleek datde overbemesting
met400kg/hakasnoglonend isgeweest.Dezegafnl.een
opbrengstvermeerdering vanbijna700kg/ha.Dekoperoxychlorideveroorzaakte eendalingvanruim300kg/ha.Hetverdere
onderzoek dertarwewerd doorhetCocobrogeorganiseerd;als
resultaat isbekendgeworden,dathet objectmetdekasoverbemestingveelhogerecijfersvoor eiwit englutenheeft
gegeven,terwijl ervrijwelgeenverschil tussendetweeandere objectenwas.
Proefmet oogstmethoden
Toendewintertarwe op24Juliwerdgemaaid isinsamenwerkingmetIrMoensvanhetI.L.R.eenoogstmethodenproef
opgezet.Reeds opdemaaidatum zijnwijmetbemonsterenbegonnen,omdevochtgehalten sedert deaanvangvandeproefte
kunnenvolgen.Hetgewaswasnognietdoodrijp,maarwelwinddroog.Devochtgehaltenwarentoenalsvolgts
stro
.:59.8$
gehelearen;23.3$
korrels
;21.6$
Wijziendusdatdekorrelsaleeneind opstreekwaren,
terwijlhet stronogmeerwater dandroge stofbevatte.Het
blijkthierwel zeerovertuigend,dathet drogenophetveld
inhoofdzaak eenkwestievanhet strois.Proeveneldershebbenbevestigd,datbovenvermelde cijfersinhetgeheelniet
abnormaalzijn.
Bijhet opzettenvandeoogstproefwerd eenaantalmethodenvergeleken,waarbijperobject een400schovenwerdenbenut.Bijhetafdorsenop5Aug.werdenzegescheidenbemonsterd.
Het zaadleverde devolgendevochtgehalten?
gewoonhokvan12 schoven
20.8$
"
" met 1dekschoof 18.7$
" ." met 2dekschoven 18.2$
Duits stuuk (8schovenmet
2 dekschoven)18.4$
schelfjesvan40schoven
21.7$
Tijdenshet drogenophetveld iserflinkregengevallen.Hetvalt opdateenzoeenvoudigemethodealshetleggenvanéénschoofoverlangs overhethokalzo'nsterkeverbeteringgeeft,bijna evengrootalsdenogalenigevakkennisvereisendeDuitse stukenendemethodemet2dekschoven.
Deschelfjesdrogenhetlangzaamst.Dekorrelblijkt
sindsdeoogst zelfsinhetgeheelniet tezijnopgeschoten.
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bepaald)ligtblijkens ervaringen eldersna2à3wekenniet
ver meerbovendatvandekorrel.Het drogeninschelfjes
isvooralvanbetekenisingevallen,waarinhetgraanvoor
onbepaalde tijd ophetveldmoetblijven.Het droogtniet
snel,maarkanooknietbederven.Hetregentnietkletsnat
opdeeerstedebesteregendag,hetgeenblijktuitde cijfersvan3Aug..
Vochtgehalte derarena
gewoonhok
31.4$
"
" met1dekschoof28.9$
" met2dekschoven24.9$
Duitsstuuk
23.6$
schelf
21.4$
DeschelfjeszijnindeHollandse bouwpolders demeest
verbreide oogstmethode.Dithoudtverbandmet degewoonteom
ophetveld aftedorsen.Erbestond twijfel overdevraagof
inmeerbeschut terreinmetgeringerewindkracht enhogere
gemiddelderegenvaldeschovennietgaanschimmeleninde
schelfjes.Blijkens onzeervaringenvanenkele jareninde
Betuwe blijkt ditmee tevallen.Dekwaliteitvanhetgraan
uitdeschelfjeswaszelfsietsbeterdandieuitdehokken.
DoorIrEnnikisindetarwe eenproefaangelegdmet
3 soortenstoppelklaver.
CI_1527
Inverbandmet deslechte ervaringen,dieeenpaarjaar
geledenmethopperupsalsgroenbemester opdeproefboerderij
werden opgedaan,isopperceel 9inwintertarwe (GI1527)
eenoriënterend proefjeaangelegdmetEngelsehopperups,
Italiaanse rodeklaverenrodeMaasklave'r,tervergelijking
vanhunwaarde alsgroenbemester.
Zaaidatum31Maart;hoeveelheid zaaizaad steeds12kg/
ha.
Deopkomstwasbehoorlijk envanallerassengelijk.
Het onkruidwerdmet dehandgewied.Opzettelijkwerdniet
gespoten om geen schadeaandeklavertoetebrengen.Nahet
oogstenderdekvruchtwerdhetgewasbeoordeeld.Derode
Maasklaver stond zeergoed,beterdandeItaliaanse rodeklaver,dieooknogeenbehoorlijkgewasleverde,maarminder
weelderigdanderodeMaasklaver.
Dehopperupsgafeenslechtgewas.Hetgewas zagschraal
enarmetierig.Debeknollingwas slecht,terwijl zeookhaast
geen wortelmassahad.Waarschijnlijkisdeslechte standder
hopperupsvooraltewijtenaanhet feit,dat ongeënt zaadis
gezaaid.Hopperupsheeftnl. eenanderebacteriestam danrode
klaver.Erwerd geen opbrengst bepaald.
Conclusie
Uit dezeproefisgebleken,datrodeMaasklaver doorde
groteremassa diezegeeft alsgroenbemestingsgewas vermoedelijk betergeschikt isopdegrondvandeproefboerderijdanItaliaanserodeklaver.

- 152.Zomertarwe (perceel 5, oppervlakte 2,22ha)
Grondmonsteranalyses pH-KCl 6.6; humus2,4c/ó;P-citr.11;
kaliO.OI2/0
Bemestinginkg/ha :450K-40op17Febr.
550parelsuper op17Febr.
Opde jaarstrokenA enC200kas
enopB 300kas
Gewasin1952
22/3voederbieten en1/3 suikerbieten
Nadebietenoogst ishet suikerbietenblad vanhetveld
verwijderd,hetvoederbietenblad isopde jaarstrokenA enC
verspreid (Cl1575)enop25Oct.iseropwintervoorgeploegd,diepte +_20cm.
Op2Maartismet demiddenscharniereggeëgd,degrond
wasredelijkgoed.Op3Maart isIenabouwPeko zomertarwe
gezaaid,naar145kgzaaizaad perha,rijenafstand 25cm.
Opde jaarstrokenA enCisgelijktijdigItaliaanserode
klaverzaad gezaaid doormiddelvaneenz.g. karwijbak,die
aandezaaimachinebevestigdwas.
Op16Aprilisgeschoffeld,degrondwastoenzeerlos
endeingezaaideklaverlieperwelietsonder.Voorbestrijdingvandeherik envoorhetbehoudvandeklaverisgespotenmetAAtox,perha6-§-literbij750literwater.De
tarweheeftvanhet spuitentijdelijkbehoorlijkgeleden,
ditviellaterweerergmee.Deklaverheeftmaarweiniggeledenvanhet spuitenmetAAtox.
Op25Juniisdetarwe doorregengaanlegerenenis
nietmeer overeindgekomen.
Op5Aug.isdetarwemet degraanmaaiergemaaid en
gehokt,daarna op11Augustus opeenmijtgeredenenop
14Aug.gedorst.
Deopbrengstvandetarwewas3230kg/ha zaad en3740
kg/hastro.
DoorDrvanDobbeniseenproefgenomen.
CI_1464
Rijenafstanden,gecombineerdmet 2N-giftenenrode
klaveralsondervrucht.
Hetdoelwasnategaan ofbijwijdere rijenafstand
destevigheid endestandvan deondervruchtwellichtgunstigeris,zonderdatereenoogstdepressie optreedt.
Devolgende objectenwerdenvergeleken:
A=20cmrijenafstand
B =afwisselend 20en40cm,z.g. "Lichtschacht"
C =.30cmrijenafstand
D =40cmrijenafstand
Gecombineerdmet 60en100kgNperha
De standvandetarwewasmatig.Verschilleninstevigheidwarenerniette zien.Denauwsterijenafstand leverde
significant dehoogste opbrengst.Deklaverwerd zeerweelderigen stondbijdewijderijenafstand hetbest.
DoorIrWisselinkvanhetLandbouwproefstationenBodemkundigInstituut T.N.0.teGroningenwerd devolgendeproef
genomen:

2!_1575_
Organische bemestinginbedrijfsverband.
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bietenloof) opdeopbrengstaanzaadvanPeko zomertarwe
vielnietduidelijktebespeuren.Deverschillenbedroegen
slechts100-150kgzaadperha,tengunstevandetoegepasteorganischebemesting.Welbleek,datde stro-opbrengst
vandebemeste strokenhogerwasdandievandeonbemeste.
Hierbijdient opgemerkt tewordendatdeN-bemesting opde
onbemeste jaarstrook 100kg/hakashogerwas..
DoorIrEnnikisnogeenoriënterend proefjeaangelegd
opperceel5,ni.ÇI__15_26metEngelsehopperups,Italiaanse
rodeklaverenrode~Maasklaver,tervergelijkingvanhun
waardealsgroenbemester.Daarmisschiendezaaitijd eenrol
zoukunnenspeleniserop2tijdengezaaid;Iezaaitijd
18Maart,2e zaaitijd 10April,naar12kgperha.Deopkomstvanallerassenenbeide zaaitijdenwasgelijk.Het
onkruidwerdmet dehandgewied.Opzettelijkwerdnietgespotenom geen schadeaandeklavertoetebrengen.
Nadetarwe-oogstisdeklaverbeoordeeld.DerodeMaasklaver stond zeergoed,beter dandeItaliaanseklaver,die
ooknogeenbehoorlijkgewasleverde.Dehopperupsgafeen
slechtgewas,schraalenarmetierigbijbeidezaaitijden.
Debeknollingwas slecht,terwijl zeookhaast geen wortelmassahad.Waarschijnlijk isdeslechte stand derhopperups
vooraltewijtenaanhetfeit,dat ongeëntzaadisgezaaid.
Hopperupsheeftnl.eenanderebacteriestam danrodeklaver.
DeIezaaitijd stond overhetalgemeenietsbeterdande2e
zaaitijd.
Conclusie
Uitdezeproefisgebleken,datrodeMaasklaver doorde
groteremassadie zegeeft alsgroenbemestingsgewas vermoedelijkbetergeschikt isopdegrondvandeproefboerderijdanItaliaanserodeklaver.
3.Wintergerst (perceel11,oppervlakte1.90 ha)
Grondmonsteranalyses pH-KCl5.55;humus1.8$;P-citr.21;
kali0,011$
Bemesting inkg/ha :500siop10Sept.
500K-40op10Sept.
450kasopgraszaadstoppel en
300kas opvlasstoppel op5Maart
Gewasin1952
:graszaadproeven envlas
De stoppelisop24Juligewoelegd,op5en6Aug.
wederominlengte-endwarsrichting.Degraszaadstoppel isop
18Aug.driemaalmet deschijvenegbewerkt,op23Aug.gewoelegd enop8Sept.ishetgeheleperceel10cmdiepgeploegd.Op10Sept.slakkenmeel enK-40gestrooid,op
11Sept.14cmdiepgeploegd,op12Sept.gewoelegd enop
18en22Sept,geëgd.Op26Sept.met destoppelploegop
zaadvoorgeploegd,hiernameteengezaaid,perha147kgIe
nabouwUraniagerst.Het zaadliepergoed onderenisniet
ingeëgd.
Op10MaartisgespotenmetDNC perha5kgbij500
literwater.De onkruiden zijnhierdoorvrijwelvoor100$
vernietigd.Op16Maart isgeëgdmetdeonkruidegenop24
AprilnogmaalsgespotenmetDNC,perha4kgbij400liter
water.De onkruidenzijnhiermedevoor100$gedood.

-17Opdetimotheestoppelwashet eenstrijdtussenwintergerst enopslagtimothee. Degerstverloorhethieren
bleefdunenschraal.Op6Juliisgemaaidmet degraanmaaier,gehokt enop23Juligedorst.De opbrengstwas4-400
kg/hazaad en4040kg/hastro.
DoorDrvanDobbenisindewintergerst eenproefgenomen.
CI_1455
N-aanwendingstijdenmetwintergerst.
Devolgende objectenwerdenvergeleken:
A =geenN
B =alleNineersteweekvanMaart
C =dehelftvandeNbeginMaart
dehelftvandeNindeeerste
weekvanApril
D =alleNindeeersteweekvanApril
DeNindeeersteweekvanMaartheeft dehoogsteopbrengstgegeven,daaropvolgdenresp.objectC enD.Deverschillenwaren,hoewelbetrouwbaar,niet erggroot.Geen
-stikstofkonnoggeenhalve opbrengst geven.
4.Zomergerst (perceel8noord,oppervlakte 1.50 ha)
Grondmonsteranalyses pH-KCl5.15;humus1.8$;P-citr.16;
kali0.011°/
Bemestinginkg/ha :500siop11Sept.
500K-40 op3Maart
300kas op9Maart
Gewasin1952
:wintertarwe
Nadeoogstin1952isde stoppel op6en7Aug.inde
lengte-endwarsrichtinggewoelegd.Op25Aug.isnogmaals
indelengtegewoelegd, op5Sept.met destoppelploeggeploegd,_+10cmdiep.19en29Sept.nogmaalsgewoelegd en
op7Oct.opwintervoorgeploegd,diepte25cm.
Op4Maart isermet demiddenscharniereggeëgd,de
grondwashierdoor zeermooigeworden.Op5Maartisgezaaid,
IenabouwHerta zomergerst,rijenafstand 25cm,perha140
kgzaaizaad.Erisgelijkmethet zaaieningeegd.
Op13Maart,voordeopkomstvandegerst,isnogmaals
metdezaadeggeëgd.Op13Aprilisgeschoffeldmetde
A.G.-trekker en24AprilgespotenmetDNC,perha4kgbij
400literwater.DoordedroogteinMei isdegerstmaar
kortgebleven.Op21Juliismet degraanmaaiergemaaid en
meteengehokt.Vandegersthokkenisop22Juli eendeelgeruiterd alsproef.Hierbijwerden2methodenvanruiteren
beproefd,nl.metdeonderste schovenopdegrond enmet
alle schovenvandegrond.
Bijhet dorsenwerden devolgendevochtcijfersvastgesteld:
ruiters (metalle schovenvandegrond) 18.2$
ruiters (met deonderste schovenop
degrond)
17.9$
hokken
22.6$
hokken,dieenkeleurentevorenomgewiptwaren
21.6$
Hetruiterenbleekhierduswel zeergunstigaftestekentegengewoonhokken.

-18Op4Augustusisdezomergerst gedorst,deopbrengst
perhawas4500kgzaad en3700kg stro.Proeven zijninde
zomergerstverdernietgenomen.
5.Haver (perceel1,oppervlakte 2.80ha)
Grondmonsteranalyses pH-vjater6.05;humus 2.0°/o;P-citr.10;
kali0.014e/
Bemestinginkg/ha ;200siop22Sept.
250K-40 op2Maart
300kas op6Maart
Gewasin1952
;koolzaad
De stoppelisop14Juliindelengte-endwarsrichting
gewoelegd, op28Julinogmaals enop8Aug.12cmdiepgeploegd.Op3Sept.isgewoelegd, op10Sept,geëgd enop
15Sept.wederomgeploegd,_+15cmdiep.Op23Sept.nogmaals
gewoelegd.Daarnaishetperceelgedraineerd enwerd steeds
nahet drainerenbijgedeelten opwintervoorgeploegd,diepte25cm.Op19Dec.isdelaatste strookgeploegd overde
nachtvorst.
Op4Maart isgeëg"dmet demiddenscharniereg,degrond
wasmooi.Op5MaartIenabouwMajor--havergezaaid engelijktijdigingeëgd,perha145kg zaaizaad.Voordeopkomstvan
dehaverisop13Maartmet de zaadeggeëgd.Op20Aprilis
geschoffeld enop25AprilgespotenmetDNC,perha4kgbij
400literwater.Dehaverheeftvanhet spuitenzogoedals
nietgeleden.Op5Mei isvoordetweedekeer geschoffeld.
Onkruid stond ervrijwelnietin,het schoffelenwasvoorhet
loshoudenvandegrond.Op25Juniisdehaverdooreen
zware onweersbuigaanlegerenenisnietweer overeindgekomen.Erbegondoorwastekomenentoendehaverrijpwas,
washetperceeldaargroenvan.
Op28Juliisdehavermet dugraanmaaiergemaaid en
meteenopgehokt.Doorhet slappe strowerdendeschovenniet
bijzondermooi endehokken evenmin.Op7Aug.isdehaver
opeenmijtgeredenenop25Sept.gedorst;opbrengst4230
kg/ha zaad en4530kg/ha stro.Doordevele doorwaswasde
kwaliteitvandehavermaarzeermatig.
DoordeheerLugtvandeafdelingWiskundigeverwerking
isindehavereenblancoproef (_CI_157l)genomenmet2400
veldjesvanelk2m .Eenverslag~hiervanzalt.z.t.verschijnen.
DoorIrRiepmaKznisindehavernogeenproefgenomen,
nl.CI_1505.Onderzoeknaardeinvloedvandemechanische en
chemischebehandeling opdeopbrengstvaneengraangewas.
DeinvloedvanDNC-behandeling,alofnietgecombineerd
metvroeg oflaat schoffelen,opdeopbrengstvanhetgewas
werdindezeproefonderzocht.
Ookwashet objectwieden erbijopgenomen,maaraangezienerweinigonkruidvoorkwam, slechtshierendaareen
distel,akkerpaardestaart enherik,isdit objectniettot
zijnrechtgekomen.
Op29AprilwerdhetmiddelDNC,naar4kg/ha,aangewend opeengewasstadiumvangemiddeld 3bladerenperplant.
Dezebespuitinggeschieddenaeenkorteregenperiode.Tijdens
debehandelingwashetgoedweer.Debeschadigingwastamelijk erg.Uit eenandereproefbleek,dat dithetgevolgwas
vanhetfeit,daternaderegenperiodegespotenis.Inde
practijkdientmendaardusrekeningmeetehouden.

- 19Erdeed zichindezeproefnogeeneigenaardigheidvoor^nl.
dateroverdegehelelengtevanhetproefveld 3banenliepen,hetgeeneengevolgwasvanvruchtbaarheidsverschillen.
Op.eénvandiebanenstondhetgewasheelgoed enopdebeide
andere slecht.Het slecht ontwikkelde gewasheeftveelmeer
vandebespuitinggeledendanhetgoed ontwikkeldegewas.Dit
iseveneensvoordepractijkvanbelang.Ineengewas,dat
nietgezond is,moetmenbij'voorkeur geen chemischemiddelen
toepassenterbestrijdingvanonkruiden.
Debehandelingenvroegenlaat schoffelenwerdenuitgevoerd opeengewasstadiumvanresp.1-g-en5bladerenper
plant.Bijdeopbrengstbepaling bleek,dateenbehandeling
metDNC enlaat schoffelenopbrengstdervend heeftgewerkt.
Dehoeveelheid DNCvan4kg/ha schijntvooreengewashaver
aandehogekanttezijn,hetgeenreeds eerderopgemerktis.
Vroeg schoffelenheeft deopbrengstniet beïnvloed.
b.Peulvruchten
1.Rondo erwten (perceel4,oppervlakte 2.13 ha)
Grondmonsteranalyse:pH-KCl5.7;humus2.Vfo\ P-citr.7;
kali0.015$
Bemestinginkg/ha :300parelsuper op27Pebr.
400patentkali op27Pebr.
200kalksalpeter op10Maart
Gewasin1952
%haver
Nadeoogstisop14Aug.indelengte-endwarsrichting
gewoelegd,op4Sept.met destoppelploeg12cmdiepgeploegd
enop6Sept.weergewoelegd.
Op17Sept.is14cmdiepgeploegd enop22Sept.gewoelegd.Op17Oct.zijnde jaarstrokenB,CenDopwintervoorgeploegd,diepte24cm.Op31Oct.is jaarstrookAgeploegdmet deondergronder,dieptevanploegen24cmenvan
ondergronden15cm,intotaalwerd eropdeze jaarstrookdus
eendieptevan39cmlosgemaakt.
Op2en3Maart ishetperceelmet demiddenscharniereg
geëgd,degrondwasgoed,maarhetwasnogietsaandevroege
kant.Op4Maart zijndeerwten (ienabouw)gezaaid,perha
250kgzaad,rijenafstand 25cm.Erisgelijkmethetzaaien
ingeëgd.Op13Maart isvoorde opkomstvandeerwtenmet
dezaadeggeëgd.Hoewelerpractisch geen bladrandkeverschade
was,istoch op16AprilgespotenmetDDT,perha4literDDT
bij400literwater.
Op17Aprilismet deA.G.-trekkergeschoffeld.Voor
onkruidbestrijdingisop27AprilgespotenmetAAtox,perha
6 literbij700literwater.De erwtenhebbenhiervanweinig
ofnietsgeleden.Op5Mei zijndeerwtennogmaalsgeschoffeld.Indelaagtenvanditperceelhaddendeerwtenmaar
zeerweinig stro.OmstreekshalfJuli zijndeerwtengezicht?
deschovenmoestenherhaaldelijkgekeerdworden,1/3 deel
zelfs5maal.Daarnaisergeruiterd.Op31Julizijndeerwtengedorst.De opbrengstwas4250kg/hazaad en2200kg/ha
stro.

-20Devolgendeproeven zijnopditperceelgenomendoor
IrRiepmaKzn.
ÇI_1503
Onderzoeknaardeinvloedvandiversechemischemiddelenoperwten.
Deinvloed dervolgendemiddelen operwtenwerd onderzochte
DNBP; 1kgact ,st./haopresp._+5en10cmhooggewas
DNBP: 1kgact ,st./haop5cmhooggewasennadebloei
kgact.st./ha,iederresp.vóórennade
TCAs 10en15

opkomst
MCPA: ikgact ,st./ha opresp.+8en+20cmhooggewas
CMU: ikgact ,st./havóórdeopkomst
Dewerkingdermiddelen;
DNBP zowel op5alsop10cmhooggewasheeftpractisch
geen schade toegebracht.Slechtshierendaarwerd eenbruin
vlekje opdebladerengeconstateerd.Nadebloeiwashetgewaslichtelijk bruingekleurd.
TCA,voor opkomstaangewend,heefthetgewasnogalbeschadigd.Tijdensdegroeiperiodewerdhetlichtgroenvan
kleurenbleefachterinontwikkeling.Dezeverschijnselen
tradeninergeremate opindeobjecten,dienadeopkomst
werdenbehandeld.Debeschadigingnam toemet dehoeveelheid
vanhetmiddel.Diebijhet object15kgvóóropkomstwas
ongeveergelijk aandievan10kgnaopkomst.
HetmiddelMCPAheeft eveneens eenbehoorlijke schade
aanhetgewastengevolgegehad,zowelop10alsop20cm
hooggewas,hoewelhetgewasvanhet object,behandeld op
10cmhoogte,zichenigszinshersteldheeft.
TenslottenoghetmiddelCMU.Hoewelhetineenzeer
geringe dosisisaangewend,heeft debeschadiging eenzodanigevormaangenomen,dat slechts eenzeergering percentage
vanhetaantalplantenisovergebleven.
Deopbrengsten:
EenbehandelingmetDNBPheeft opbrengststimulerendgewerkt,zelfseenbehandelingnadebloeiheeft deopbrengst
nietbenadeeld.
DedoorMCPAveroorzaakte beschadiging heeft geen invloed opdeopbrengstgehad.TCAwerktopbrengstdervend;
ditkandooreenbehandelingnadeopkomst zelfslopentot
2000kg/ha.Zoalsbijdebesprekingvandewerkingdermiddelenreedsisgezegd,isCMU totaal ongeschikt omineen
gewaserwtenaantewenden.
Opditperceel zijnvoorDrF.v.d.Paauwvanhet
LandbouwproefstationenBodemkundigInstituut T.N.O.te
Groningen 2kalifixatle-proevengenomen,ni.indeerwten
ÇI_1334z
Indezeproefisdenawerkingvandekalibemestingnaar
0,75,200,400en800Kp0/haalspkin1952bijRondogroene
erwten (in1953)onderzocht«
Wat deopbrengst betreft,waren er geen aantoonbareverschillentussendeobjecten.Welnamdevruchtbaarheid van
Vnr1naar40systematisch toe (vanN.naar Z.). Degemiddeldeopbrengstbedroeg46.3kg/are.De1000-korrelgewichten
vandeobjectenwarenresp.;261,259,259,266en264.Van
blok1t/m 8warendezes 258,254,254,261,263,265,269
en273.

-21Voortszijndeerwtenopkookkwaliteit onderzocht.
Decijfersvoorneigingtotfijnkokenwaren;61/2,63/4,
6 9/16,65/8 en67/8.Hoeweldeverschillennietgroot
zijn,bestaat tochdetendenz,datmet oplopendeKpO-giften
dekwaliteitietsbeteris.
Deschilwasoverhetgeheelietsstug.Bijdesmaak
vielenookweinigverschillenteconstateren.Erkwamen geen
kwadeharteninvoor.
Op12Juni zijnerwtenloofmonstersgenomenvoorchemischeanalyse- methetvolg.en,deresultaat;
Object Droge-sTofgeh.
(Ie
hal tein de droge stof
K20
Eiwitachtige stof
UaO MgO
0
400
800

15.1
15.0
15.1

1.83
2.20
2.17

1.63
1.39
1.44

0.43
0.38
0.38

21.2
21.8
21.1

Wathierbijopvalt,isdestijgingvanhetKpO-gehalte
tot enmetdegiftvan400KpO.
CI_1522
Hiervoorisopdeoostkantvanperceel4overdegehele
lengteeenproefjegenomenmet4rijenEigenheimeraardappelenmet 5K20-giften(0,75,200,400en800kg/ha)alszk
enpkin4-voud.DeKpO-giften zijnop16Maart gegeven.
Gedurende degroeiperiodewareneraardigekleurverschilleninhetbladwaartenemenenwelzo,datmet toenemendeKpO-giftendekleurlichterwas.
Betrouwbareverschillenwarenvolgens dewiskundige
analysevandeproeftussendekalihoeveelhedenaanwezig.Er
wasgeenaantoonbaarverschiltussenbeidekalisoorten.De
gemiddeldetotaal-opbrengstenwarenalsvolgt (kg/are) i
K20

zk

pk

0
75
200
400
800

321
338
340
353
342

329
352
343
368
340

339

346

Bijdeonderwatergewichtenbleek:
1. geen aantoonbaarverschiltussenbeidekalisoorten
2.betrouwbareverschillentussenkalihoeveelheden
3.betrouwbare interactiekalisoortxhoeveelheid

- Z2

-

Degewichtenwarenalsvolgt;

S

zk

'pk

518
506
494
477
461

519
501
499
477
467

517
512
490
477
455

492

490

K
0
75
200
400
800

K =kg/haK 2 0
S=kalisoort
HetKpO-gehaltevandeknollenvarieerdevan1.77-2.37$
bijzkentot2.49$bij'pk.
Hetgehalte inhetverseloof (gesneden op15Juli)liep
van2.98 (0KpO)tot5.32$ (bij800K 9 0alszk)en5.29$
(bij800K 2 0alspk).
^
Voorts zijndeaardappelen opconsumptiekwaliteit onderzocht.
Beoordeling_van_het_rauweproduct
Hetpercentage blauwkomtnergensbovende0.4$ uiten
isduslaagtenoemen.
Beoordelingyan_het_gekookte_product
Heelblijven
Bijeentoenemendekalibemestinggaat overhetalgemeen
hetcijfervoordeeigenschapheelblijvenomhoog.
Bloemigheid
BijoplopendeKpO-giftengaathieroverhetgeheelgenomenhetcijfervooraeeigenschapbloemigheid omlaag.Het
feit,datdeze eigenschappengewoonlijk omgekeerd evenredig
met elkaarinverband staan,komthierduidelijk totuiting.
Geelkleuring_
BijtoenemendeKpO-giftengaatgemiddeld hetcijfervoor
dekleur eenweinigachteruit tot enmeteenbemestingvan
400kgK 2 0,bij800kgKpOligt ditweerietshoger.
Zuiverheid_van_kleur_
Dezuiverheid vankleurwordtmet toenemendeKpO-giften
steedsbeter t/m eengiftvan400kgKpOalspkent/m een
hoeveelheid van200kgKpOals zk.Vooralbijgebruikvanpk
ligthetcijferbij800kgKpOweerlager.
Smaak en_geur
Het optimum dercijfersligtbij400kgKpO.
Resumerendkunnenwe zeggen,datmethet oogopdeconsumptiekwaliteit400kgKpOhetbesteisgeweest.Hetmaakt
nietuit ofditindevormvanzkofpkwordt gegeven.

- 232.Rondo erwten (perceel12zuid,oppervlakte 2.40ha)
Grondmonsteranalyse;pH-KCl5.25;humus2.4>Ö;P-citr.l3|
kali0.011$
Bemestinginkg/ha s800patentkali op2Maart
800parelsuper op2Maart
150kalksalpeter op10Maart
Gewasin1952
;vroegeaardappelen (DoréenEersteling);
hierna zijnstoppelknollengezaaid,die
indeherfst zijnondergeploegd
Nadeaardappeloogst isgeëgd.Hierdoorkwamhetaardappelloof ophopenteliggen,waarnahetvanhetveldgeredenis.Op17Juliisergewoelegd indelengte-endwarsrichting,hiernaisgeëgd enop19Juli zijndestoppelknollengezaaid.Dezehebbeneenzeergoedgewasgevormd,uitgezonderd opdeheibaan,waardeknollenkleinerwarenmet
veelminderblad.De stoppelknollen zijnop22Oot.ondergeploegd,diepte20cm.
Op5Maartismet demiddenscharniereg geëgd,degrond
washiermedemooilos.Op6Maart zijnIenabouwRondoerwtengezaaid,perha250kg,rijenafstand 25cm.Erisgelijk
methet zaaieningeëgd.Voorde opkomstisop13Maartnogmaalsmet dezaadeggeëgd.Op16Maartisvoor bestrijding
vandebladrandkevergespotenmetDDT,perha4literbij
400literwater.Op18Aprilisgeschoffeld.Vooronkruidbestrijdingis op27AprilgespotenmetAAtox,perha6liter
bij700literwater.Op5Mei isvoordetweedekeergeschoffeld.
Opditperceelhaddendeerwtenveel stro.Ditwas tijdenshet zichtennogal schimmelig.Doorhet slechteoogstweermoestendeschovenopverschillendegedeeltenvanhet
perceelnogaleensgekeerdworden,voor zegeruiterdwerden.
Op29Juli en3Aug.zijndeerwtengedorst.De opbrengst
vanditperceelwas4250kg/haerwtenen2500kg/hastro.
DoorIrRiepmaWznzijndiverseproevenindeerwten
genomen,nl.:
GI_1425
Doperwtenrassenonderzoek.
Indezeproefwerden45conserven-erwtenrassenonderling
vergeleken.Enigenieuwe erwtentypenbezittengoedelandbouwkundige eigenschappenenlijkenvoordeteelt oppractijkschaalgeschikt.Ditbetreft derassen;
SalzmünderFrühe,H.Z.Juwel (kort,zeerstevig type),Laurel,
Helda,G-reca,Gems (wat slap),Délice desConserves,Elberta,
H.Z.385/I53I (Juwel-stam,vrijkort,stevig,2-peulig,voetenvaatziekte resistent).
BijdeJuwel-typenheeft echterdezaadhuidneigingtot
barsten.Ditisuit.kwalitatief oogpunteenbezwaar.Door
hetlange,zeerslappe stro steldendeAlaska-typenH-401-1
enSupergreenteleur.Dezerassenzijnbeslist ongeschikt
voordeteelt oppractijkschaal.
Hetkwaliteitsonderzoek,verricht doorMej.A.Veenbaas,
wordt omstreeks1Maartafgesloten,waarna eengezamenlijk
rapportalsTechnischBerichtvandeP.S.C,zalverschijnen.
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ÇI_1444
..N-bemesting opvroege,kortstrodoperwten.
Deverkregenresultaten latengeen scherpe conclusies
toe.Evenalsin1952bestaat deindruk,datbijvroegrijpendekortstro-erwtentypeneenstikstofbemestingvan20-40
kg/harendabelis.Defractieverdelingvandeerwtenbleef
bijzeer.uiteenlopendestikstofgiftenvrijwelconstant.
CI_1427
Collectie erwtenvoorbepalingvandekookkwaliteit.
Diverselandbouwerwtenrassen zijngezaaid enrijpgeoogst.Het zaadwordt opgeschiktheid voordeconsumptiebeoordeeld opdeafdelingVoedingsonderzoek vanhetC.I.L.0.
GI_1428
Collectie stambonenvoorbepalingvandekookkwaliteit.
AlsCl1427.
OI_1431
Indezeproefwerd deinvloednagegaanvanzaaizaadontsmettings-enbeschermingsmiddelen opdeopkomst enopbrengst
vandelandbouwerwtenRondo enServo endekreukerwtKelvedon
Wonder.
Hierbijbleekdat delandbouwerwten geen specifieke
voorkeurvoor éénvandeonderzochtemiddelenhebben,terwijl
ditbijdez.g.kreukerwtenwelhetgevalis.Chinon-of
TMTD-bevattende zaaizaadbeschermingsmiddelen voldoenbij
kreukerwtenbeterdandevanoudsgebruikte org.kwikmiddelen.
Ditblijktuit devolgendetabel.
TABEL3
Opkomst inprocenten

~~~~^-~^^^ Ras
Object
^ - ^ _ ^

Rondo

Servo

Onbehandeld
Org.kwikverb.
Chinonverb.
TMTD

100
103.2
103.2
104.0

100
101.8
103.3
101.4

Kelv.Wonder
100
102.2
109.9
113.0

Deverkregenverschilleninopbrengstaanzaad zijnminderovertuigend,mede doordat deoppervlaktevandegeoogste
veldjesvoorerwtenzeerkleinwas,teweten10m^.Ditwas
noodzakelijk inverbandmet degevolgde proefveldtechniek,
waarbijdeaantallenuitgezaaide zadennauwkeurigwerdengeteld.
CI_1432
EensoortgelijkeproefalsCl1431» waarbijdeinvloed
vanzaaizaadbehandeling opdeopkomst enopbrengstvanvoor
zaadgeteelde stambonenenstamslabonenwerd onderzocht.
Zaaizaadontsmettinghad geen ofzeerweiniginvloedop
deopkomstvandebruineboonBeka.Bijditraswasdeopbrengsthetlaagstbijbehandelingvanhet zaadmet een
vloeibaarkwikhoudend droogontsmettingsmiddel.

- 25Deandereonderzochtemiddelenhaddenvrijwel geen effect.
DestamboonDubbeleWittereageerde echterscherper,zoals
blijktuithetvolgende overzicht.
TABEL4
Object
Onbehandeld
Org.kwikverb.
Ohinonverb.
TMTD
Vl.kwikh.droogontsmettingsmiddel

Opkomst in °/o
100
120.3
116.3
116.0
113.3

Zaadopbrengst in io
100
120.0
114.2
123.6
111.8

"Org.kwik" en"TMTD"gavenin1953bijstamslabonende
besteresultaten.Ookblijktuit deverkregencijfers,dat
ontsmettingvanhet zaaizaad inhetalgemeenbijditgewas
gunstigwerkt.

2Ï_1135
Bestrijdingvanbladrandkevers opverschillende tijdstippenendeinvloedhiervan opdematevanaantastingdoor
voetziekten endeopbrengst.
In1953werd geen voetziektevanenigebetekenisgeconstateerd.Bladrandkeverskwamen eveneensweinigvoor.Ditis
ookdereden,waaromhet effectvandebespuitingen zogering
was.Hetbesteresultaatwerdbereiktbijtoepassingvaneen
vroegtijdige enherhaaldebespuitingmetDDT-olie-emulsie.
CI_1442
Onderzoeknaardemogelijkevertraginginafrijpingdoor
behandelingvandoperwtenmetgroeistoffen.
Deverkregenresultaten zijn,evenalsin1952,zeerweinigbemoedigend enweinig sprekend.
Gespotenwerdmetuiteenlopende concentratiesMCPA.Uit
tenderometerbepalingen vandeerwtenmonsters bleek,datdegevondenTm-getallen~relatiefweinigverschillen.Ditbetekent,
datdeop7Juligeoogste erwtenvrijwelinhetzelfderijpheidsstadiurti;verkeerden.Eenconcentratievan_+0.1kgactieve
stof/hawasvoorhetgewasreeds schadelijk,zoalsbleekuit
deduidelijk zichtbarevervormingvandeplant,teweten,
krommingenvan stengelenbladstelen.

2!_1538
Bestrijdingvandebladrandkever doorbespuitingmet
DDT-emulsiebijveldbonen.ProefrasMansholt'sWierboon.
Doorbeperktekeuzevanhetproefterreinwerd dezeproef
aanderandvanperceel13aangelegd.Hierdoor zijndeverkregenopbrengstenaanzaad onregelmatig.
Welbleek duidelijk,dat deschade doorbladvraataanzienlijkkonwordengedrukt,zoalsditmedeuitwaarnemingen
vanIrLabruyère (I.P.0.)werdvastgesteld.

- 26Aardappelen
1.Doré (perceel10noord,oppervlakte67are)
Grondmonsteranalyses pH-KGl5.15;humus1.8$;P-citr.16;
kali0.011$
Bemestinginkg/ha :500siop11Sept.
300K-40op11Sept.
400patentkali op3Maart
800kasop6Maart
Gewasin.1952
% wintergerst
Nadeoogst isdestoppel op24Juliindelengterichtinggewoelegd enop6Aug.indedwarsrichting.Op22en
25Aug.i'sditherhaald.Op9?15en18Sept.isresp.12cm
diepgeploegd,gewoelegd engeëgd enop29Sept.nogmaals
gewoelegd.Op7Oct.isopwintervoorgeploegd (25cm).De
grond liepzwaarentaaiom.
Op9Maart isgeëgdmet degrote scharniereginde
lengte-endwarsrichting;hierna zijnerruggengemaaktop
afstandenvan 66 2/3 cm.Voorhetuitdrogenisop3April
gerold.Op13 en14April zijndeaardappelen (klasseA,maat
35-55mm)gepootmet depootstok,afstand inderij35cm.
Depootgaten zijnmet de.hark dichtgemaakt.Op20Aprilis
aangeaard enop24AprilgespotenmetDNCvooronkruidbestrijding,perha4kgbij400literwater.Op1Mei isgeschoffeldmet debietenstellen,terwijlop4Meimet dezaadegisgeëgd,waarna erweerisaangeaard.
Doordezwarenachtvorstvan10op11Mei zijndeaardappelentotaandegrond toeafgevroren.Omstreeks28Mei
warendeaardappelenweermooiaandegroei.Op9Juniis
nogmaalsaangeaard.
Op12Junien1JuliistegendeColorado-keveren
aardappelziekte gespotenmetresp.perha3literDDTen5
kgDithane.Dezeaardappelen,dievoordekeuringwarenopgegeven,zijndoordeN.A.K.wegens teveelbontafgekeurd.
Daardoor zijnzealsveldgewasperhaverkocht.De opbrengst
was_+19000kg/ha.Proeven zijnernietgenomen.
2.Meerlander (perceel6,oppervlakte 2.35 ha)
Grondmonsteranalyses pH-KCl4.95;humus3.3$;P-citr.7;
kali0,015$.
Bemestinginkg/ha ;.600NPK-mengmeststof (10-12-20)op
6Maart
30tonschuimaardeindeherfstvan
1952
Gewasin1952
1rodeklaver
Nadeoogstvande2esnederodeklaverisperha30
tonschuimaardegestrooid.Op2Sept.isindelengte-en
dwarsrichtinggewoelegd;hierdoorwerd de schuimaardereeds
goed doordegrondgemengd.Op10Sept..ismet destoppelploeg12cmdiepgeploegd en.13Sept.indwarsrichtinggewoelegd.Op26Sept.isnaregengeëgd,hiermedewerdende
kluitenveelfijnerenkwamdeaanwezigekweek losteliggen.
Op20Oct.zijndelaagteninditperceelgemoldraineerd
opeendieptevan_+55cm,oplopendnaarhet.middenvanhet
perceel.Op21October,zijnde jaarstrokenB,CenDop
wintervoorgeploegd,diepte 25Cm.JaarstrookAisop30Oct.
opwintervoorgeploegd,diepte24cmentevensnog15cmmet
deondergronder,hierdoorwas degrond dustot39cmdiep
losgewerkt.

- 27De jaarstrokenA.enB zijnop9Maartmet demiddenscharniereggeëgd,degrondwas zeermooi enerzijnmeteen
ruggengemaakt opeenafstandvan 66 2/3 cmvoordeproeven.
OpjaarstrookAwasnogeenstrookvan13ruggen,waar geen
proevenkwamenenhierin zijnop17MaartEigenheimersgepoot,afstand inderij35cm.DezeEigenheimers zijnverkochtperha,terooiendoordekoper.
De jaarstrokenCenD zijnop18Maartgeëgdmetde
middenscharnieregenop20Maartnogmaals.Op25Maart zijn
met deA.G.-trekkergeulengemaakt opeenafstandvan 66 2/3
cmenindegeulendepotersvaneigennabouw,maat35/45,
gelegd opafstandeninderijvan_+4-0cm.Hiernawerdende
geulenmet detrekkerweerdichtgereden,waardoormeteenruggenwerdengevormd. Op.24AprilisgespotenmetDNG,perha
4kgbij400literwater.Hiermede isdeherikvoor100$gedood.Op30Aprilismet debietenstellengeschoffeld enop
2Meimet deonkruideg slependgeëgd,waardoornogweerveel
jongonkruidvernield is.Nadit eggen isop4Meiweeraangeaard.Op18Meiisnogmaalsmet debietenstellengeschoffeld enop20Meiweeraangeaard.BeginJuniisermetde
hakdoorgelopenenop9Juniweeraangeaard.
Op12Junien1JuliisgespotenmetDDTenDithane,
perharesp.3literen5kgbij400literwater.Op8,20
en28Augustusisnogmaalsgespoten,maarnumetkoperoxychloride,perha6kg.
DeMeerlanders zijnverkocht,terooiendoordekoper.
ZezijnindelaatstehelftvanSeptembergerooid.Deopbrengstwas+ 3 5 ton/ha.
Opditperceel zijndiverse proevengenomendoorde
Plantenziektenkundige Dienst (P.D.),ni.ÇI_15_07,metnieuwemiddelenvoorbeïnvloedingvandeconsumptiekwaliteit
vanaardappelendoorfungiciden,insecticiden enherbiciden.
DoorMevr.IrBakhuisiseendergelijkeproefgenomen,
waarvanhetverslaghiernavolgt«
CI_1506
Opzetvandeproefwasdeinvloednategaanvandiversebespuitingsmiddelen (fungiciden,insecticiden,combinatiesvandezetwee,loofdodendemiddelenenherbiciden,preemergence)opdeconsumptiekwaliteitvanaardappelen(voornamelijkopdeeigenschappensmaakengeur).
Rassen
:Bintje,Meerlander enEigenheimer
Basisbemesting: 200kgKp0/ha,alspatentkali
80kgP 2 0 5 /ha,alsfertifos
60kgN/ha,alskas
Bijhetkiezenderhoeveelheidmeststoffenwerdrekeninggehouden,met delucernestoppel en schuimaardebemesting
vanhetvorigejaar;de soortmeststof endehoeveelheid
werd zogekozen,datdeinvloed opdekookeigenschappenzo
gunstigmogelijk zouzijn.
HetrasBintje,zogevoeligvoorPhytophthora,werdzo
geïsoleerdmogelijkgeprojecteerd;enbovendien ontvingende
objectenvanditras,welkenietdoorfungicidenwerdenbespoten,eenvijfmaligebespuitingmetBordeauxse pap(resp.
hoeveelhedenCuS04? 15,18,20,22.5,22.5 kg/ha).

- 28HetrasEigenheimerlaginduplo»
Hetaantalveldjesbedroeg232;deligging derveldjeskwam
inoverlegmet deafdelingWiskundigeVerwerkingtotstand.
Perrasbestond elkveldjeuit12proefplanten.
Hetverschilderveldjesbestond dusineenverschil
inbespuiting ofconcentratie dertoegediende hoeveelheid;
elkmiddelwerdnl.intweeconcentratiesaenbtoegepast,
awasdehoogste,indepractijkmeestgebruikelijke;bbedroeghetdubbeledaarvan.Demiddelenwerden steedsverspoten (nietverstoven ofverneveld),behalvekalkstikstof
(gestrooid).Derandrijenwerdenmeegespoten.
Voordekeuzederinsecticiden,fungicidenenherbicidenstondende onderzoekersvandePlantenziektenkundige
Dienst onsmetraad endaadbij,voordekeuze derloofdodendemiddelenIrReestman.
Demiddelenwarendevolgende.
Insecticiden
Pungiciden
Herbicidenpre-emergence
HCH
Bordeauxse pap DNC-poeder
Lindaanolie
KoperoxychlorideKalkstikstof
Lindaanpoeder
Koperoxyduul
DDT-olie
Colloidaalkoper
DDT-poeder
Dithane
Chloordane
Tp13
Chloorcampheen
Ca-arsenaat
Parathion
Loofdodendemiddelen
AAmorta
AAmergens
DNC-olie
DNC-poeder
Carbolineum

Mengsels
Koperoxychloride +DDT-olie
"
"
+Lindaanolie
"
"
+Ca-arsenaat

Defungicidenwerdenvijfmaal,deinsecticidendriemaal,
deherbiciden enloofdodendemiddelenuiteraard eenmaaltoegepast (voorhettoepassenderloofdodendemiddelenwerdhet
gewasop12cmafgemaaid enna_+12dagengerooid).
Pootdatum
31Maart
Opkomst
regelmatig engoed
Ontwikkeling
goed,maarop10en11Meivolkomenafgevroren;hetgewasherstelde zichevenweluitstekend.
VoordediverseveldjesvanEigenheimerwerdencijfers
voorontwikkelinggegeven.colloïdaalkoper,Bordeauxsepap,
koperoxychloride enCa-arsenaat toondeneenslechteinvloed
opdeontwikkeling;koperoxyduul,koperoxychloride,idem
+DDT,idem +Lindane,Chloordane +Chloorcampheenook
enigszins,hoewelinminderemate.
VooralbijEigenheimerwarengroteverschilleninde
matevanbloeien.Volopbloementoondendeblanco-veldjes,
denogonbespotenveldjesendemetherbicidenbespotenveldjes.
Waarkopermiddelengespotenwaren,bloeidehetgewas
niet; geen ofweinigbloementoondendeveldjesbespotenmet
chloorcampheen,chloordane enmetmengselsvanfungicidenen
insecticiden.

- 29Vóórhetrooienwerd dePhytophthora-aantasting inhet
loof,tijdenshetrooiendieindeknolgenoteerd.V/emogen
welvangeluk spreken,datdeblanco-veldjes zichzogoed
hielden.
Derooidata» Eigenheimer enBintje 6en7Aug.
Meerlander
21Aug.
Zeergunstigeweersomstandigheden.
Deresultatenvanhet onderzoek opdeconsumptiekwaliteit zijninbewerking;vandeinsecticidenkanalgezegd
worden,datHCH,lindaanpoeder enlindaanolie eenveelongunstigerinvloeduitoefenen dandeoverige enertussende
tweeconcentraties overallemiddeleneenpractischbetrouwbaarverschilis (beidefeitenwerdenwiskundig bevestigd).
Deblanco-veldjestoneneenbeterekwaliteit dandemetinsecticidenbespotenveldjes,zodatbespuitingmet dergelijke
middelentochnooitgeheel zonderinvloedis..
Dekwaliteitvandebetere objectenwasalsvolgt;
Eigenheimer:ruimschootsgoed
Bintje
t gemiddeld totgoed
Meerlander sgemiddeld tottamelijkgoed
CI_1507
IndezeproeflagendezelfderassenalsinproefCl1506
enlagenook zijdelingsinhetverlengdevanproefCl1506
geprojecteerd.
Deproefwerd insamenwerkingmet dePlantenziektenkundigeDienst opgezet enuitgevoerd,met dienverstande,dat
deaanleg,hetpoten,het schoonhouden,debasisbe-spuiting
opBintje enhet onderzoek opconsumptiekwaliteit voorrekeningvanhetC.1.L.0.kwamenendePlantenziektenkundigeDienst
deobjectbespuitingenmetinsecticiden enderooiwerkzaamhedenverrichtte.Bovendienstondmenonszonodigtendienstebijhetuitvoerenvandebespuitingen opproefCl1506.
Daardeaanduiding dergebruiktemiddelennognietwerd
gespecificeerd endeinlichtingendaaromtrentnognietbinnenzijn,kunnenwealleenwatglobale conclusiestrekken,
dieniettemin zeerbelangrijkzijn.
Uit eenoogpuntvanconsumptiekwaliteit (voornamelijk
smaakengeur)is,behalvebijhetrasMeerlander,nietbespuiteninderegelbeterdanbespuitenmetinsecticiden.
BijMeerlander,dieeenmindergewenste,sterkeeigengeur
ensmaakkanhebben,kunnenbepaaldemiddelendoorhunneutraliserende invloed eerdergunstigdanongunstigwerken.
Dekwaliteitvandebetere objectenwaseenfractie
minderdanvanCl1506.
Eigenheimers goed
Bintje
;gemiddeld tottamelijkgoed
.Meerlander ;gemiddeld
Degechloreerde productenalsChloordane,Dieldrinen
Aldrinwinnenhetvandelindaanproducten enLOH opéén
lindaanproduct na,dat zelfshetbesteresultaatvanalle
toegepastemiddelenteziengaf;naderegegevensomtrentde
aardvanhetmiddel staanonsmomenteelnogniettendienste.
Vandegechloreerde productenwasAldrinnogdeminste;
HCH-productengavenaltijd slechteresultaten.
Ervielweinigteconstateren omtrent deinvloed opde
overigekwaliteitseigenschappen alsheelblijven,bloemigheid,
kleurenzuiverheidvankleur.

-30d.Vezelgewassen,nietverbouwd.
e.Fijne zaden,nietverbouwd.
f»Bewaringvan oogstproducten
DoorDrW.H.deJongvandeStichtingvoorAardappelbewaringwerd in1953,evenalsinvoorafgaande jaren,eenaantal
aardappelbewaringsproefveldenaangelegd.
VoordezeproevenwerdvanN.naarZ.een265meterlange
strookmet eenbreedtevan17metergereserveerd opperceel6.
Omeeninzicht tekrijgenoverhetverloopvandebodemvruchtbaarheid werdendepadenvolgeplantmet éénpartij
Bintjeaardappelen.Uit dezepadenwerdenopeen9-talplaatsen
9 plantengerooid.Vandezeplantenwerd deopbrengstbepaald.
Uit dezeopbrengstenkonwordenafgeleid,datdeverschillenin
delengterichtingvanhetveld (N.-Z.)geringwaren,decijfers
zijnresp.26.7,29.8en29.2kgper27planten.Inderichting
oost-westwarendeopbrengstenresp.30.6,29.4en25.7kg
per27plantenovereenafstandvan17meter.Ditkomtovereen
met eenverschilvan8.4 tonperha.Hieruitblijktwelduidelijk,datdevruchtbaarheidsverschillen indebreedterichting
opditveld zéérgrootzijn.
Dehierondergenoemde proevenwerdengenomen,waarbij
lange smalleveldjesachterelkaarwarengelegdvanN.naarZ.
(gunstigt.o.v.bovengenoemdevruchtbaarheidsverschillen).
ÇI_1515
Dezebewaarproefwerd "nietvoorgekiemd" in3-vouduitgeplant.Debewaringsobjectenwarenresp.van1t/m 8,koelhuis
2C,3iC,50,gekoeldmet buitenlucht (vanafhet storten
geventileerd),idem14dagennahet stortengeventileerd,idem
na14dagengeventileerdmet doorvoeringvanstoom,practijkkuilbewaringengeventileerde-kuilbewaring.Debewaarproefwerd
uitgevoerdmetEigenheimerveldgewas.
Overdebewaringkannogwordenmedegedeeld,datdegewichtsverliezenvandelosgestorte enmetbuitenluchtgekoelde
aardappelen 6%fiwaren.Indecelwaarbijstoomwerddoorgevoerd,
wasdit slechts 52$.Bijdegeventileerde-kuilbewaring werd
7f$gewichtsverliesgeconstateerd.Degeconstateerde kieming
tijdensdebewaringwaszeersterkindeonbehandeldekuil.
Dezekuilmoest 19Jan.wordenomgezet.Indegeventileerde
kuilwarendeaardappelen ookvrijsterkgekiemd.Vandelosgestortepartijenindecellenwarendemet stoombehandelde
aardappelenhet sterkstgekiemd.Behalvevande onbehandelde
kuilwerden geen aardappelenvandezeproefomgezet.Dedatum
vanopruimenlagrond28Febr.
Gedurende deontwikkelingvanhetgewaswarenvrijwel geen
verschillenteconstateren.Voor zovererverschillenwaren,
blekendezetochzeerkleintezijn.De ontwikkelingvande
koelhuisobjectenwaszeergoed,deontwikkelingvandeluchtgekoelde objectenwasgemiddeld ietsminder,terwijldekuilobjectenzichnogietsmindergoed ontwikkelden.Zoalsreeds
vermeld is,warendezeverschillen zeerklein.Ookinregelmaat
waren geen grote verschillenteconstateren.Inopbrengstwaren
eveneens geen betrouwbareverschillen.Delaagste opbrengst
gafhet objectpractijkkuil,terwijldeluchtgekoelde bewaring
metdoorvoeringvan stoomdehoogste opbrengstgaf.Hetopbrengstverschil tussendezebeide objectenwasnog geen 5$.

-31DoorhetgebruikvaneenpartijEigenheimerpotersvanzeer
goedekwaliteit,waarbijeenbewaringindenormalepractijkkuilnogeengoede opbrengstgaf,zijnderesultatenvandeze
proefzeergering.

21-1516
Bijdezeproefginghetinprincipe omdeinvloedvanopkomst enontwikkelingvangewassenplantmateriaalt.o.v.niet
gewassenmateriaal.Deproefwerduitgevoerdmet 3rassen,nl.
Eersteling,Bintje enEigenheimer.Deaardappelenwerdenop
4 datagewassen,nl.op31Oct.,11D e c ,24Febr.en1April.
Tevenswerdendeaardappelen op5verschillendewijzennabehandeld,nl.;
object1onbehandeld (nietgewassen)
"
2gewassenenvochtigbewaren
"
3gewassenenkcudgedroogd
"
4gewassen env/armgedroogd
"
5ontsmetin0.5$AAventa-oplossing
Deaardappelenwarenafkomstigvanzand-enkleigrond.Er
isop2Aprilgepoot.Deproefwerd inenkelvoud uitgevoerd,
daarmendooreenaantalcombinatiestochtot eenwiskundigverwerkbaarresultaatkankomen.Hetaantal objectenwas120.Tijdensdeopkomst endeontwikkelingbleekdathetwassengeennadeligeinvloedhad opdeontwikkelingvanhetgewas.Ooktussen
deverschillendewastijdenwas geen verschil teconstateren.
Het object,datnahetwassenwerd ontsmetmet %/o AAventa,gaf
eenduidelijkevertraginginopkomst.Ookinontwikkelingwas
ditobjectietsmindergunstigdandeandere objecten.Inopbrengstwashetverschilpractischnihil.Opmerkelijkwasnog,
datdeaardappelenwelkevan zandgrond afkomstigwaren,een
hogere opbrengstgavendandezelfderassen,waarvanhetpootgoedvankleigrond afkomstigwas.
Uit deresultatenvandeproefkanwordengezegd,dathet
wassen geen nadelige invloedheeftgehad opdeopkomst,ontwikkelingenopbrengstvanhetgewas.
CI_1517
Inditoriënterende proefjewerdenBintjeaardappelenuitgeplant,welkemet 2verschillendemachineswarengewassen.De
beidemachines,welkebijhetwassenwerdengebruikt,warende
"JohnBean"ende"Brüser".Indeontwikkeling endeopbrengst
bleek ereengeringverschiltezijntengunstevandeaardappelen,gewassenmet de"JohnBean".DezeAmerikaansemachine
behandelt deaardappelenvoorzichtiger dandeDuitsemachine.
Mogelijk isditverschil ontstaandoordezwaarderebeschadigingen,welkealsgevolgvanhetwassenmet deDuitsemachine
warenontstaan.
CI_1518
Indezeproefwerd deinvloedvannietvoorgekiemdt.o.v.
voorgekiemdpootgoed onderzocht.Deproefwerd indrievoud uitgeplant enuitgevoerdmet derassenFurore,Alpha,Meerlander
enBevelander.Devoorgekiemdeaardappelenwerdenbewaard en
voorgekiemd indepoterbewaarplaats (obj.1)enineenluehtgekoeldebewaarplaats,waardeaardappelenmetbehulpvanT.L.verlichtingwerdenvoorgekiemd (obj.5 ) .Deöietvoorgekiemde
aardappelenwerdenbewaard inhetkoelhuis2G (obj. 2 ) ,
koelhuis3é-C (obj.3)enineenluchtgekoelde cel (obj. 4 ) .

- 32Reedsbijdeeerste ontwikkelingwarendeplanten,waarvan
hetpootgoedwasvoorgekiemd,duidelijkvluggerinontwikkeling.
De opkomstwasevenvlugger,terwijl ookdeeerste ontwikkeling
duidelijk snellerwasbijdevoorgekiemde objecten.Vandeniet
voorgekiemdeobjectenwas obj.4het snelstinopkomst enontwikkeling.Delaagstgekoelde poters,welke dusbij2Cwaren
bewaard,warentraaginopkomst enookwatlangzaambijhetbeginvandegroeiperiode.
Toenhetgewas zichvolop ontwikkelde,werdendeverschilleninontwikkeling steedskleinerdoordegeweldigeloofontwikkelingbijdenietvoorgekiemde objecten.Het,verschilwerd
weerduidelijkbijhetafsterven.Denietvoorgekiemde objecten,vooral object 2,stiervenduidelijk laterafdandevoorgekiemdeobjecten.
Deverkregen opbrengstenwerdennauwkeuriggewogen,zodat
deproefookopzijnopbrengstwerd onderzocht.Deopbrengstvergelijkinggafhetvolgenderesultaat.
Furores zeergeringverschil tengunstevandevoorgekiemdeobjecten.
Alpha; eenietsgeringere opbrengstvanobj.2.Deopbrengstvandeandere4objectengaf geen verschil.
Meerlander enBevelanders geenverschilinopbrengst tussen
deobjecten.Uit dezeproefblijkt duidelijk,datmetnietvoorgekiemd plantmateriaaleenevengoed resultaatkanwordenverkregendanmetvoorgekiemdmateriaal.Weldientmenrekeningte
houdenmet dePhytophthorabestrijding.Dezeisbijdewatlater
ontwikkelende plantenvaakmoeilijker danbijeenvroeggewas.
Eveneensmagmeneendergelijk laatgewasniet tevroegrooien,
maarmendient dit eerstvolledig telatenafsterven.
CI_1519
Teneindeeen juist inzicht tekrijgenoverdeinvloedvan
deomstandigheden,waarbijdeaardappelen opverschillende
plaatseninlosgestortepartijenengestortekuilenwordenbewaard,werdenhieruit opverschillende plaatsenmonstersgenomenenopeenproefveld,nietvoorgekiemd,uitgeplant.
Deproef omvatte3rassennl„Bintje,Eersteling enEigenheimer.DemonstersvandeBintjeaardappelen zijnop10plaatsenuit eenlosgestorte enbij 3i Cgekoelde partijgenomen.
DeEerstelingaardappelen zijnafkomstiguit tweemetbuitenluchtgekoeldecellen,eengeventileerde eneenonbehandelde
kuil.DemonstersEigenheimeraardappelen zijnafkomstiguit
driemetbuitenluchtgekoeldecellen,eengeventileerde eneveneenseenonbehandeldekuil.DeEigenheimer enEerstelingaardappelenwarenafkomstigvandezelfdecellenenkuilenalsbij
Cl1515 enCl1520zijngenoemd.
Degewassenvandemonstersuit delosgestorte partijen
gavenzowelinontwikkelingalsinopbrengst slechtszeergeringe envaak ook zeeronbetrouwbareverschillen.Erwaseenaanwijzing,datdebewaring onderin eenlosgestorte partijgunstigerisdanbovenin diepartij.Ook degewassenvandemonsters
uit dekuilengavenweinigbetrouwbareverschillen.Deresultatenwezenerop,dathetgewasvandemonsters,welkemeer
langsderandvandekuilwarengenomen,eenietsgunstiger
ontwikkelingtoonde eneenbetere opbrengstgaf dandatvande
monstersuithetmiddenvandekuil.
Wanneerwedeverschillentussendediversebewaringenbeschouwen,danblijkt datdezevrijwelgelijk ensomsietsduidelijkerzijndanbijdeproevenCl1515enCl1520.

- 33ÇI_1520
DezebewaarproefmetEerstelingwerdin3-voudnietvoorgekiemduitgeplant.Deverschillende bewaringsobjectenzijn
resp.'van1t/m 7,koelhuis.2C,3iC,5C,gestorte enmet
buitenluchtgekoeldebewaring,idemmetmechanischebijkoeling,
geventileerde enpractijkkuilbewaring.Omtrent debewaringkan
wordenopgemerkt,datdezenaastdekoelhuisobjectenzeergunstigwasvoordemetbuitenluchtgeventileerde endaarnaast
mechanischgekoeldeaardappelen.Hetgewichtsverlieswashier
5.7$t.o.v.6.2$bijdenormaalgeventileerde aardappelen.
Hetgewichtsverliesindegeventileerde kuilbedroeg7.3$.
Sterkgekiemdwarendeindeonbehandeldekuilbewaarde
aardappelen;dezemoesten19Jan,wordenomgezet.Vrijsterkgekiemdwarendeaardappelenuit degeventileerde kuil.Deproef
werd omstreeks20Febr.opgeruimd.
Deaardappelenwerden2Apriluitgeplant.
Reedsbijdeopkomstenindeeerste ontwikkelingbleken
deverschillen zeerkleintezijn.Op29Meiwarendekoelhuisobjectenzeergoed ontwikkeld.Demetbuitenluchtgekoeldeobjectenwarenonderlingvrijwelgelijk,maarietsminderontwikkeld dandekoelhuisobjecten.Duidelijkminder ontwikkeld
enookietsonregelmatigerwarendeaardappelenuitdenormale
practijkkuil.Bijobservatie op11Junibleek,datdeverschillenindezelfdevolgordelagenalsop29Mei,deverschillen
warenechternoggeringergeworden.
Uit deopbrengstenkwamen slechts zeerkleineverschillen
naarvoren.Dehoogste opbrengstwerdverkregenvandepoters,
welkealleenmetbuitenluchtwerdengekoeld.Deindekuilen
bewaardeaardappelengavendelaagste opbrengsten,naasthet
objectkoelhuis2C.Hetgrootste opbrengstverschilwas+7$.
CI_1521_
Inditproefjewerd deinvloedvaneenontsmettingmet
Spergononderzocht.Deaardappelenwerdenop24Februarienop
1Aprilgewassenenontsmet.Alscontrole-objectendienende
objectenvanCl1516.Deproefwerduitgevoerdmet derassen
Eersteling,Bintje enEigenheimer,afkomstigvan zand-enkleigrond.Deproefwerdinenkelvoud aangelegd.Zowelinontwikkelingalsinopbrengstbleek er geen verschil tebestaantussen
deontsmetteendeniet ontsmette objecten.Deontsmettingvan
hetplantmateriaalineenSpergon-oplossingheeftindezeproef
geennadeligegevolgengehad.
g.Drogenvangranen
h.Bestrijdingvan onkruiden
Deproevenhiervan zijnreedsbijdebeschrijvingvande
desbetreffendegewassenvermeld.
i.Voedingsonderzoek
Dezeproevenzijnreedsvermeld onderpeulvruchten.
DoorMevr.IrBakhuisisopperceel12noord eenproefgenomen..

-34CI_1196
Ditproefveldwerd opgezet ominvergelijkingmetkunstmestbemestingenonbemest deinvloed nategaanvandiverse
organischebemestingen (metenzondersohuimaarde)opopbrengst,
sortering,onderwatergewicht enconsumptiekwaliteitvanBintje
enEigenheimer.
Jaarvanaanleg;1952
Gewasin1952 :groene erwten,Mansholt G.E.K.enVinco's
rozijnerwt
Gewasin1953 •aardappelen,Bintje enEigenheimer
Basisbemesting t,250kgK~0/haalspatentkali
160kgPp0(/haalsfertifos
120kgN/haalskas
Objecten
°.
onbemest
NPK
stalmest (20ton/ha)
i stalmest (10ton/ha)
compost (20ton/ha)
-g-compost (10ton/ha)
ondergeploegd vlinderbloemiggewas (wikken)
gemaaid enafgevoerd vlinderbloemiggewas
(wikken)
ondergeploegd uitvlinderbloemiggewas
(stoppelknollen)
Bovendienwaselkobjectgesplitst ineenbekalkt eneen
onbekalktgedeelte.Elkgedeelte laginduploenvanNPKen
onbemestinviervoud.Totaal88veldjes.
Pootdatum
s8en9April
Opkomst
;goed,deonbemesteveldjesduidelijk achter
Ontwikkeling i goed,10en11Mei alleszwartafgevroren;
herstelevenweluitstekend,hoewelmettertijd
deonbemesteveldjes steedsmeerachterbleven
entenslotte ookgelervankleurwerden.
De ontwikkeling derplantenwerd op17Juni d.m.v.het
metenvandehoogte enop7Juliineencijfervastgelegd.Tussenbekalkt enonbekalktvielniet ofnauwelijks enigverschil
teconstateren.VandeobjectenEigenheimerwerdenvoorchemisch onderzoek loofmonstersgenomen;grondonderzoek enbeoordelingderphysische toestand vandegrondheeft opdediverse
objectenplaatsgevonden.
Erwerd driemaalgespoten tegenPhytophthora enColoradokever,deeerstemaalmet eenmengselvanDithane enDDT (5kg
Dithane en3literDDT-oliebij400literwater/ha),daarna
tweemaalmet eenmengselvankoperoxychloride enDDT (5kg
koperoxychloride en3literDDT-oliebij400literwater/ha).
Verschilinafstervingderobjectenwasnauwelijksaanwezig;onbemestwasietsmeerafgestorven dandeoverige.
Rooidatum;Bintje %13,14en17Aug.
Eigenh. :18,19en20Aug.
Erwerdvroeggerooid,omdat ogenschijnlijknogalPhytophthoravoorkwam.Deweersomstandighedenwarenbuitengewoongunstig.Opbrengst,sorteringover35en45mm enonderwatergewichtwerdenbepaald; ookwerdhet schürftcijfervastgesteld.
Deresultatenzijnnoginbewerking.

-3545372.6kg/haen
28171.3kg/ha
Hoogste enlaagste opbrengstEigenh.; 43689.0kg/haen
26753.4kg/ha
Hoogsteenlaagste onderwatergewichtBintje; 467en
352
Hoogste enlaagste onderwatergewioht Eigenh.:531en
488 (veldgewas)
VooralbijBintjevielhelaas eenafwijkende geurensmaak
tengevolgevandebespuitingteconstateren,waardoor eventuele
verschilleninsmaak engeurtengevolgevanverschilinbemestingmoeilijkwarenoptemerken.
Erisnuoverlegd,datbijaanlegvaneenvolgendeproef,
waarbijookdeconsumptiekwaliteit inhetgedingis,debespuitingernaar zalwordengeregeld.Vandebetere objecten
wasdeconsumptiekwaliteit vanBintjeenEigenheimer behoorlijk
goed tenoemen.
Hoogste enlaagste opbrengstBintje

j.Nieuwegewassen
Mais (perceel8zuid,oppervlakte 1ha)
Grondmonsteranalyse;pH-KCl5.55?humusl.f
io\ P-citr.17;
kali0.011$
Bemestinginkg/ha
500siop11Sept.
500K-40op3Maart
400kas op9Maart
Gewasin1952
wintertarwe
Deherfstbewerkingisgelijkaanhetgeenondergranen,
nr4zomergerst (perceel8noord),vermeld staat.
Op9Maart ismet demiddenscharniereg losgeëgd;een
strookvan9meteraandeoostzijdevanhetperceelisnogniet
geëgd.Nahet eggenop10Maart zijnerruggengeredenopeen
afstand van75cm.Op23Maart zijndegemaakte ruggenmetde
zigzag-egweervlakgereden,daarnamet eenCambridge-rolgerold
enweerlichtaangeaard.Op27Maart isdestrookvan9meter9
dienognietwasgeëgd,met de.z.g.sleepeggeëgd.Op17April
ismetdeonkruideggeëgd.Hiermedeiszeerveel jongonkruid
gedood.Op24Aprilisdemais (Wisconsin240)gezaaidmet een
precisie-zaaimachine,welkeaangebouwd isopdeA.G.-trekker;
het zaaizaadliepermooi in.Waarruggenwarengemaakt,isop
deruggezaaid.De opkomstwasmooiregelmatig.Op15Meiis
geschoffeldmet debietenstellen endaarnageheeldoorgehakt.
InJuniisernogmaalsmet dehakdoorgelopen.Demaisontwikkelde zichgoed,opderuggenbeterdanopvlakland.EindOct.
isdemaismet deplukhaakgeplukt,hiervanis4196kgnaarhet
DroogtechnischLaboratorium teWageningengebracht,waarhetin
dehooibergtussenstropakken dooreenAllCropDryerkunstmatigisgedroogd endaarnagedorst.Derestisin2maisdroogschurengedaanomdaarintedrogenenlatergedorstteworden.
De opbrengst perhaaandrogekorrelis+5400kg.

- 36DoorIrBecker zijndevolgende proevenindemaisgenomen.
CI_1489
Opditproefveldwerden6zaaitijden (1,10,20,28April,
7 en15Mei)bij2rassen,Wisconsin240enGoudster,elkmet
rond zowelalsplat zaad,onderzocht."Rond"wil zeggen zaad
afkomstigvanderondzadige ouderen"plat"wil zeggen,zaad
afkomstigvandeplatzadige ouder.Hetkoudevoorjaarbeschadigdedezaaiselsvan1en10Apriliets,terwijldeMei-zaaiselshetinhetbegintedrooggehadhebben.Evenalsin1952
bleekdevegetatieve ontwikkeling doorlaat zaaienbegunstigd
teworden;debestegraanopbrengstgafhet zaaiselvan20April.
Dewiskundigeanalysegafeenbetrouwbaarverschiltussen
derassenentussendezaaitijden.Erwerdgeenaantoonbaar
verschil tussenbeide zaadvormengeconstateerd.Verderwerden
dewaarnemingengecompleteerd doorbepalingenvandetemperatuurvandegrondlaag,waarinhetkiemende zaad endejonge
wortels zichbevinden envandeluchtlaag,waarin dejongebovengrondse plant zichbevindt.
Detemperatuurvandegrond op4-à5cmdiepte envande
lucht+10cmbovendegrondwerdgeregistreerd vanhalfMaart
tothalfOct..Dewaarnemingenwarenzeerinteressant,waarbij
opvieldat:
1.detemperatuurindebovengrond zeldenmeerafwijktdan
4à5gradenCvandievandeonderste luchtlaag •
2.dezonbestralingmaaktdebovengrond somswarmerdande
lucht.
Conclusie.
Debeste zaaitijdvoormaisisdelaatstedecadevanApril,
Het doelvaneenvroege zaaiiss
1.eenzovroegmogelijke rijping
2.eenzogrootmogelijke opbrengst
Devolgenderaseigenschappen zijnhiervoorbelangrijks
1.deminimumkiemtemperatuur
2.dekoudetolerantievanhetkiemende zaad
3.dekouderesistentievande jongeplanten
De zaaitijdheeft doordeze eigenschappen invloed opde
tijd,dieverloopt tussenzaai enopkomst.Hettijdstipvan
zaaienendelaatstgenoemde tijdsduurbepalenweerinhogemate
debloei enderijping.
De zaaitijd bleekverdergroteinvloed tehebbenopde
vegetatieve ontwikkelingvandemaisplanten.Naarmatelatergezaaidwerd,wasdevegetatieve ontwikkelinggroter.
Derijpingwerddoorlaat zaaienverlaat,echterniet
evenveelalsdezaaitijdverschillen.
Laat zaaiengafmeerrisicovanopkomstmoeilijkhedendoor
vochtgebrek indebovengrond envanrijpingsonderbrekingdoor
vroegenachtvorst.

2Ï-1539
Dezeproefismisluktwegensvogelschade.

-37DEBEPALINGVANDEVERTEERBAARHEIDVANHETRUWEIWIT
INHETVOERENDEOPNEMINGVANKOPERENMANGAAN
BIJ GRAZENDERUNDEREN
InI95Oen1952publiceerdenReid c.s. (1,2)eenmethodevoor
debepalingvande schijnbareverteringscoëfficiënten vanvoederstoffenmetbehulpvangekleurdeverbindingen,dievannaturein
hetvoervoorkomen.DezegekleurdeverbindingenwerdendoorReid
"chromogenen"genoemd.De"chromogeenmethode" isstelligaanbedenkingen onderhevig, zoalswijaantoondenineenartikelinhet
JaarverslagvanhetC.I.L.0.over1953.Daarinwordt tevensvermeld,
hoeaandezemethode,althansvoorlopig,eenbeteregrondslagkan
worden gegeven. Metbehulpvandedooronsgewijzigde werkwijze
werdenin1953enigeproevengenomenmetgrazenderunderenopde
proefboerderij"DeBouwing"vanhetC.I.L.O.teRandwijk enopenkeleanderebedrijven.Daarbijwerdenregelmatigmonstersgrasgenomenvandepercelenwaarophetveegraasde,enmestmonstersverzameldvaneenaantal runderen.
Dezemonsterswerdenonderzocht,zoalsinhet Jaarverslag over1953isaangegeven.Degrasmonsterswerdendaarbijsteedszodaniggenomen,dat zijvolgens
persoonlijke inzichten zoveelmogelijk overeenkwamenmethetgewas,
dat doordedierenwerd opgenomen.Dezebeoordelingisuiteraard
moeilijk;hetiszeerwelmogelijk,datinbepaaldegevallenhet
dooronsgenomenmonsterwatgrovermateriaalbevatte.Intabel5
( blz.38 ) zijnderesultatenvaneendrietalproevensamengevat.Deverteerbaarheid vanhetruweiwitinhetgras,gevonden
volgensdegewijzigde "chromogeenmethode",wordt steedsvergeleken
met dewaarde,berekendvolgensN.D.Dijkstra(3).
Doordegehaltenaankoperenmangaantebepaleningrasen
mest,kaninprincipemetbehulpvande"chromogeenmethode" ook
wordenberekendhoeveelvandeze elementendoordediereninhet
lichaamwordtvastgelegd (zieJaarverslag over1953).Wijhebben
dezeberekeningenuitgevoerd.Dehoeveelhedenvastgelegdkoperen
mangaanworden gegeven inmgperkgdroge stofvanhetvoer.Een
negatiefgetalbetekentafgifte.Wijzijnerwelvanovertuigd,
dataandezeuitkomstengrotefoutenkunnenklevenenwelomde
volgenderedenen;
1.Hetkoperuithetvoerwordtinnormalegevallen slechtsvoor
eenkleingedeelteinhetlichaamvastgelegd.
2.Hoge eisenwordengesteldaandenauwkeurigheidvanmonsterneming enanalyse.
3.Hetgras envooraldemestbevattensteocbgrond,diezelfookkoperensomszeerveelmangaanbevat.Voordeze verontreinigingen
moestencorrecties indeanalyse-resultatenwordenaangebracht,
waarbijwerdaangenomen,dathetkoperenhetmangaaninde
grondverontreiniging nietvoorhetdierbeschikbaarzijn.
4.Tenslotteishetnogdevraag ofde"chromogeenmethode"voor
hetbeoogdedoelwelvoldoendebetrouwbaaris.
In devolgende tabelzijnderesultaten samengevatvande
proeven,dieinMei enJuli1953werdengenomen opperceel3.Dit
perceelisinhetnajaarvan1951bekalktmet ongeveer30.000kg
schuimaardeperha.
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Proevenmetgrazenderunderen opperceel3

Perceel
pH (water)vandegrond
Datavandeproefneming
Aantalmonstersgras
Aantalmengmonstersmest,
telkensvan8runderen
Gemiddelde samenstellingvan
hetgras (indezandvrijeds)
Ruweiwit
Ruweceistof

3B

3C

3A

7.5

7.5

7.3

15-22Mei

8-17 Juli

4-15Mei

3

3

5

3

3

5

24.1
17.6

19.8
19.0

9.9

8.6

Koper
(mg/kg)
Mangaan (mg/kg)
Basen-zuurverhouding (TA')

17.2

13.3

15.2
28.4
10.4
10.8

45

19

70

Vert.coëfficiëntruweiwit
(gevonden)
Vert.coëfficiëntruweiwit
(berekend)
Vastgelegdkoper
(mg/kgds)
Vastgelegdmangaan (mg/kgds)

79

80

74

81

77

72

-2.1

+1.9

-1.0

As

1.88

-14

1.98

-30

1.32

+16

InSept.enOct.1953werdenopdeproefboerderijproeven
genomen,waarbijkoeienopstalmetversgraswerdengevoerd.
Proef_I
Tussen26September en2October1953werdenopstal2koeien
(nrs1en2)gevoerdmet dagelijksgeoogstversgrasvanhetperceel3A (zuid).Gedurende éénweekvoor deaanvangvandeproef
warendekoeienreedsmet ditgrasgevoerd. Opverschillende dagen
gedurende deproefperiodewerdenintotaal4monstersgrasgenomen
engeanalyseerd.Vankoenr1werden5monstersmestgenomen,van
koenr2,dietijdensdeproefafkalfde,kwamen3monstersmestin
aanmerking.
Proef_II
Van24-31Oct.namenwijeenproef,waarbij2koeien (nrs
3 en4)werdengevoerdmetgras,dat omdetweedageninversetoestandwerdaangevoerd vaneenperceel opzandgrond (DeBorn-Zuid).
Devóórperiode duurdewederom éénweek.Indeproefperiodewerden
6monstersgrasenvanelkekoe 5monstersmest onderzocht.Opgemerkt dientteworden,dathetgrasvoor eengedeelteinverwelkte
toestand doordedierenwerd opgenomen.
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Deresultaten zijnsamengevatinonderstaandetabel»
TABEL6
Proevenopstalmetversgras
ProefnrII

ProefnrI
Periode
pH (water)vandegrond
Gemiddelde samenstellingvan
hetgras (indezandvrijeds)
Ruweiwit
Ruweoelstof
As
Koper
(mg/kg)
Mangaan (mg/kg)
Basen-zuurverhouding (TA1)
Nr vandekoeien
Vert.coëff.ruweiwit
(gevonden)
Vert.coëff.ruweiwit
(berekend)
Vastgelegdkoper
(mg/kgds)
Vastgelegdmangaan (mg/kgds)

26Sept.-2Oct.
7.0

24-31Oct.
5.0

16.0

21.0
23.0

26.5
10.2
11.0
435
1.25

11.3
15.0
76
1.37
1

2

75.4

75.0

75.9
+1.0
-38

75.9
+1.1
+4

3
72.8

4
68.0

69.8
69.8
+3.4
+3.2
+132
+134

Conclusies
Deinditverslagvermeldeproeven,waarbijmetbehulpvande
dooronsgewijzigde "chromogeenmethode" deverteerbaarheid vanvoederstoffenbijgrazenderunderenwerdbepaald,moetennogalszeer
voorlopigwordenbeschouwd.Tochblekenderesultatenwelmoedgevend tezijnwatbetreft decijfers,diewerdengevondenvoorde
verteringscoëfficiënt vanhetruweiwitinhetgras.Zijweken
slechtsweinigafvandeberekendewaarden (zietabel 5). Deze
overeenkomstwerdnogbeter,wanneerdekoeienopstalgevoerdwerdenmetversgras.Ditwaswelteverwachten,daardandemoeilijke
monsternemixgteveldevervalt (zietabel6 ) .
Intweegevallenvondenwij,dat doordegrazenderunderen
koperuithetlichaamwordtafgegevengedurende deproefperiode.
Ook opanderebedrijvenwerd ditgeconstateerd.Omdereedsvermelderedenenwillenwijernogmaalsnadrukkelijk opwijzen,datde
cijfersvoordeopnemingenafgiftevankoperenmangaanmetde
nodigevoorzichtigheid moetenwordengeïnterpreteerd. Tochisde
afgiftevanmangaanbijlagemangaangehalteninhetgraswelopmerkelijk,vooralwanneerwijhierbijookinbeschouwingnemenderesultaten,dieopanderebedrijvenwerdenverkregen,waarhetgras
meermangaanbevatte.Alleresultaten,diewerdenverkregenvolgens
de"chromogeenmethode",zijnsamengevat indevolgendetabel.

40TABEL7
Opneming (afgifte)vanmangaandoorhetrundin
verbandmethetmangaangehaltevanhetgras
Bedrijvenenpercelen

Opneming Afgifte
Mningras
(mg/kgds) (mg/kgds) (mg/kgds)

"DeBouwing" (Randwijk)
Perceel3B
Perceel3C
Perdeel3A
Voederproef opstalmetgras
vanperceel3A,gem.
Voederproef opstalmetgras
van deBorn-Zuid,gem.

435

133

Proefboerderijv.h.I.V.R.0.
Sterrebosch
Naast deboerderij

162
96

41
15

A.Valk,Marum
Perceel 80N
Perceel200N

307
153

71
47

45
19
70

14
30
16
21

76

Indefiguur opblz.41ishet doorderunderenopgenomenof
afgegevenmangaanweergegeveninverbandmethetmangaangehalte
inhetgras.Hetblijkt,dat dehoeveelheidmangaan,diedoorhet
dierwordtvastgelegd inhetlichaam,groterwordt,naarmatehet
mangaangehalte inhetgrastoeneemt.Bijlagemangaangehaltenin
hetgraskanhetdierlijklichaammangaanverliezen.
Hetbijdezevoorlopige proevengevondenverbandmagzeker
nogniettestrengwordenaanvaard.Hetisnogprematuuromaante
nemen,datbijeenmangaangehalte vanhetgrasbenedeneenbepaaldegrenswaarde (50à100mg/kg ds)steedsmangaanverliesuithet
dierlijklichaam zaloptreden,zoalsuit onderstaande figuurafgeleid zoukunnenworden.Bovenvermelde,resultatenmogenechterwel
eenprikkelvormentotnaderonderzoek.Opmerkelijk isinditverband dattweevandeachtrunderen,dieopbovengenoemd perceel
hebbengeweid,hetkalfverwierpen opresp.12'en22Juni1953,na
_+18wekendrachtigtezijngeweest (zieookblz.43:Deopbouw
vandeveestapel).
Literatuur
1.J.T.Reidc.s.,J. ofDairy Sei.33 (1950)60-71,
2.J.T.Reidc.s.,J. ofNutrition 46 (1952)255-269»
3.N.D.Dijkstra, Deveevoeding innieuwebanen,Landbouw13
(1951)p.23.
4oW.B.DeijsenMaria S.M.Bosman,Debepalingvandeverteerbaarheidvanvoedingsstoffenmetbehulpvan
plantaardige,gekleurdeverbindingen,dieinhet
voervoorkomen,IenII
VerslagC.I.L.0.1953
p.155-166.
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-42DEVEEHOUDERIJ GEDURENDEDEEERSTESTALPERIODE
Debedoelingvandithoofdstuk isinhetalgemeenietste
vertellenoverdeveehouderijgedurende deafgelopenstalperiode.
Deindezeperiodegenomenproefmetverschillende wijzenvan
rundveestallingzalhierinbuitenbeschouwingblijven.Hierover
zullen,voor zovermogelijk,naderebijzonderhedenworden gegeven
ineenanderhoofdstuk.
Dehiertebespreken stalperiodewordtgeacht telopenvan
2November1953t/m 30April1954.Geheel juistisditechterniet.
Enkele dierenwaren-inverbandmet eenproefreeds eerderopgestald.Op2Novemberwerdenechterookdeanderegestald,zodat
dezedatumalsbeginvandestalperiode isaangenomen.
Destalmogelijkheden
Voorhettehoudenrundvee isopdeproefboerderijeenHollandse stalgebouwd.Tenbehoevevanhetnemenvanproevenisdeze
door eenmuurgescheidenin2delen.Ieder deelbiedtplaatsvoor
6 stuksgrootvee.Inhetverlengdevandeze staliseenmelkstal
gebouwdmetdaarnaast eenmelkkamer.Indemelkstaliseveneens
ruimtevoor6stuksgrootvee.Indemelkkamerisgelegenheid voor
hetkoelenenopslaanvandemelk enhet schoonmakenenbewaren
vanhetmelkgereedschap.
Behalve.depermanenteHollandse stalisernogeensemipermanent'e.stal.Eengedeeltevandekapschuurisnl. zodanigingericht,datditindewintergebruiktkanwordenalsopenloopstal.Deuitloopvoordeze stalbevindt zichophetverhardegedeeltetussendegrote schuurendekapschuur.Ookaandeandere
zijdevandegrote schuur,tegendebuitenmuurvandeHollandse
stal,iseenverhardeuitloopgemaakt.Hierkunnendeinde
Hollandse stalondergebrachte dieren zonodigdagelijksgelucht
worden.
Hetmelken
Ditgeschieddegedurendevrijwel degehele stalperiodemachinaalmet eenmachinevanhetmerkAlfaLaval.Dezemachineis
opgesteld indemelkkamer.Erwerd steedsmet éénapparaatgemolken.
Indemelkstal iseencentralemelkleiding aangebracht,waardoordemogelijkheid erisomzonderapparaten demelkineenin
demelkkamer staandemelkkanteverzamelen.Deze installatieis
echternognietgebruikt.
'sMorgenswerd steeds om_+half zevenmetmelkenbegonnenen
'smiddagsom_+vieruuràhalfvijf.De.pauzetussendemelktijdenbedroegdusoverdag+_9-g;à10uur'..en..'.snachts_+14à14suur.
Ditgroteverschil inlengtevandag-ennachtpauzekwam duidelijk
totuitingindehoeveelhedenavond- enmorgenmelk.OverdemaandenFebr.enMaartwerdnagegaanwelk deelvandetotalehoeveelheidmelk 'smorgens enwelk deel 'savondsgewonnenwerd.Gemiddeld overdittijdvakwasdit 'smorgens61.5$en 'savonds38,5$.
Tervergelijkingwerdengedurende dezelfde tijd dezecijfersvoor
deproefboerderijteSelmienberekend.Daarbegonmen 'smorgens
om_+5uuren 'smiddags om_+4uurmetmelken.Depauzetussen
demelktijdenwasdusoverdag_+11uuren 'snachts_+13uur.De
melktijdenwarenhierderhalvebelangrijkregelmatigerverdeeld
danopdeproefboerderijteRandwijk.

In de hoeveelheden morgen- en avondmelk kwam dit ook duideli
tot uiting. Op de proefboerderij te Selmien werd gedurende Febro
en Maart 1954 nl. •s morgens gemiddeld 53o3% en's avonds 46.7%
van de dagelijkse hoeveelheid melk gewonnen. In hoeverre de meer
of minder regelmatige verdeling der melktijden invloed uitoefendE
op de totale productie is niet bekend.
De opbouw van.de veestapel
Op 16 April zijn 8 drachtige vaarzen, in Friesland aangekoct
in de weide gedaano Van deze 8 koeien hebben 2 het kalf verworper
op 12 en 19 Mei, deze 2 zijn op 31 Aug. als vette koeien verkocht
De kalfdata van deze 2 vaarzen waren + 20 Oct. Blijkens een rapport van de behandelende dierenarts d:d. 1-8- 1 53 kon na onderzoe~
van de Provinciale Gezondheidsdienst geen besmettelijke oorzaak
voor het verwerpen worden aangetoond. Later bleek ·er nog 1 gust
te zijn, die ook afgevoerd is.
Op 31 Aug. zijn er nog 7 koeien, ook uit Friesland, aangekocht. Van deze 7 koeien waren 3 drachtige 2e. kalfskoei.en en 4
drachtige vaarzen. Op 2 Nov. zijn de koeien op stal gezet.
De veestapel gedurende de stalperiode 1953/54
Het volgende overzicht geeft enige bijzonderheden over het
gedurende de stalperiode aanwezige vee.
Naam koe
!

Geboortedatum

!Ymkje 11
2- 3-'50
i
jYmkje 10 14- 3-'50
)Griet 4E 10-12-'50
I
)Anna III 13- 1-' 51
jJanke 112 7- 2-'51
lFroukje 9t 13- 3-'51
!Janke. 115. 4- 4-'51
Geertje 20 28- 4-'5l
Benedictus Voorj.' 51
Voorj. 1 51
\Emma 29
jTine 21
5- 5-'51
i
rnneke lE 14- 9-'51
I

Aankoopdatilm
313131311616161631311631-

Verkoopdatum

8-'53 23- 4-'54
8- 1 53
8-'53 23- 4-'54
8-'53
4-'53
4-'53
4-'53
4-'53
8- 1 53
8-'53
4-·' 53
8-'53 23- 4-'54

Kalfdatum
26-10-'53
15-11-'53
5-12-'53
26-10-'53
23-10-'53
6-10-'53
tl4- 2-'54
7-11-'53
21-10-'53
24- 9-'53
9-11~·53

1-10-'53

Betreff ende het kali
GesJ
Naam
Verkoc
datwr
M
dooci
M
29- 4-15
v Griet 6
v
dood
v Janke 113
v Froukje lffi
26- 2-15
M
-

-

M

-

v

tBertha

M

-

v
v

lA.nneke 2

1

10-11- ~

28- 9-'5
dood

I -

Zoals uit het voorgaande overzicht blijkt, werden er 12 dier
opgestald. Alle waren van het zwartbonte Fries...:Hollandse ras. Ze
werden gedurende de voorafgaande weideperiode, door bemiddeling
van de F.C.E. te Akkrum, van verschillende bedrijven in Friesland
betrokken. Bij het opstallen had een dier voor de 2e maal gekalfd
en 6 dieren voor de le maalo Van de overige ,dieren kalfden er in
de loop van de stalperiode 3 voor de le maal en 2 voor de 2e maal
Van de 12 geboren kalveren stierven er 3 bij of kort na de geboor
te, hetgeen geen erg verheugend resultaat kan worden genoemd. De
doodsoorzaak moet gezocht worden in de moeilijke verlossing van
deze drie kalveren.

- 44 De vaarskalveren werden, voor zover in leven, alle aangeho·
den. Ook werd een stierkalf geruiille tijd aangehouden met de bed
ling dit dier voor proeven te gebruiken. Daar deze proeven echt
niet k._()p.dE:;.ri doorgaan, _we.rd .de stier in -het laatst van de stalperiode verkocht.
·
In verband met de in de weideperiode 1954 beschikbare oppe:
vlakte grasland bl eek het niet mogeli jk alle koeien aan te houd
Tegen het einde van de stalperiode werden daarom de 3 minst pro·
due ti eve dieren opgeruimd.
·

1

Gezondheidstoestand en conditie
Hoewel de gezondheidstoestand van de dieren gedurende de
stalperiode niet bepaald ongunstig genoemd kan warden, moest
toch vrij vaak de hulp van de veearts ingeroepen worderi. Veelal
echter niet voor ziekten van ernstige aard. Er kwam gedurende di
stalperiode slechts een ernstig ziektegeval voor en wel bij de
vaars Janke 112. Di t dier leed in e·rnstige mate aan klauwontste·
king aan de rechterachterpoot. Door de veearts werd de buitenklauw van deze poot afgezaagd, waarna het dier weer spoedig betE
werd.
Het optreden van vuile baarmoeders was een veelvuldig voor·
komend euvel. Bij 7 van de 12 dieren moest de veearts eerst.de
baarmoeder spoelen, alvorens tot inseminatie kon warden overgeg~
Gedurende enige tijd was de mest bij alle dieren erg dun.
Vermoedelijk moest dit op rekening warden geschreven van de bie1
welke gevoerd werden~ Dit waren schieters uit de suikerbieten,
welke zich slecht lieten bewaren ( veel rot en schimmel). Na eni~
veranderingen in het rantsoen ging deze kwaal ook weer over.
De conditie van de dieren was over het algemeen zeer goed.
Bij he;t opstallen verkeerden de meeste reeds in een vrij goede
·condi tie en over het algemeen verbeterde deze gedun.mde de stalper:iode n
l:Elangrijk. Alleen bij het dier dat aan klauwontsteking leed, gine
de conditie belangrijk achteruit.
De voedervoorraad
Bij de aanvang der stalperiode was weinig bekend over de aE
wezige hoeveelheden van de diverse voedermiddelen en de samenstE
ling hiervan. Bij het opstellen van het voederplari moest dan oo~
grotendeels warden gewerkt met schattingen. Voor wat-de samenstE
ling betreft, is bij deze ·schattingen gebruik gemaakt van de voE
dermiddelentabel van het C.V.B.
Nu inmiddels de stalperiode achter de rug is, kan de bij hE
begin aanwezige voedervoorraad tamelijk nauwkeurig warden opgegE
ven, daar vrij nauwkeurig bekend is hoeveel van de verschillendE
voedermiddelen gebruikt werd. Hieronder volgt een staatje :met dE
bij het begin der stalperiode aanwezige voorraden en de bestedin
er van, benevens de aangekochte hoeveelheden voer.
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•Voedormiddel

Eigenvoorraad
Grashooi
Lucernehooi
Kuilvansuiker
bietenkoppen+
blad
Suikerbieten
(schieters)
Gestoomde
aardappelen
Grasmeel
Lucernemeel
Aangekocht
Voederbieten
RundveekoekjesB
RundveekoekjesC

Afgevoerd Restnabe-j
Totaal
Aanwezig
Gemiddelde
eindiging
samenstelling vervoederd
bijbegin
stalperiode
stalperiode
c
/o v r e
ZW
(kg)
(kg)
(kg)
(kg) ;

14000
12000

8.4
11.1

37.0
24.8

10200
6000

29500

1.3

9.1

29500

11000

0.5

11.0

7500

2800
5000

1000
1000

\

3500

|

8000
375
3500

1.0

18.6

8000

_

13.4
13.8

50.3
38.9

375
3200

-

-

-

300

-

0.3

7.9

16500

-

-

_

17.0

65.0

1500

_

22.0

63.0

2750

-

-

i
_

i

i
i

l,
Dehoeveelheid grashooi,welkewerd afgevoerd,isaanhet
einde derstalperiode overgebracht naardeproefboerderijteSeimien,waarmen,inverbandmet delangdurige droogte,teweinig
hooihad.
Hetafgevoerde lucernehooiwerdverkocht.Debietenuiteigen
voorraadwaren,zoalsreedswerd opgemerkt,schietersuitde suikerbieten.Dezelieten zichzeerslecht bewaren.Deafgevoerde
hoeveelheid isdanookhetgedeeltevandepartij,datdoorschimmelenrottingverlorenisgegaan.
Deresterendehooivoorraad is,zoalsblijkt,zeerklein.Hiervan zalvermoedelijkpractischnietsoverblijvendaarinhetbeginvandeweideperiode nogwathooiinhetland bijgevoerdwordt.
Devoeding
Gedurende deeerstedagenvandestalperiode isdevoeding
nietgecontroleerd.Dedierenontvingentoeneenrantsoenvan
grashooi,verse,maar zeervervuilde suikerbietenkoppen en_+1-g-kg
krachtvoerindevormvanrundveekoekjesB.Deindezeperiode
vervoederdehoeveelheid hooiisgeschat.
Na10Nov.werdendedierengevoerdvolgensdenormenvanhet
C.V.B..Hetwasechternietmogelijk desamengestelde rantsoenen
zuiverindividueel teverstrekken.Hetgrashooi,hetlucernehooi,
hetkuilvoerendebietenwerdendaarom telkensperstalafgewogen
enonderdedierenverdeeld.De overigevoedermiddelenwerdenzo
goedmogelijkperdierafgewogenenverstrekt.
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46Indeperiodevan10Nov.t/m 30Aprilwashetaantalstaldagenvoorgrootvee 2028.Hiervanwaren1902 staldagenvoormelkvee
en-126staldagenvoordroogstaandvee.Hetvolgende overzicht
geeft eenbeeldvandeindieperiodevervoederdehoeveelhedenvan
dediversevoedermiddelenendegemiddelderantsoenenvoormelkgevendeendroogstaandedieren.
'

.
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.Voedermiddel

Grashooi
Lucernehooi
Kuilvansuikerbietenkoppen+blad
/eigenvoorraad
Bieten-j
\aangekocht
Gestoomde aardappelen
Grasmeel
Lucernemeel
RundveekoekjesB
RundveekoekjesC

—

Verstrekt Verstrekt Gemiddeld rantsoen
Totaal
perdag
vervoederd
aan
aan
voor voordroogmelkvee droogst.
vee
melkvee staandvee
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
8948
4.7
4.4
9497
549
366
2.9
2.9
5825
5459
29422
7411

27293
6891

2129
520

14.3
3.6

16.9
4.1

16078
7899

15928
7549

150

8.4

1.2

350

2.8

375

375

-

3116

3116

-

1344
2752

1344
2742

-

4.0
0.2
1.6
0.7
1.4

10

Hethooi,hetkuilvoer endebietenwerden steedsinhet
grondrantsoengevoerd.Ookmet eengedeeltevanhetluoernemeelen
degestoomdeaardappelenwasdithetgeval.Voorhet overigewerdendeverschillendevoedermiddelengevoerd inhoeveelheden,,die
groterwaren,naarmate deproductiehogerwas.Omeenzohoogmogelijkeproductie tebereiken,werd telkenseenweinigmeergevoerd
dandedierenvolgensdenormennodig zoudenhebben.
Hethooiwerdinhetbeginvande stalperiode slechtopgenomen.Overdeoorzaakhiervanisnietsmet zekerheid tezeggen.Ongeveerhalverwege de stalperiodeverbeterde deopnemingvanhet
grashooilangzamerhand.Hetlucernehooi zijndedierenechter
steedstraagblijvenopnemen.
Op11Maartwerdbegonnenmethetverstrekkenvaneenz.,g.
Zeeuwsmineralenmengselineenhoeveelheid van100gramperdier
perdag.
Ditmineralenmengselhad devolgende samenstelling;
14.20$mono-natriumfosfaat (NaH2P0..2H20)
25.80$di-natriumfosfaat (Na2HP04.H20)
30.00$ontlijmd beendermeel
20.00$gejodeerdkeukenzout
9.23$magnesiumsulfaat
0.50$ferrosulfaat
0.15$kopersulfaat
0.10$ mangaansulfaat
0.02$cobaltsulfaat
100.

-

0.1

-47Aanvankelijkwerdendemineralen,vermengdmet degehakselde
bieten,aanhetveeverstrekt.Zewerden toenechter zeerslechtopgenomen.Dedierenschenenbangtezijnvoordereuk.Toenmenze
daarnadoorhetmetwateraangemaaktelucernemeelmengde,verdwenendezemoeilijkheden.
Overdevoedingvandekalverenvaltweinigmedetedelen.
Specialeaandachtwerdhieraannietgeschonken,waarschijnlijkwel
medealsgevolgvanhetfeit,datdezediereninhetalgemeeneen
zeergoedegezondheidstoestand engroeivertoonden.Welkannog
vermeldwordendatdedierendagelijks,naasthet drinken,bestaandeuitvollemelk gemengdmet ondermelk,eniggras- enlucernehooi
eneenweiniglucernemeel,wortelenenbietenkregen.Intotaal
werdgedurende destalperiode,welke1034staldagenvoorkalveren
telde,2206kgvollemelk opgevoerd.Ditbetekentgemiddeldruim
2.1kgperdier,perdag.
Deproductie
Gedurendehet eerste deelder stalperiodewerd demelk niet
dagelijksperdiergewogen,doch slechts2maalperweek.Welwerd
dagelijksgenoteerdhoeveelmelk eraandefabriekafgeleverdwerd
enhoeveelgebruiktwerdvoordekalverenendehuishouding.Op
dezewijzekonachterafdetotalehoeveelheid geproduceerdemelk
perdagvanhetgehelebedrijfwordennagegaan.Na10Jan.werdde
melk dagelijksvaniederdierafzonderlijk gewogen,zodatvandeze
datumafdegewonnenhoeveelheden zeernauwkeurigbekendzijn.
Infiguur1ishetverloopvandegemiddelde dagelijksemelkgiftpermelkkoeweergegeven,berekend overvijfdaagseperioden.
Blijkensdezefiguurisdemelkgift inhetbeginder stalperiode
opgeklommenvan_+12à13kgtot_+16kgperdier.Vooralnadedatum,waaropbegonnenwerd dedierenvolgensdenormentevoeren
(10November1953), isdestijgingaanzienlijk.Deproductie daalde
vervolgensgeleidelijk tot_+13kgperdierperdag.Daarnableef
dedagelijksemelkgift ongeveergelijk.Hetfeit,dathalfFebr.
eendierafkalfde,zalhieraannietgeheelvreemd zijn.Ookwasde
kwaliteitvanhetgrashooiinhetlaatst derstalperiodewaarschijnlijkbeterdaninhetbegin.VanbeginMaartafwerd nl.grashooi
vandeeerste snedegevoerd.
Nadatkortvoorhet eindederstalperiode de3slechtste dierenverkochtwerden (23April 1954), zienwedegemiddeldedagelijksemelkgiftietsstijgen.-,\
DoorDoeksenenHeijboer ' ishetbegripstandaardkoeingevoerd.Zij geven hiervoor devolgende definitie;"Een standaardkoe
iseendenkbeeldigekoe,diehetgemiddelde produceertvanwatalle
dierenvandebeschouwdegroep (bedrijf)zoudenproduceren,wanneer
zijacht jaarwaren ophetmomentvanafkalvenenindetweedemaand
vandelactatieperiodeverkeerden".Metbehulpvandedoordeze
onderzoekers samengestelde tabellenwerd deproductieperstandaardkoeberekend.Datwilduszeggen,datberekendwerdwat degemiddeldeproductie zouzijn,wanneeralle ophetbedrijfaanwezige
melkgevendedierenacht jaarwarenbijhetafkalvenenindetweede
maandvandelactatieperiodeverkeerden.
Hetverloopvandeproductieperstandaardkoe iseveneens
weergegeveninfiguur1.We zienookhierbijinhetbeginderstalperiode eenaanzienlijke stijging optreden.Daarnavolgt eengeringedaling,welketenslotteweerovergaatineenflinke stijging,
1)J.DoeksenenD.O.Heijboer;Het omrekenenvanmelkveetot
standaardkoeien.VerslagenLandbouwkundige Onderzoekingennr58.7

-48Dedalingindeproductieperstandaardkoewijst erop,datde
dalingvandedagelijksemelkgiftindietijdietsgroterisgeweest daninhetalgemeenhetgevalis.De stijgingindeproductieperstandaardkoebegint ongeveerophetmoment,datdegemiddeldedagelijksemelkgiftconstantblijft.Ditisvolkomenlogisci
wanneermenaanneemt,datdewaardevaneenkoet.o.v.destandaardkoegeleidelijk daalt,naarmate delactatieperiode verstrijkt
He-tfeit,datwijdezeproductiestijgingbijalle individuen
(alsstandaardkoe) zienoptreden,wijst erop,datdebeterekwaliteithooi zeerduidelijk invloedheeftgehad.
Intotaalwerdgedurende degehele stalperiode 27129kgmelk
gewonnen.Uit degegevensvande14-daagsemelkcontrôlewerdberekend,datdezemelk eengemiddeldvetgehaltevan4.03$had.Dit
betekent,datintotaalgedurende destalperiode 1090.3kgmelkvetgeproduceerd werd.Degemiddelde dagproductiepermelkkoe
overdegehele stalperiode bedroeg13.75kgmelkmet4.03$vet.
Degemiddelde productieperstandaardkoewas overdezeperiode
24.6kgmelk.
Gedurendehet tijdvak,datderantsoenenvandedierenvolledigbekend zijn,dusvan10November t/m 30April,werdintotaal
26}62>kgmelkgewonnen.Dezemelkhadvolgensdegegevensder
14-daagsecontrôle eengemiddeld vetgehaltevan4.01$.Detotale
melkvetproductiebedroegindieperiode dus1057.2kg.Degemiddeldedagproductie permelkkoe overdezeperiodewas13.77kg
melkmet4.01$vet endegemiddelde productieper standaardkoe
was24.7kgmelk.
Degroei
Dezewerdnietgedurende degehele stalperiodegecontroleerd.
Op24Dec.werdendekoeienvoorhet eerstgewogen.Daarnanogmaalsop26Febr.envervolgensaanhet eind derstalperiode.Daar
deberekeningvandegroeivaneendrachtigekoenieteenvoudig
is,werdalleendegroeivanhetmelkveeberekend.Gemiddeldbedroegdezeindeperiodevan24Dec.t/m 30April127gramper
dier,perdag.

- 49VERGELIJKINGVANDEOPENLOOPSTALMETANDEREWIJZENVAN
RUNDVEESTALLING GEDURENDEDEWINTER 1953-1954
Alvorens overtegaantothet doenvannaderemededelingenomtrent dezeproef,menenwijeroptemoetenwijzen,datdestrekkingvanditartikelnietveelmeerbedoelttezijndaneenvastleggingvandeindeafgelopenwinterverzameldegegevens.Een
goedevergelijkingvandeopverschillendewijzengestaldegroepenveeisnietmogelijk,voornamelijk doordat opdeproefboerderijniet overeenzodanigeveestapelbeschiktkonworden,dathieruitvoldoend grote envolkomengelijkwaardigegroepentevormen
waren.Ookisdeverzamelingvanverschillendegegevenspasinde
loopderstalperiodegoed opganggekomen,waardoorhetcijfermateriaalnietvolledigis.Wijwillenerinditverslagdanook
medevolstaan eenbeknoptebeschrijvingvandeuitvoeringder
proeftegeven,met daarnaast eenzovolledigmogelijk overzicht
vandeverzameldegegevens.Commentaar opdezegegevens zalechter
vrijwelniet gegeven worden.
Deuitvoeringderproef
Bijhet opstallenwerdendekoeieningedeeld in3groepenvan
ieder4dieren.Eéndergroepenwerd ondergebracht ineengedeelte
vandeHollandse stal,waardetemperatuurnormaalgehoudenwerd
(dewarme stal).Eenanderegroepwerd opgestald ineengedeelte
vandeHollandse stalwaar,doorextraventilatie,detemperatuur
lagerbleef (dekoude stal).Ookwerdendeze dierendagelijks
1 à2urenbuitengelatenopdenaast destalaangebrachteverhardeuitloop.Dederdegroepwerd ineengedeeltevandekapschuur,
datingerichtwastot openloopstal,ondergebracht.
Hetverloopvandeminimum enmaximum temperaturenindeverschillende stallen,benevenshetverloopvandeminimum enmaximum
buitentemperatuurgedurendehettijdvakvan14Jan.t/m 22April
isinfiguur1weergegeven.Dezelijnendienenechtermetdenodigereserve tewordenbezien,daardegebruikte thermometersniet
geijktwaren,terwijl ookdeopnamenachterafnietaltijd evenbetrouwbaarlijken.Blijkensfiguur1ishettemperatuursverschil
tussendewarme endekoude stalniet erggrootgeweest.Gemiddeld
ongeveer2à3 G. Tussendekoude stalendeloopstalwashetverschilgroter.Ookwashettemperatuursverschilhiergroternaarmatedebuitentemperatuurlagerwas.Tussendetemperatuurinde
loopstal endetemperatuurbuitenwasweinigverschil.
Tijdensdevorstperiodehaddendedierenindeloopstalveel
lastvandeharde,koudeN.O.-wind.Erwerd toendoorhetbouwen
vaneencirca3mhoge dwarsmuurvan stropakkentussendekapschuur
enhethoofdgebouw enhetaanbrengenvaneenplafond binnende
overkappingwatbeschuttinggemaakt.
Deproefperiode liepvan10Nov.1953t/m 22April1954.
Zoalsookreedsblijktuitdetemperatuurswaarnemingen,zijnniet
allegegevensgedurende dezehele periodeverzameld.De dagelijkse
melkwegingbegonpasna10Jan..Hiervoorwerd demelk 2xper
weekgewogen.Tochkonmetbehulpvandezewegingen2xperweek
deproductievaniederdergroepen,gedurendehet tijdvakvoor
10Jan.,vrijnauwkeuriggeschatworden,daardetotale dagelijkse
hoeveelhedenmelk bekendwaren.Dewaarnemingen omtrenthetstroverbruikbegonnen op23Jan.» Degegevens overdegroei zijnverzameldvan24Dec.af.

- 50inhetwarme'gedeeltevandeHollandse stal
Degroep,die
wasondergebracht, teldevan5Jan.aft/m 10Febr.slechts3dieren. Eendier,dataanklauwontsteking leed,wasgedurendedie
tijd indeziekenstalgeplaatst.
Degevormdegroepen
Devolgende tabelgeefteenoverzichtvande samenstelling
dergroepen.
TABEL8
Naamkoe

Warme stal-groep
Ymkje11
Janke112
Froukje98
Benedictus
Koude stal-groep
Griet4E
AnnaIII
Geertje20
Anneke 1E
Loopstal-groep
Ymkje10
Janke115
Emma29
Tine21

Geboortedatum

2-3-'50
7-2-'51
13-3-*51
Voorj.'51

10-12-'50
13-1-'51
28-4-'51
14- 9-'51

14-3-'50
4-4-'51
Voorj.'51
5-5-'51

Kalfdatum Lactatie- Gemiddelde Aantalmelkperiode leeftijd opveedagenvan
10Nov.'53 10Nov.'53
t/m 22Apr.'54
616
+2jrllmnd
2e
26-10-'53
Ie
23-10-'53
Ie
6-10-'53
Ie
21-10-'53

5-12-'53
26-10-'53
7-ll-'53
l-10-'53

15-11-'53
14-2-'54
24-9-'53
9-11-'53

+ 2jr Tvxid

627

+2jr10mnd

551

2e
Ie
Ie
Ie

2e
Ie
Ie
Ie

Degroepenbestonden,zoalsblijkt,iederuit een2ekalfskoe en3vaarzen.Tussendegemiddelde leeftijdvandedierenen
dediversegroepenwasenigverschil.Hetaantalmelkveedagen
gedurende deproefperiode isookniet bijallegroepengelijk.
Bijdewarme stal-groep zijn36dagenafgetrokkenvoorhetdier,
datgedurende dietijdmetklauwontsteking indeziekenstalstond,
Devoeding
Overdewijzevantoedieningvanhetvoerishetvoornaamste
reedsmedegedeeld inhethoofdstuk,datdeveehouderijgedurende
de stalperiode inhetalgemeenbehandelt.Welkannogopgemerkt
wordendathethooiaandedierenindeloopstalwerdverstrekt
ineenruif,welkeindestalgeplaatstwas.Deanderevoedermiddelenwerdengegevenineenvoerbak,aangebracht langsde zijkantvande stal.Dedierenwerdenbijdezebakvastgezet door
middelvaneenz.g.verstelbaarvoederhek.Doorhet overhalenvan
eenhefboomworden deruimtentussende spijlenvaneendergelijk
hekverkleind.Dekoeien,diehetvoertussendeze spijlendoor

- 51uit devoerbakmoetenhalen,kunnen danhunkopnietmeerterugtrekken» Zijzijndangedwongenteblijven staan,tot zeworden
losgemaakt.
Dehoeveelhedenvandeverschillendevoedermiddelen,welke
gedurende deproefperiode aanhetmelkvee inde3groepenwerden
gevoerd,zijninhetvolgende staatjevermeld.Dit zijnnietde
totalehoeveelheden,welkepergroepwerdenverstrekt.Deaande
droogstaande dierengevoerdehoeveelheden zijnbuitenbeschouwing
gelaten.
TABEL9
Geschatt e samenmelkvee verstrekt
stelling
(kg)
Warme stal- Epude stalLoopstal- fovre
ZW
groep
groep
groep
2836
37.0
2632
8.4
2931
24.8
1566
11.1
1815
1817
Totaal aan

I

Voedermiddel

|

:Grashooi
i

Lucernehooi
Kuil van suikerbietenkoppen +blad

/eigenvoorraad
!Bieten<|
^aangekocht
Gestoomde aardappelen
Grasmeel

9392
2342

9461
2476

8010
1908

1.3
0.5

11.0

4661

4866

4611

2712

2207

2378

0.3
1.0

7.9
18.6

175

102

13.4
13.8
17.0

5-0A
38.9
65.0

22.0

63.0

RundveekoekjesB

418

98
983
308

RundveekoekjesC

941

833

Lucernemeel

1000

899
455
850

9.1

Watbetreft deopgegevensamenstellingmenenwijernog opte
moetenwijzen,datdezebijdemeestevoedermiddelenisverkregen
door schattingmet behulpvandevoedermiddelentabelvanhetC.V.B.
Demineralenvoeding,dieinhethoofdstuk overdeveehouderij
inhetalgemeenooknogwerdgenoemd,latenwehierbuitenbeschouwing.
Uit detotaalvervoederdehoeveelhedenlatenzichdegemiddeldedagelijkse rantsoenenvoordemelkgevende dierenindeverschillendegroepenberekenen.Dezerantsoenenluidenalsvolgts
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Voedermiddel

Gemiddeld dagelijks rantsoen
voor melkgevende dieren
LoopstalWarme stal- Koude stalgroep
groep
groep

G-rashooi

4.6 k g

4.7 kg

4.8 kg

Lucernehooi

2.9"

2.9"

2.8»

15.2 "

15.1 "

14.5 "

3.8 »

3.9 "

3.5 "

....7.6."

7.8 »

8.4 "
4.3 "
0.2 "

Lucernemeel

0.3 "
1.6 "

3.5 "
0.2 "
1.6 "

Rundveekoekjes B

0.7 "

0.5 "

1.7 "
0.8 »

Rundveekoekjes C

1.5 "

1.3 "

1.5 " •

Kuil van suikerbietenkoppen + blad
Teigen voorraad
Bietern
(^aangekocht
Gestoomde aardappelen
Grasmeel

.4.4."..

De gemiddelde dagelijkse rantsoenen vertonen, wat betreft de
hoeveelheden hooi, kuilvoer, bieten en lucernemeel, weinig verschil
Dit als gevolg van het feit, dat deze voedermiddelen geheel of grotendeels in het grondrantsoen werden gevoerd. Van de andere voedermiddelen werd meer verstrekt,naarmate de productie hoger w a s . Hierdoor komt het,dat in de koude stal minder v a n deze voedermiddelen
werd gevoerd. De productie was in deze stal n l . het laagst.
De productie
Het verloop van de gemiddelde dagelijkse melkproductie per
melkkoe is voor iedere groep weergegeven in figuur 2.B i j alle
groepen is deze gemiddelde productie in het begin der stalperiode
m i n ofmeer gestegen, als gevolg v a n eenmeer rationele voedering.
De grootste stijging vond plaats b i j de loopstal-groep. Het minst
steeg de productie van de warme stal-groep. Na deze eerste stijging
zien we bij alle groepen een daling optreden, welke het snelst
verliep bij de loopstal-groep. B i j de koude stal-groep begon deze
daling iets later dan bij de andere groepen en ook verliep zij bij
deze groep minder snel. De daling duurde bij de loopstal-groep tot
het laatst v a n Jan.;bij de andere 2 groepen ging zij door tot_+
half M a a r t . B i j deze laatste groepen bleef de gemiddelde melkgift
daarna ongeveer op hetzelfde peil; bij de loopstal-groep ging de
gemiddelde melkgift enige tijd na het beëindigen v a n de daling
een weinig stijgen,
Deze stijging werd waarschijnlijk veroorzaakt
door een dier in de
loopstal-groep, dat half Febr. afkalfde,
Voor ieder der
groepen ismet behulp van de tabellen van
Doeksen en Heijboer
de melkproductie per standaardkoe berekend,
Het verloop hiervan
is voor alle groepen in figuur 3 aangegeven,
Dit verloop is bij
de warme stal- en de koude stal-groep wel ongeveer gelijk. B i j de loopstal-groep is de productie per standaardkoe gedurende enige tijd in het midden der stalperiode belangrijk
gedaald, hetgeen bij de andere groepen niet of veel minder het
geval i s .Er is gedacht aan de mogelijkheid, dat de temperatuur

- 53deze daling bijdeloopstal-groep veroorzaakt konhebben. Daarom
isinfiguur 3 ookhetverloopvandeminimum- enmaximumtemperatuur indeverschillende stallen aangegeven.
Voor zover ertemperatuurswaarnemingengedaan zijn,krijgt
menweldeindruk, datereenzekere parallelliteit bestaat tussen
de temperatuur endemelkproductie perstandaardkoe inde open
loopstal.
Een overzicht vandetotale productie aanmelk enmelkvet en
de gemiddelde productie hiervan permelkveedag isvoor iederder
groepen inhetvolgende tabelletje gegeven.
Ookishetgemiddeld
vetgehalte vandedoor deverschillende groepen geproduceerde melk
opgegeven.Ditgehalte werd berekend uitdegegevensvande
14-daagsemelkcontrôle.
TABEL11
Gemiddeld permelkveedag
Totaal van 1 0 / l l - ' 5 3 t/m 22/4/54
r
Warme s t a l - £oude stal- Loopstal- i^armestal- Koude stal- Loopstalgroep
groep
groep
groep
groep
groeP
9095.6

kg melk
vetgeh..
kgmelkvet

3.99°/°
362.9

8082.4
'4.02$
324.9

'7723.4
4.05"/o
312.8

14.76
3.99%
0.589

12.89
4.02/0
0.518

Hoewel erduidelijke verschillen tussen degroepen zijnaan
tewijzen,willenwij ernogmaals opwijzen,datniet uittemaken
isinhoeverre dewijze van'stallinghierop invloed heeft gehad.
De groepen waren onderling niet tevergelijken.
De gemiddelde dagelijkse melkproductie perstandaardkoe inde
periode van10Nov.1953t/m 22April 1954wasbijdeverschillende groepenalsvolgtt
dewarme stal-groep 26.19kg
dekoude stal-groep 23.54kg
de loopstal-groep
24.04kg
Gezondheidstoestand en conditie
De gezondheidstoestand vande dierenwasinalle groepenwel
ongeveer gelijk. Over hetalgemeenwas deze vrijgoed.Welkwam in
dewarme stalhetreeds vaker genoemde gevalvanklauwontsteking
voor, doch ditisniet oprekening vandewijze van stalling
te schuiven.
De conditie vande dierenwasindeverschillende groepen
eveneens vrijwel gelijk.Behalve bijhet dier dataanklauwontsteking leed,verbeterde bijvrijwel alle dieren deconditie inde
loopvande stalperiode.
De groei
De dierenwerden voor het eerst gewogen op24Dec.Naderhand
nog eens op26Febr.envervolgens aanhet eind vande stalperiode.
Uit deverkregen gewichten werd voor iedere groep de gemiddelde
dagelijkse groei permelkgevend diergedurende hettijdvakvan
24Dec.'53 t/m 22April '54 berekend.

14.02
4.05°/
0.568

- 54Devolgende cijferswerdengevonden:
warme stal-groep:gemiddeldegroei 228gpermelkgevend dier
perdag
koude stal-groep;gemiddelde groei 207gpermelkgevend dier
perdag
loopstal-groep

i gemiddeldegroei 55gpermelkgevend dier
perdag

Het strooiselverbruik
Omtrent dehoeveelheid stro,dieindeverschillende stallen
alsstrooiselwerdgebruikt,werdenvan23Jan.afgegevensverzameld.De sedertdien verbruiktehoeveelhedenluidenalsvolgt;
warme stals7l?baalà_+40kg;gemiddeld 0.9kgperdierperdag
koude stal;7ibaalà+40kg;
"
0.8 " " "
loopstal :35 baalà+40kg;
"
3.9 " " "
Indeperiodevan23Jan.t/m 22April1954washetstroverbruikindeloopstal dus4irà5maalzogrootalsindewarmeen
dekoude stal.
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DE GEBOUWEN
De plannen hiervoor zijn ontworpen in nauwe samenwerking met
Ir G.J.A. Bouma, de Rijkslandbouwconsulent voor de bouw van boerderijen en bedrijfsgebouwen en de door de Rijksgebouwendienst ingeschakelde architect, de heer· T.G. Slijkhuis uit Apeldoorn;
Aannemer was de firma Klappers uit Duiven.
Er is naar gestreefd om het geheel in overeenstemming te
brengen ,met de bouwwijz~ zoals die tussen en langs de grote rivieren gebruikelijk is.
·
De proefnemingen met de 3 wijzen van stallen van het vee, van
de stalvloeren en. het voederhek zijn gefinancierd uit M.S.A.-gelden en worden genomen in samenwerking met het Instituut voor
Landbouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen. Ook voor de mestschuif is het ontwerp gemaakt door dit instituut.
De ligging ten opzichte van de toegangsweg en van de landeri jen is zo, datalle verkeer langs het bedrijf gaat. De plaatsing
van het woonhuis op het zuiden had tot gevolg dat men van de weg
af de achterkant van de schuren ziet. Deze plaatsing heeft verder
als voordelen, dat men vanuit het woonhuis het gehele bedrijf kanoverzien en dat het verkeer van het erf naar de weg rechtstreeks
kan plaatsvinden. Een nadeel is, dat men vanuit het woonhuis en
evenmin vanuit het kantoor het verkeer van personen en voertuigen
langs de toegangsweg niet kan gadeslaan.
Het gehele complex van gebouwen is in drieen onderverdeeld,
t.w. het woorihuis, de schuur en de kapschuur.
Het woonhuis bevat beneden twee kamers (suite), keuken 9 hal,
w.c. en de kelder waarin ook de hydrofoor is geplaatst die het bedrijf en de arbeiderswoningen van water voorziet. Boven zijn
4 slaapkamers en een badkamer en daarboven een vlierin& die bereikbaar is met een vliezotrap. De toegang is aan de achterkant en
door de verbinding tussen schuur en woonhuis. Deze verbinding
dient enerzijds als bijkeuken, anderzijds ( met een muurtje gescheiden) als toegang naar het kantoor.
De schuur kan op zichzelf weer warden onderverdeeld in 3 delen, t.w.:
1. kantoor en schaftlokaal met de ruimtes voor proefvelddorsen enz. 9
2. de stallen 9
3. de tas met de aardappel- en bietenbewaring.
De ruimte voor het dorsen van de proefvelden is een dwarsdeel 9
die door een muur geheel gescheiden is van de rest van de schuur.
De zolder boven het kantoor enz. dient als opslagplaats voor de
proefveldoogst. Vanaf een zolder over de deel, waar voor het wegen
een snelweger is opgesteld, komt het graan in de proefvelddorsmachine. Een kleine pers maakt het stro in pakjes. De korrel wordt
in de proefveldwerkplaats gewogen en/of tijdelijk opgeborgen.
Verder is er een ruimte,ruw laboratorium genoemd, waar een ieder,
die water nodig heeft bij zijn onderzoekingswerk, terecht kan.
De beschrijving van de stallen is nader vermeld in het hoofdstuk over de veehouderij. Hier zij nog het volgende vermeld. De
afvoer van de gier in de grup wordt bevorderd door een gootje aan
de kant van de mestgang, dat is afgedekt met eiken planken met
gaten er in voor het doorlaten van de gier. Het gootje is 10 cm
breed, 20 cm diep en de bodem is van een halve gresbuis. De grup
is 60 cm breed, tegen de mestgang 26 cm en tegen de stand 48 cm
diep.·De standen zijn 1.55 - 1.60 m lang en 1.- m breed.
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- 56Inelke stalzijnde3standenophetnoordeindegemaaktvan
Nehobosteen,dik12cm,met eenpleisterlaagvan2cmafgewerkt.
De3standenophet zuideinde zijngemaaktvaneenplatteklinkerlaagop2lagenruberoid.Hetisdebedoeling o.a.doortemperatuurmetingenenanderewaarnemingeneenvergelijkingtemaken
tussendezeconstructies.Dehangkettingen zijnvanhetfabrikaat
Brouwers.Deknieboom isvande standafgemeten16cmhoog,van
hetmiddenvandevoergoot af13-g-cmenisvanbovenafgerond.
Op8cmvanbovenafisdebreedte_+10cm.Devoergoot isuitgevoerdingrèsbuisvan2-|cm dik.Aangeziendezebuis (nog)niet
involdoende breedtegemaaktkanworden,zijneraandekanten
rondingengenomenvaneengoot,die1mlangisen35cmbreed.
Dezeisindelengteintweeëngezaagd enerzijnvlakke tegels
tussengelegdvan20cmvierkant.Derondingtegendeknieboom
heeft eenstraalvan 5i cm,dietegendevoergootvan16-g-cm.
Devoegen zijnopgevuldmet zuurbestendig cement.Tegendeknieboomkomt debuistot6cmvanboven,tegenderandtotoplicm.
Hetgeheelheeftindedwarsrichting eenhellingnaardeknieboom
toevan4cm/m.Tenopzichtevandehorizontalelijnvanhetmiddenvandevoergoot isderand tegendevoergangI4-5-cmhoogende
voergang 2cmlager.Schottenvoorindividuelevoedering zullen
nogwordenaangebracht.
Naast destallenisernogeenkalverhok eneenstalvoor
2paarden.
Deramenindestallen zijnvoorzienvanonderdorpelsvoor
deventilatie.Voordeafvoervandestallucht iserinelkestal
eenluchtkokervan50x50cmbinnenwerks.Dezeeindigenhalfweg
aanhetdakvandeschuur.Voordeafvoervandestalluchtvanuit
deschuurzijnertegendenokvandeschuuraanweerskanten
ventilatiepannenaangebracht.
De schuren zijngedektmet pannenenbeschotenmetspijkerbaareterniet (behalvetegendenok).
Detasruimte isbetrekkelijk klein,mede doorderuimte,die
erwordtingenomendoordeaardappel-enbietenbewaring.Welis
arsamenmet dedeeldoorhetgebruikmakenvandespecialeschuurbinteneenvrijeruimte ontstaan,waarmet eenelevatorkanwordengewerkt.Deruimtenvoordebewaringvanaardappelenenbieten
zijngeïsoleerd enerkan doorventilatorenkoude buitenlucht
wordeningebracht.Dehoogteisbinnenwerks4'meter.-Debedoeling
isomerpotersvoor eigengebruik intebewaren,comsumptie-of
pootaardappeleninopte slaanenindewintervoederbietenvoor
directgebruik.
Dekapschuur dientindeeersteplaatsvoorhetbergenvan
granenenpeulvruchten.Verderisergelegenheidvoorhetmaken
vantweeloopstallenvoor6stuksgrootvee en8à10stuksjongvee.
Voorbeschutting zijnhierbijenkelevoorzieningennodig,zoals
eenextralageluifel.Debetonplaat tussendeschurendient
hierbijvooreendeelalsuitloop.
Tegendekapschuuraangebouwd zijndetrekkergarage,de
bergplaatsvoormeststoffen enbestrijdingsmiddelenendievoor
werktuigen.Verderisereenweegbrugvoor10tonopdebovengenoemde plaat. Deweegapparatuurhiervoor isinde schuurgeplaatst.
Demestplaatheeft eenoppervlaktevan116m^ (14.50x8m ) . Dit
isietsruimergenomendannormaal,omdataanhet eindevande
stalperiode ookdemestuit deloopstal(len)eropgebrachtwordt.
Demestwordtmet eenmestschuif enhoutengotenopdemesthoop
getrokken.Deinhoudvandegierkelderis80m3.
TenslotteiseraandeBurgemeesterKnoppersweg,naastde
uitweg,eendubbelearbeiderswoninggebouwd.Dewoningenbevatten
benedenééngrotekamer,keuken,gangenw.c,enboven3slaapkamerseneendouchecel.Loservan staat eenschuurtje.
Vanuit deenewoningkanmenhetverkeer zienopdetoegangsweg.

- 57 GRONDVERBETERING
Waterbeheersing
In de herfst van 1953 zijn de tochtsloten gegraven. Dit is
wat de afwatering betreft een grate verbetering 9 terwijl er door
het opstuwen van het water in de Linge ook in de zomer steeds
water in de tochtsloten zal zijn, Dit is belangrijk voor de watervoorziening van het vee, voor bespuitingen en kunstmatige beregening, De drainage is nog steeds een punt van onderzoek. Op perceel
6 zijn in dit jaar drainreeksen
gelegd in de laagten·tussen de
jaarstroken. Er is door de metingen van de grondwaterstanden wel
gebleken 9 dat de doorlatendheid van de grond te wensen overlaat.
Ten einde hierover .meer gegevens te verzamelen1 zijn op de percelen
4 en 6 (nieuw) de jaarstroken C gewoeld op afstanden van resp.
1.20 en 2 m en ter diepte van 1 m.
Bekalking
In 1953 is er schuimaarde toegediend op perceel 9 (nieuw)
naar + 30 ton/ha. Hiermee is - voorlopig althans - het plan van de
bekalking uitgevoerd. In totaal is er op de percelen 2 9 3 9 5, 6,
7, 8, 9 en 13 (nieuwe nummering) op een oppervlakte van 20.5 ha
665 ton schuimaarde toegediend in 4 jaren. Niet bekalkt zijn de
percelen 1 en 4 (reservaten) en 10, 11en12 (nieuwe nummering).
Op deze percelen komt in de ondergrond kalkrijk materiaal voor en
zit het grove zand hier en daa:r tot dicht onder de bouwvoor (heibaan).
Ondergrond losmaken
Men zie hiervoor onder waterbeheersing.
Visuele· structuurbeoordeling
Door het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.
te Groningen is wederom de visuele structuurbeoordeling verzorgd.
De heer A. Pelgrim heeft ooze uitgevoerd en Dr P.K. Peerlkamp
meldde hierover het volgende (zie blz.58):
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Structuurbeoordeling
Perceel(sgedeelte) en gewas
M

1 haver
2 lucerne

3
3
3
4

6

oost }
midden
kunstweide
west
erwten
5 zomertarwe
6 gemiddeld
-\ ucer e
n
6 tweede strook 1
oostzi jde
/
6 aardappelen
7 suikerbieten
8 gemiddeld
8 voorste deel } gerst
8 mais
9 wintertarwe
10 aardappelen
10 div. grassoorten
11 wintergerst
12 bonen
12 gerst
12 aardappelen
12 erwten
Opmerking~

8
4

6
7
6
5

8
7
4

4
6

8
5
6

7
6
6
5
6
6
8

I

B

p

St

5
8
4
5
6
5
4
8
6

7
5

5
4
6
5!
5
5+
6+

4
4
6
7
5
5
6
5
5
5
6
5
6

8
8
7
7

8
4

6

9
9
6
5
8
8
6
7
8
8
7
7

5

3
4+
7
7+
5-

4

6
6-

4
5
5+
6-

55+

4

Door de langdurige droogte was de grond zeer droog ej
hard geworden 9 waardoor moeilijk te beoordelen.

Het structuurcijfer St geeft de waardering voor de structu1
aan 9 terwijl het mediaancijfer M9 het bindingscijfer B en het
poreusheidscijfer P resp. de aggregaatgrootte 9 de binding in en
poreusheid van de bodem karakteriseren.

OVERZICHT VAN DE VERBOlfWDE GEVIASSEN 9 VOORVRUCHT 9
J3ETvIESTING EN OPBRENGST

Ge

1

was
Perc.
nr
haver
1
lucerne
2

Soort

Voorvrucht

Major
koolzaad
erwten
du Puits
en Prov.
kunstweide mrngsel T.K.I. haver
gevarieerd)
Rondo
haver
erwten
bieten
z.tarwe
Peko

3

4
5

6 0 lucerne

du Puits
en Prov.
Eigenh.en
ID/Ieerlander
Nemos

r.klaver

Herta
Wisc.240
Heine's VII
Dore

w.tarwe
w.tarwe
aardapp.
w.gerst

div.

I

div.gewas sen
grasz.+
vlas
aardapp.
+ st.kn.

112
N diverse
\
gewassen

diverse
gewassen

6

w aardapp.

7

s.bieten

8 N z.gerst
8

z mais

w.tarwe
9
10 N aardapp.
l10

z

11
112

I
I

z

grasz.
pro even
w.gerst

Urania

erwten

Rondo

N

Bemestirig in kg/ha
p
K

300 kas

200 sl
500 sl

600
200
200
300

500 sl
400 K-40
300 p. sup. 400 p.kal'
550 p.sup. 450 K-40

kas
ks
en
kas

250 K-40
500 K-40

J

Opbrengst in k~/ha
Zaad Stro Hooi Aard, B~e- Bfil_t~
en
4230 4530
8500
(3sn.)
!1-600

600 NPK
(10-12-20)
800 fosf.
ammm (20-fD)
300 kas
400 kas
300 kas
800 kas

1

4250 2200
3230 374C

6 00 p .-sup. 500 K-40

lucerne

z. gerst

Sch.

6500
(2sn.
30 ton

+J)OCO

500 K-40
500
500
500
500

sl
sl
sl
sl

500 sl

48000 ±)01
4500 370C
5400
4400 400(

500 K-40
500 K-40
500 K-40
300 K-40
+ 400 pk
300 K-40
+ 400 pk
500 K-40

450 kas

500 sl

150 ks

800 p.sup. 800 pk

+19COO

4400 404C
4250 2500

proefvelden

I

I

I

I

I

I

I
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AANGELEGDEPROEFVELDEN
CI nr

Gewas

1505
1571

haver

1421
1454
1577

w.tarwe

1464

z.tarwe

Aantal
proefvelden

Aantal Aantal BrutoBrutoAantal
Geoogste
veldjes 1 veldjes oppervl. oppervl. geoogste veldjes
in are
veldjes p.gewas
p.gewas in are
p. gewas

48

it

2
"

32
18

tt

1455
1334
1503
1425
1427
1431
1435
1442
1444

w.gerst
erwten

1522
1506
11507
1515
|1516
j
1521
1518
1519
1520
|1517
1196

aardapp.

2
1

ti
it
tt

H

»
tt
11

16
40
36
45
30
144
32
28
14

8
n
H
H
H
H

"
tt
ti

H

Il538

veldbonen
graszaad

jl.198
11199
;i2oi

2
1

tt

M

i

3

1408
1409
1582
1112
1504

lucerne

1509
1553

bieten

1489
1539

mais

H
H
it

2
42

554
74
56

11.5

2.2
46
6.5

2.2

6.5

12
400
45
18

59.0

130
12

463

48.6
14.4

7.8.6
4.8

63
36
99

83.4

10
15
45

75
12

it

150

264

2

369

24
120
12
60
55
21
4
44

4.5
7

18
27

H

16
40
36
45
30
144
32
28
14

50
16

40
174

63.5

130
12

58
32
18

82.2

6
21
21
3
16
1.5
7.8
7.2.7
0.5

463

5

Totaal

14.4

15
2.8
2.-

162
32
28
18
24

n

5.7

24
3.6

728

12
400
45
18

14
4.3

14.4

74
56

it

5.7
6

369

11
br.buinen

50
16

2448

32
16
10
22.7

14
4.3

40
174
174
24
120
12
60
55
21
4
44

tt

1428
1432

8
5.7
9
58

3

2400

75

2448

32
16
10

it

48

25
50

2400

18
18

25.-

75

19.5

5.87

24.5

75

4670

559.5

4292

Erzijndusin1953geweest;
42proefveldenmet 4670veldjes;van4292hiervanisde
opbrengstbepaald.
Debruto-oppervlaktevandezeproefveldenwas5.38ha.
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OVERZICHT VAÏÏDENEERSLAGIN1953

Datum •J a n . F e b r . M a a r t A p r i l Mei
1
2

30.5

0.25

4.5

0.25
8.-

3

Juni

J u l i A u g . S e p t . O c t . Nov.

8.-

2.-

13-- 14.5
6.7.5

16.-

•4-

2.-

5
6

4.5

1.5

3.5

0.5

0.5
0.5

0.75
0.75 1 6 . 2.75

7
8

2.-

4.-

0.75

0.5
2

9
10
11
12

0.75

10.75
6

9.5

12
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