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Algemeen
BedrijfsleiderisdeheerD.van Hemmen,
C.T.L.O.Wageningen,tel»nr#2645.PersoonlijkadresslawickseAllee6,Wageningene
Doel
Hetdoelvanhet"bedrijfis5 hiervoorde
onderzoekersvanhetC.I.L.O.deproevente
nemen,diedaarvoorinaanmerkingkomen*De
percelen1en4wordenvoorlopigindevruchtbaarheidstoestandgelaten,waarinzeaanvaard
zijn.ErwordtgeenkalkenorganischebemestingeneenmatigeP-enK-beraestinggegeven»
Tezijnertijdkunnenerproefvelden opwordenaangelegdvoorhetonderzoekbetreffende
bemestingenbehandeling.
Voorderestvanhetbedrijfwordteen
rationelebedrijfsvoeringbetrachte
Ligging
DegrondenliggenindegemeenteHeteren
onderhetdorpRandwijk,tenZuidenvandeweg
vanLexkes veernaarZetten.DeingangisvoorIcpigtegenoverdeR'.K.kerkvanRandwijkover
h'terfvandeGebr.Zwartj.ens«
Grondsoort
Hetisstroomruggrondmet35-60 %afslibbaarindebovengrond,dieeengemiddelde
pH ±nwaterheeftvan46.2.Hetprofieltot

-2opeenmeterdieptevertoontnogalgroteverschillen (heibaan,ka-lkrijkelichteregrond
enkomklei).
GebruikTandegrondeninlietverleden
BeZuidelijkekavelis,voorzover"bekend,steedsbouwlandgeweest,demiddenen
Noordelijkekavelwarentot1905bouv/land,
1905-1935graslandendaarnaweerbouwland»
Be oudeverdelinginbredeakkersisnunog
tezienendezeongelijke liggingiseenvan
deproblemenvooreengoedgebruikalsproefboerderij.
Inhoofdzaakzijnergranenverbouv/d.In
delaatstejarenheefteenenkelperceelwel
eensinklavergelegen.Stalmestwerdpractischnietaangewend,mededoordatdegrondembehoordentotdeachterstepercelenvan
tweebedrijven»
Ontwateringvandegronden
Dezeisinhetgeheelenindetailslecht
tenoemen«Betochtenendeduikers zijnecht
Betuwsenbijeenflinkeregenvalnietinstaat
omdewater-afvoerteverzorgen«Zoalsuit de
oudekadastralekaartenookuitdeliggingvan
ftetterreinblijkt,zijnerverschillendeslotendichtgemaakt,terwijldeenkele,dieernog
zijn,onvoldoendezijnofgeenslootmeerge--•
noemdkunnenworden»Senplanvoorverbetering,
inaansluitingophetLinge-plan,ligtklaar.
Inhoeverreerdrainagenodigzalzijn,isnog
eenpuntvanonderzoek.
Cultuurtoestandvandegronden
Bezeis,zoalsookuithetvoorgaande
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valtafteleiden,ze.ermatig«Bezwaardere
grondenzijnstug,ondoorlatendenmoeilijk
te"bewerken.Belichtere slempendichten
gevenaanleidingtotkorstvorming.Bevruchtbaarheidlaatveeltewensenover,terwijl
ereenrijketotze'erovervloedigeonkruidbezetting is*Vo'ór1945zouervoorditcomplexmaaréénremediegeweestzijn,ingras
leggen,thansisheto.m.eengeschiktobject
vooronderzoekbetreffendedeonkruidbestrijding.
Middelenterverbetering
Ihdenazomervan1950isopeendrietal
percelenschuimaardeaangewend,degiftvoor
1951isreedsaangevoerd,Be organischestofvoorzieningisvanveelbelang«Bebedoeling
isomopdenduurafwisselend -f-deelvanhet
bedrijf ingras,klaverenlucerneteleggen
enophetbedrijfveetehouden,waardoor*er
stalmestbeschikbaarkomt,Huis één perceel
reedsingezaaidmetklaverenlucerneenin
detarwepercelenisalsgroenbemesterhopperupsklaver ingezaaid.Üeovervloedvanonkruidenverhindertditvooranderepercelen.
Verderzalhetlosmakenvandeondergrondmetdeondergrondsploegdedoorlatendheidvandegrondkunnenverbeteren.
gebouwen
Bezez:jnnognietaanwezig.Eriaeen
noodschuurgebouwdenerzijneenpaarkeetjes.
Verkaveling
Bezewordtvoordepercelen1 - 7 ,voor-

-4lopigalthansyaangehoudennaardenatuurlijke
grenzenvanslotenendichtgemaaktesloten.
Voordepercelen8-12wordtdeverkaveling
aangehouden,zoalsdieinhet:,voorgaandejaar
isgeweest.De gebruikerhadzijnpercelenevenwijdigmetdeWestelijke slootaangelegd.Bij
het'vaststellenvandeOostelijke,grensisdeze
evenwijdiggenomen.metdedichtgemaakte sloot
tussenperceel11en129 opdatdepercelen811eenzovierkantmogelijkcomplexvormen*
Voorlopigblijftdeoudeverkavelinggehandhaafd:
Ieomdaterinhetvoorjaarvan1950,toenernog
nietsvaststondbetreffendehetingebruiknemenvandezegrondenalsproefboerderij,op
perceel11reedseenaantalmeerjarigeproefveldenvoorgraszaadwinningisaangelegden
2eomdatdeanderepercelenvoorlopigdebeste
zijnvoorhetaanleggenvanproefvelden,wat
alleenmogelijkisopeenperceelmetgelijke
voorvruchten•
¥aenkelejarenzullendepercelen8-11geheel
groengelegdvoordenendaarnazaldeverkaveling
Oost-Westwordengedaan«,Bitvooral,omdatvan
HoordnaarZuiddegrondlichterwordt.
Hetonderzoek«,
Granen«.OnderzoekerDrW.H.vanBobben«>
Cl1057Rijenafstand -¥-hoeveelhedenbemestirgsproefbijwintertarwe (Carstens V ) 0
Hetdoelvandezeproefiseenvergelijking
tusseneenrijenafstandvan30cmendenormale
afstand20cmsditbijverschillendestikstofbemesting (35,70en105kg/ha N ) .
Bijroggestaatreedsvast,dateenwijdere
rijenafstandbijgelijkezaadopbrengsteeniets
stevigergewasgeeft.Bovendienis ereenklein
verschiltenvoordelevaneeneventueleonder-

-5vrucht,terwijlhetschoffelenwordtvergemakkelijkt.
Indebetreffende proefisalshoogste
bemestingetrapeenzeerzwarestikstofgift
toegepast,diedelegeringindehandwerkt
omzodoende ookeengeringverschilinstevigheid tekunnenvaststellen,
IndeserieB (30cmrijenafstand)is
dehoeveelheid zaaizaadgelijkgehoudenaan
dievanserieA (20cm), zodathetaantal
planteninderijnaarverhoudinghogeris.
IndeserieC (30cm)isheitaantal
planteninderijgelijkgehoudenaanserie
A.Dit"brengtdanmede eenverlagingvande
gebruiktehoeveelheid zaaizaadmetl/3gedeelte.
Qnkruidbestrijding.
Onderzoeker IrH.J.Eggink»
Proevenmettijdstippenvantoepassingvan
herbicidemiddelen'ingranen.
Doelvandeproef
Granenblijkeninverschillende ont-,
wikkelingsstadianietevengevoelig'tezijn
voorgroeistoffen.Bespuitingen overinverschillendeontwikkelingsstadiaverkerende
granenwordenverrichtomdoorwaarnemingen
enopbrengstbepa.ingen'uittemaken,door
welkebespuiting.etgraanhotminstofhet
meestwordtbeschadigd.Metbehulpvandeze
conclusieskaneenadviesoverhetmeest
juistemomentvanbespuitingenmetherbicidemiddelenvoordepractijkworde*nopgesteld.
Dezeproevenmoetenwordenaangelegd
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oponkruidvrije percelen.Baar opdeproefboerderijechtervrijveelonkruid voorkomt,kon
aandezeeisnietvoldaanworden.Hiermedezijn
echtertegelijkwaarnemingenteverrichtenover
hetmeestgevoelige ontwikkelingsstadiumvanhet
onkruid,
InelkeproefwerdgespotenmeteenDUC-,
eenMCPA-eneenDCPA"bevattendmiddel.De"bespuitingenopdeveldjeswerdenverrichtmeteen
gewonelagedrukrugsproeier.VanDHCwerd5kg/
hagebruikt,MCPA1kgactievestof,evenalsvan
2.4-D,opgelostin1000X,water,
Inzomergerstwerdeenproefaangelegdmet
vijfbespuitingen opverschillendeontwikkelingsstadia (Cl1110).Eenzelfdeproefistevinden
inhaver,dieietslaterwasgezaaid (Cl1111).
"~Indezomertarwe"bevindtzicheendergelijkeproef,Cl1109,met10bespuitingen.Deeerste
bespuitingwerdhierverrichtvrijkortnahet.
zaaienennogenigetijdvoorhetopkomenvanhot
gewas.
Indewintertarwe (Cl1062)Y/erdenookvijf
bespuitingengekozen<omuittemaken,wanneerde
tarwewelennietmeergevoeligwasvoorgroeistoffenenwanneerDHCdebesteresultatengeeft.
Haastdeproevenmettijdstippenvantoepassingwerdennogdevolgendeproefveldenaangelegü,
a
° Inwintertarwe (CI1063)
BespuitingenmetDHCinbijv.demaandenOct.
en Jan.endaarnagevolgddooreengroeistofbespuiting*Voor onkruidbestrijdinginwintertarweishetnl.theoretischnodig,datmeerderebespuitingenwordenverricht«Erwordt
hiereerstnagegaan,ofdeontwikkelingvan
hetgewasnietnadeligdoordergelijkebespuitingenwordtbeïnvloed«
b. Inrogge
Inroggewerdeenproefaangelegd (Cl1071),
waarbijvergelekenwerdendeinvloedvaneen

-7DNC-bespuitingeneenbespuitingmet
HH4-NO3ophetgewas.Erwordtnl.ver>ondersteld,datdeopbrengststimulerendewerking,welkeDNCheeftindienhet
tijdensdeuits'toeling"bijroggewordt
verspoten^ een gevolgzouzijnvande 2 0 ^
stikstof,dieinM C aanwezigis.
c•Inhaver
Onkruidenconcurrentieproef•Ineenproefveldschema-,datgoedemogelijkhedenvoor
wisk,verwerking"biedt (confounding)werdennaastelkaarvergelekendeinvloedvan
vroeger*laat-schoffelen,eenOTCbespuitingenwieden,opdeopbrengst enopde
ontwikkelingvanhetonkruid,
<*••lmerwten
Delaatstejarenwerdenmetdinitro-secondairbutyl«phenolzeergoederesultatenin
erwtenverkregen.Ookkalkstikstofbood
steedsperspectieven.Hetvorigejaarkon
wordenwaargenomen,dateenpre-emergenee
hespuitingmetDNCookzeergoedeonkruiddodingtengevolgehad,terwijldeontwikkelingvandeerwtennietwerdbenadeeld.
Ineenproef (Cl1120),waarinopbrengstbepalingenzullenwordenverricht,worden
dezemiddelenvergeleken.Tevenswordenin
eenproef (Cl1144),dienaastdezeisgelegd,mogelijkhedenvananderemiddelenen
nieuwemogelijkhedenvanoudemiddelen
oriënterend onderzocht.
Openkelegewassenwerdenoriënterend
nogbespuitingenopzeerkleineschaalverrichi
Dezezijnvanminderbelangenzijndaarom
hiernietopgenomen.
Practi.jkpercelen
Depractijkpercelengranenwerdenalle
metDNCbehandeld.Vergelijkingmetohbehan-

~8deldeveldjesenalleengeschoffeldeveldjesdemonstreert,inhogematehetgunstigeeffectvandechemischeonkruidbestrijding.
Peulvruchten.
Onderzoeker IrP.RiepmaWzn»
Cl1128Brwtenstandruimteproef,
Opzetderproef
Behalvederijafstanden (resp.15
?
25,331/3 en50cm)Y/ordenookdezaaizaadhoeveelheden (resp.100,160,220,
280, 340en400kg/ha)gevarieerd"bij4
erwtenvariëteiten (unica,StijfstroC.B.,
VincoenHala)•
Doelderproef
Nategaanbijwelkerijafstanden
zaaizaadhoeveelheiddehoogsteopbrengst,
wordtverkregen.Bovengenoemde,inenkelvoudopgezette,proefiseenvoortzetting
vaneenonderzoek,datvanaf1948opdezelfdewijzewerdopgezet.
Beverwerkingderuitkomstenvandezeperiodezaleniginzichtin"bovengenoemdedoelstellingkunnengeven.
Cl1133Standruimteproefmetstambonen
Opzetderproef
Alsbijerwten (zieCT1128).Aanlegin3-voud.Ras:Beka.
Ookdezeproefiseenvoortzetting
vaneenzelfdeonderzoekindejaren19481950.
Variatieinrijafstandonsresp» 25,331/3,

-940en50cm.
Variatieinzaaizaadhoeveelheden:resp0100,
140,180s 220en260kg/ha.
Doelvandeproef
Aisbijerwten (zieCI1128),
CI1131Collectiepeulvruchten
Doelvandeproef
Onderzoekvandekookkwaliteitvan
diversevariëteitenerwtenenstambonen.
Nieuwegewassen«
Onderzoeker IrW.R.Becker.
Deproefmetdederzaad (Cl1139)is
aangelegdmetvierzaaitijden.Hetdoel
isomnategaanofdederzaad"bijlaat
zaaiennogeenvoldoendeopbrengstgeeft
omalsnoodgewasinaanmerkingte-kunnen
komen,temeerwaardekostenvoorde
teeltgeringzijn,terwijlhetzaadmisschienvoor"bijzonderedoeleindenkanwordengebruikt»
Bewaringvanoogstproducten (aardappelen)*
OnderzoekerDr IrW.H» deJong«
Develdproevenvoorditonderzoekhebbenbetrekkingophetbewarenvanaardappelpootgoed«Ophetveldkandanblijken,in
hoeverredeverschillendebewaarmethodenen
behandelingendelevenskrachtvandepoters
hebbenbeïnvloed.

-10VoordeproevenCI1164,1168en1169zijn
depoterslos*gestort"bewaardineenmet
buitenluchtgekoelde"bewaarplaatsenvergelekentegenoverkuilbewaring.
Ingenoemdebewaarruimte zijndeaardappelenJ2.40mhooggestort«Bijeenbuitentemp.7dielagerisdandebinnentemp.
wordt,doormiddelvaneenventilator:,koudebuitenluchtnaarbinnengedraaid«©aar
dezebuitenluchtdeondersteaardappelenhet
sterksteafkoelt,is,opverschillendehoogtegemeten,eentemperatuurverschilwaarneembaar.Érwordtgekoeldmetbuitenlucht
toteenminimumvan0°C.Ctanategaan,of
deaardappelennergenstelaagzijngekoeld,
zijnpercelopeen5-talplaatsenmonsters
genomen«Daarookineenaardappelkuilde
omstandighedennietoveralgelijkzijn,is
hierhetzelfdetoegepast.
Bijdebewaringvanaardappelenwordt
welgebruikgemaaktvanFusarex,eentetrachloornitrobenzeenpreparaat,datbijaardappelenmeteentweeërlei doelwordttoegepast,nl.alsfusariumbestrijdings-enalas
kiemremmingsmiddeloHetwordtalseenwit
poederindehandelgebrachtenwordtbij
kuilbewaringoverdeaardappelenuitgestrooid ineenhoeveelheidvan4-J-kgper
1000kgaardappelen.Hetheeftalskiemremmingsmiddeleenvrijsterkewerking.-Een
puntvan-onderzoekis,voorhoeverbijwelennietvoorkiemeneenvertragingindeopkomstenverderegroeiwaarneembaar isen.
voorhoeversorteringenopbrengst:hierdoor
beïnvloedworden.Bitwordt inCl1161beproefdmetindekuileninCl1163metin
zakkenbewaardpootgoed.
BemiddelenSprito~P9BikartolenConservietwordenindeproevenCl1166en1167

-limethetzelfdedoelgebruiktalsFusarex,
nl.omtijdensdebewaringkiemingzoveelmogelijktevoorkomen« Genoemde
middelenzijnnogineenbeginstadium
Tanonderzoek,zodatdeproefalszeer
oriënterendkanwordenbeschouwd."Als
standaardobjecten is'bijvoorkiemenhet
objectpoterbewaarplaatsenbijniet
voorkiemenhetobjectkoelhuis3-J-°Cgenomen.
Omtewetenvoorhoeverbijde
teeltvanconsumptie-aardappelenvoorkiemenwel ofgeenbetekenis heeft,
wordtinproefCl1162nagegaanofniet
voorgekiemdeaardappelendezelfde ofhogereopbrengstkunnengevendanvoorgekiemde*Ditonderzoekheeftvooralbete'*"
kenisgekregen*doordatdelaatstejaren
veelaardappeleninkoelhuizenofluchtgekoeldebewaarplaatsenwordenbewaard.
Dezegebouw-enzijnuiteraardmeestalniet
voorzienvanramen,zodatvo'orhetverkrijgenvanliontkiemengebruikmoetwor'demr'gemaaktvankunstlicht,hetgeendebewaringduurdermaakt.Voordeteeltvan
vroegeconsumptie-enpootaardappelen
blijftvoorkiemennoodzakelijk omvroegtijdigeenvoldoendeopbrengst teverkrijgen.
ProefCl1184isopgezetmethetdoel
omnategaanofpootaardappelen9waarop
Fusarium-Rhizoctoniaendergelijkeschimmelsofparasietenopdeknolkunnenvoorkomen,ontsmetkunnenworden9 zonderdat
ditimvloedheeft opdegroeivanhetgewas-*.•Alsontsmettingsmiddelen zijngebruiktformaldehydeenP.D.69.Deaardappel-enzijneerst gewassenendaarnaontsmet,waarbijde tijdvanonderdompeling

-12endeconcentratie varieert.Debehandelingis
i14dagenvoorhetpotenuitgevoerd»
Hetdoelvan
proefCl1165 is,omvan
éénzelfde perceelaardappelen teverkrijgen.,die
ineenverschillend rijpingsstadiumwordengerooid.Metdezeaardappelenzullen proevenwordengenomenoverkiemingenhoudbaarheid«Sr
wordtdusmateriaalvanverkregenvoorverder
onderzoek.
Teeltvangraszaad.
Onderzoeker IrA»Sonneveld.
01984Engelsraaigras«
Indestrekenvanonsland,waarmengewend isgraszaadtetelen,heeftmenreedseen
aanzienlijkeervaringmetdezaadteeltvanhet
handelstypevanEngelsraaigras.Bittypebloeit
zeervroeg,levertveelzaad,maaris?bladarm
endaardoorweiniggeschiktvoordeinzaaivan
grasland.
Gedurendedelaatstedecenniazijnmeerderebladrijke selectiesbeschikbaargekomen? zowelvanhethooitype,.aisvanhetlaatbloeiende,
sterkuitstoelendeweidetype»Vooraldelaatste
jarenwordthiervan-elkjaar steedsmeerzaad
geteeldoVeletelershebbenhierbijdeonaangenameervaringopgedaan,datmendeweidetypen
enookdebladrijkere,laterbloeiendehooitypenminderlaatindenazomerenherfstkan
zaaien,danmenbijhetvanoudsgeteeldehandelszaadvanEngelsraaigrasgewendwas«Beindrukwerdverkregen,,dateenzekereontwikkeling
nodigisvoorhetgewasdewinteringaatendat
menditeventueelookkan"bereikenmeteenNgiftbijdeinzaaibijwijzevancompensatievan
telaatzaaien»

-13GI982Selectievankropaar.
Delaatstejarenv^rordtdevraagnaar
zaadvanbladrijkezachtekropaarselecties
steedsgroterdoordegunstigeervaring,
diemenhiermeeheeftverkregenophoge
drogegronden«Irwordtechternogweinig
zaadvangeteeld.Tendele ishiervan,de
onbekendheidmetdeteeltdeoorzaaken
tendeleookdevreeshetduurdereselectiezaadniettekunnenafzetten.Meerkennisvandeteeltisdaaromvandirectbelang.Zohoogmogelijke opbrengstenmaken
deteeltaantrekkelijker,
terwijlanderL
zijdsdeprijslagerkan komenteliggen«
Volgensdeliteratuur zijnook"bijkropaarrijenafstand,zaaizaadhoeveelheid,
zaaitijdenH-bemestingvanveelbelang.
Menvindtechtergrote tegenstellingen
tussendemeningenindeEngelseliteratuurendieuitdeScandinavischelanden«
Delaatstejarenheeftmenechterookin
deScandinavischelandendeneigingmeer
overtegaanopdeEngelseteeltwijze-melt
groterijenafstand enkleinezaaizaadhoeveelheden.Hetiszeker,datkropaarniet
laatindezomerkanwordengezaaid,indienmenhetvolgendejaareenvolledige
zaadoogstwilhebbenoMenzaldusvroeg
moetenzaaieneneventueelinnazomeren
herfstmoetenmaaienofafweiden.Demogelijkheidbestaat,dateenU-gift inde
herfstdaarnatnogweereengunstigeinvloedheeftopdezaadopbrengstinhet
volgendejaar.Qmzoveelmogelijkvariatiestekunnenonderzoeken5moeteeningewikkeldeopzetvanhetproefveldgenomen
wordenomdegrootteervantebeperken.
Dezeingewikkeldeopzetmaakthetmogelijkomlangswiskundige weg tochvast

-14testellen,ofdetevindenverschillenbetrouwbaar zijn.Ditgeldtookvoor devolgendeproef«
Cl981Timotheeweidetype«
Vanheitweidetype,vantimotheewaren
delaatstejarenalweienkeleselecties
beschikbaar,maarerwerdslechtszeerweinig
zaadvangewonnen«De zaadopbrengstenwaren
zogering,datdeprijsverbovendievan
hetgeïmporteerdezaaddiendeteliggen,
wildedeteeltrendabelzijn.
Uitdeliteratuurwerddeindrukverkregen,datvankwekerszijdebijdezaadteelttegeringerijenafstandenteveel
zaaizaadwerdvoorgeschreven.Bitwasaanleidingtothetaanleggenvaneenproefveldmetenkelerijenafstanden,tweezaaizaadhoeveelhedenentweeU-giften.Brwerdenzogroteverschilleninzaadopbrengst
gevonden,dathetwenselijkleekeendergelijke proefnogmaalstenemenomtezien
ofdeverschillenwerkelijkwelsteedszo
grootzijn.Inmiddelsbleekhetookvanbelangnategaan,hoelaattimotheenogin
dezomerennazomerkanwordengezaaid.De
kwekersblekenbijhetzoekennaarzaadtelersnamelijkookmoeilijkhedentehebben
methettijdigbeschikbaarkomenvanzaaiklaarland,temeerdaardeNederlandse
zaadtelerspractischgeenervaringhebben
mettimothee.Verder reesookdevraag,in
hoeverrelaatzaaienvandetimotheegecompenseerdkanworden,dooreenmeerofmindergroteN-bemesting,gegevenophetmomentvanzaaien.
Cl985Beemdlangbloem.
Omeenwatlagergedeeltevanhetperceel,waaropdegraszaadwinningsproefvelden

-15liggen,tochmeteengewastebezettens is
ditgedeelte TOOT dehelftbezaaidmeteen
weidetypeenvoordehelftmeteenhooitypevanbeemdlangbloem.Een"bijzonderdoel
heeftditproefveldniet.Hetisvoornamelijkopgezetmetdegedachte,ervaringte
krijgenomtrenthetoogstenvanditgewas
methetoogopeventueellateraanteleggen,meeringewikkeldeproefvelden«
Erisinmiddelsreedsgebleken,dat
beemdlangbloemgoedbestandistegenwateroverlast,wantookinhetlaagste deel,
waarweleensveelwaterheeftgestaanin
deafgelopenwinter,heefthetzichgehandhaafd.
Aanlegvangrasland«
Onderzoeker IrA.Sonneveld«
GI1112Oriënterende proefmetmengsels
vanlucerneengras«.
ZowelindeVerenigdeStatenalsin
EngelandendeScandinavischelanden;wordt
hetmeergebruikelijkomindelucerne een
bepaaldehoeveelheidvaneengrassoortte
zaaien»Enerzijdswordtditgedaanomhet
binnendringenvanmindergewenstegrassoortenindelucernetegentegaan,anderzijds
omopdiemanierbeweidingvanlucernebetermogelijktemaken»
Aardappelen,
Onderzoeker IrA»J.Reestman«
Deberegeningsproef Cl1115isbedoeld
omintijden9daterdroogteschadekanoptre-

-loden,hetgewaste"beregenenenomnategaan,
welkemaatstafdaarbijaangelegdmoetworden«,
Daarom zalerindeeersteplaatsopverschillendeveldjesnaeenkortereoflangereperiodevandroogte (7of14dagen)meerofminder
wordenberegend (10of20mm)ententweede
zalditwordengedaanaandehandvandevochtigheidvandegrond,diegeregistreerdwordt
doortensiometerso
Deproefmetregelmatigeenonregelmatigeafstandenvandepotersinderij(Cl1146)
wordtgenomenopverzoekvanhet.Instituutvoor
Mechanisatie enRationalisatie.Erisni.opgemerkt,datverschillendeaardappelpootmachinesoponregelmatigeafstandenpotenende
vraagisnu,inhoeverrehierdoordeopbrengst
wordtbeïnvloed.
Degewassenendeproefvelden»
Perceel1
Gewassenin1950vanOostnaarWest:
wintertarwe,voederbietenenmengteeltvan
haverengerst»
Hetperceelwordtinditjaargebraakt
eningezaaidmetkoolzaad.
Perceel 2
GewastAlphavoederbieten.
Bemestingkg/has1000kasintweegiften7"bij
hetzaaien-ennahetopéénzetten,800parelsuper'en
700kali40op8/3
Gewasin1950:mengteeltvanhaveren
gerst.Nadeoogstisergeschijfdmetde

-17offset-schijvenegengeëgdmetdetow's
trekker-eg« InSept*enOct.iserperha
28,000kgschuimaardegestrooidmeteen
centrifugaal strooier.Na2xeggeniser
inde2ehelftvan NOT. geploegd420cm
diependaarbijisdeondergrondgewoeld
tot435cm.Geziendetoestandvande
grond inwinterenvoorjaarlijkthet,dat
ditlaatsteeengunstigeinvloedheeftgehad.
Inhetvoorjaar ismetdelichte
scharnier-eglangsenmetdezaad-egoverdwarsgeëgdenop18/4isgezaaidop50cm
rijafstandmetdrukrollenachterdezaaipijpenendezaad-egachterdemachine.Be
"bietenzijnmachinaalgeschoffeldmetde
foietenstellen»metdehakop "bosjesgekaptenop29-31/5opééngezet.Opditperceelliggennoggeenproefvelden.Aande
Westkantkannogeenberegeningssproefwordenaangelegd.Debietenkunneneventueel
wordengebruiktvoorbewaringsproeven.
Perceel5
Oostkant.GewassBintjeaardappelen.
Bemestingkg/kas700kasop2/D, 800parelsuperen1100patentkali
op18/4
Gewasin1950vanOostnaarWest:voe<
derMetenenmengteeltvanhaverengerst.
De stoppelistweemaalgeschijfdengeëgd
enhetlandisbeginFebr.420cmgeploegd.Van23tot26Aprilisereenmaal
metdelichteendriemaalmetdezware
scharnier-eggeëgd.Degrondwastaaien
kluiterig.Op27Aprilzijndeaardappelen
gepoot,maat45-60,klasseA.Afstand
662/3x45cm.Bristweemaalopgerugd,op

-1811Meigeroldenop16Meigespotenmet3kg/
haDNCin400Lwater.Op24/5kwamende
eersteaardappelen"boven«Opditperceelligt
aandeOostkanteenoriënterendeproefmet
Eerstelingaardappelen,waarvandepotersmet
verschillendemiddelenzijnbehandeld (Fusarex,BelvitanK,AakimexenReposine).
VerderCl1146metregelmatigeenonregelmatige pootafstanden (afwijkingeninde
rijrespo 10s 15en20cm).Baarachterligt
deproefCl1185,waarindeinvloedvaneen
bespuitingmetgroeistoffenbijBintjeaardappelenwordtnagegaan.Be besproeiingsproef
bijBintjeenEigenheimeraardappelen (Cl1115)
metdevolgendeobjecten:nietberegenen,na
7 dagendroogte10en20mm,na14dagen
droogte10en20mmenbijhoge,gemiddelde
enlagetensiometerstand5mm.
Perceel3
Westkant.Gewas?Hertazomergerst.
Bemestingkg/has300kasop24/3,800parelsuperen350kali40op14/3
G-ewasin1950vanOostnaarWest:mengteeltvanhaver-gerstenaardappelen.Bebewerkingindeherfstvandestoppeliszoals
bijdeOostkant.Hetaard.landistweemaal
geëgdenhetloofisverwijderd.BeginBecemberIser25cmdiepgeploegd.
Op15Maartismetdemiddelzware scharnier-eghetzaaibedklaargemaakt.Begreppelsendekopeindenwarennognat.Op16
Maartisgezaaidnaar150kg/haop25cmrijafstand..Op1Mei stonderzeerveelheriken
isergeschoffeld.Op6en7Meigespotentegenonkruid,resp«,met4 on600Lwatermet
4-J-kg/haBÏTC.Beherikiservandoodgegaan,

-19dedouwnetelnietvoor100 %,Op6Junizijn
dedistelsbestredenmetgroeistof,perha
9Lnolachietop150Lwater«
Inditperceelligtdeonkruidbestrijdingsproef Cl1110metvijfspuittijdenbij
verschillende ontwikkelingsstadiavanhet",
gewas«Dedataende ontwikkelingsstadia
zijns
I 1Mei:3volwassenblaadj.esenéén
nognietzichtbarezijscheut*
hoogtevanhetgewas410cm,
II 10Meis5à6bladeren,2à3~zijscheutenvandeeersteorde«
somséénzijscheutvande
tweedeorde,hoogtevanhet
gewas24cm,dehoofdstengel
met 6bladeren«
III 17Meis2à3zijscheuten,waarbijde
eerstgevormdeveelal3bladerenheeft,28cmhoog«
IV 29Mei;6à7bladeren,2à3zijscheuten,40cmhoog«
V
Ïalshetgewasinaarkomt.
DemiddelenzijnsD¥C0«5 %9MCPA (A)en
2.4-D.
Perceel_4
Ditiséénvandepercelen,waarbijde
bemestingstoestand nietverbeterd zalworden«
GewassHerta,zomergerst«
Bemestingkg/has 330kasop6/4,300parelsuperen300kali40op8/3
Gewasin1950svoederbieten« Hetloof
vanditzeermatige totslechtegewasisuitgespreid enop1Pebr« ondergeploegd« Op13
Maartismetdemiddelzwarescharnier-egbewerkt,op14Maartgezaaid.Op6Aprilbegondegerstoptekomen« Hetbleek,dater

-20veelemeltenwaren«Boorhetslechteweeris
pasop11Aprilde"bestrijdingmetzemelen
enParijsgroenterhandgenomen,maarzonder
veelresultaat« Op17en18Aprilisertweemaalgeëgdmetdelichtescharnier-egenop
19Aprilisnaar150kg/ha opnieuworiginele
gerstgezaaid,op25cmrijafstand« Op24
AprilismetdeCambridgerolgeroldenzijn
nogeensweer zemelenmetParijsgroengestrooid,thansmetvoldoenderesultaat« Op
18Mei-istegenonkruidgespotenmet4kg
BBCop400Lwaterperha.Deherikiser
aandoodgegaan»Degersthadop24Meigele
punten.Op30Meizijndedistelsenz»bestredenmetgroeistof,6Lnolachiet op150
Lwaterperhaenop6Juni6Lop100Lwater»
Perceel5
GewassMarnehaver«,
Bemestingkg/ha:300kasop20/4,800parelsuperen500kali40op6/3»
Gewasin1950srogge.Bestoppelistweemaalgeschijfei, i 12cmdiepgeploegd,daarna
metdecultivatorbewerktenhalfOct» isper
ha28»000kgschuimaardeaangewend»Ditmet
de cultivatorendeegingewerkt»
Hetperceelwasnogalinergematemet
kweekbezet«Door-denattewinteriserniet
weergeploegd«Devoorjaarsbewerking isbegonnenop16Maartmetdemiddelzwarescharnier-eg«Develeregenshaddentotgevolg,
daterpasop17Aprilweergeëgdkonworden
metdelichtescharnier-eg« Op18Aprilis
dehavergezaaidnaar150kg/naop25cmrijafstand» Op24AprilismetdeCambridge-rol
gerold« Op18Meiisdeherikbestredenmet
DHC4kg/haop400Lwater.Deherikisge-

-21dood,.Dehaververtoonde op21Meigelepunten«
Op6Junizijndedistelsenz«bestredenmet
groeistofs perha9Lnolachietop150Lwater,
Inditperceelligtdeonkruidbestrijdingsproef-Cl1111metvijfspuittijden"bijverschillendegroeistadiavanhetgev\ras.
Dedataenontwikkelingsstadia zijns
I 11Mei i 2e"bladtevoorschijnkomend,
hoogtei10cm,
II 17Mei s3bladen,hoogte i 13cm.
III 23Mei :3à4"bladeren,lezijscheut
somswel,somsnietzichtbaar,
hoogte 21cm,
IV 5Juni s5à6bladeren,éénzijscheut,
hoogte40cm,
V 13Juni otegenhetindepluimkomen.
DemiddelenzijnsDNC•§- %9MCPA (A)en2.4-D.
VerderligterdeproefCl1145metvroeg
(a)enlaat (b)schoffelen,wieden (c)'enDÎJCbespuit.ing (d)omdeinvloednategaanvande
onkruidenopdeopbrengsttegenoveronbehandeld
(o).Debehandelingenwordenookincombinatie
uitgevoerd,,b.v«afb4-&~vroegenlaat
schoffelenenDNC-bespuiting.Hetvroegeschoffelenisgedaanop11Mei,hetlateop1Juni,
hetwiedenop20/6endeDHC-bespuitingop
23Mei.
Perceel6
Gewassen*lucerneenrodeklaver.
^Bemestingnajaar1950inkg/has.400slakkenmeel,
400super,800kali40,5000mengsel
schuimaardeensilicakalk 1 : 1 .
Oostkantextras14000schuimaarde.
Voorjaar1951s200parelsuperen150kali40.
G-ewasin1950?koolzaad..Hetvoornemenwas
omdegewassennoginhetnajaartezaaien,nadatereenkleinekalkgiftwastoegediend.Door
develeregensisalleenop30Aug.derodeklavergezaaid,maardirectnaopkomstdoorslakken
•grotendeelsvernietigd,Nahetdorsenmetdecombine ishetkoolzaadstrouitgespreideningewerkti

-22Hetlandiszesmaalmetdeschijven-egToewerkt
eninSeptolichtgeploegd.De schuimaardeop
deOostkantisinOct«aangewendendaarnais
hetgeheleperceelmetdecultivatorbewerkto
Er isnietweergeploegd« Indewinterenin
hetvoorjaar stonderafentoewaterindelage
delen»Haeggenmetdelichtescharnier-egzijnop
20Aprildeklaverenlucernegezaaid.VanOost
naar"WestjDuPuits-lucerne,Provencer-lucerne,
PajbjergrodeklaverenGroningerrodeklaver,
resp.naar25,25,12-2en20kg/haop25cmrijafstand.Belaatstehoeveelheidismeerdannormaalwegensdeslechtekwaliteitvanhetzaad.
Hetzaadisgeënt.Op23AprilismetdeCambridgerolgerolde Op9Meiwaser,inhet.bijzonderopdelucerne,aantastingdoordebladrandkever.Hetlandwastenatomtespuiten.Op11
Mei is
ïïDT-emulsie
verneveld,2Lop100Lwater
perha.Ditisop19Meinogeensherhaald»Op
24Meiblijkt,daterdunneplekkeninhet,gewas
komen,vooralindelucerne.De oorzaakisniet
gevonden.Op29Mei"isdeherikbestredenmet.\
Aatox,4-g-.lL/haop600Lwater.Hetgewasheeft
ietsgeleden,deherikisnietgeheelgedood.,
IndeDuPuits-lucerneisophetZuideinde
Cl1112aangelegd.Deobjectenzijnslucerne,
lucernemetresp.witteklaver,Engelsraaigras
laathooitype,beemdlangbloemweidetype,kropaar
selectieenzonderlucernehetkunstweidemengsél
TK-..voor2-3jariggebruik.
De gebruiktehoeveelheden zaaizaadzijns
Lucerne (metgrasofklaver):15kg/ha,lucerne
(monocultuur):25kg/ha,gras:10kg/ha,witte
klaver:3kg/ha.
Hetisdebedoelinginvolgendejarenregelmatigteoogsten,wanneerhetgewasineen
stadiumis,waarinhetgeschiktisvoorbeweiding,omzodoende eenindruktekrijgenvande
opbrengstaanvoederwaarde.

-23Perceel7
Gewas:Lembkeskoolzaad.
Bemestingkg/ha!700kasop5/3,700slakkenmeel,700kali40voor
hetzaaienen100fosfaat**
amm.salp,"bijhetzaaien»
G-ewasin1950swintergerst.Boorte
laatmaaienvandegerstwaserveelzaaduitvalenopslagvandegerst» "ÉTisomverschillenderedenennietgeploegd5maarviermaal geschijfd enenkelekerengeëgd»Met
eenDNC-bespuitingisnoggetrachthetonkruid endegerstopslagtevernietigen?maar
ditisnietgelukt.Op1Sept0 ishetkool«
zaad gezaaid op40cmrijafstand„Nadathet
koolzaadwasopgekomenisergerold,omhet
machinaal schoffelenmogelijk temaken,Er
isgeschoffeld op6916en24Oct.,terwijl
deergsteplekkenmetdehakzijnbewerkt.
Op1Meiis',doorDDTtevernevelen,de
glanskeverbestredenenop7MeimetHCHolieookdesnuitkever.Heteerstewasafdoende,hetlaatsteniet«
Perceel8
Gewas.s B i n t j e aardappelen«
Bemesting kg/has 700 k a s op l / 5 , 600 p a r e l s u p e r en 1200 p a t e n t k a l i op
10/3.
Gewas i n 1950s m e n g t e e l t haver en g e r s t .
De s t o p p e l i s eenmaal geploegd en éénmaal g e s c h i j f d en geëgd en op 25 Oct. op w i n t e r v o o r
geploegd«, Op 19 A p r i l i s e e r s t met de l i c h t e
s c h a r n i e r - e g de b o v e n k o r s t gebroken en d a a r r
na d r i e m a a l met de zware s c h a r n i e r - e g b e w e r k t , Hierna ging h e t geulenmaken. en opruggen h e e l goed. Op 23 en 24 A p r i l i s gepoot

-24ingeulen« OphetZuideindepotersvanKapengas 28-35mm,op662/3 i30cm,derestmet
A-potersuithetkoelhuisinKerkwijk,45-60
mmop662/3x45cm.Nahetopruggeniser
metdegladderolgerold.Op16Meiisdejongeherik,diealshaar opdehondstond,ToestredenmetBNC3kg/haop400Lwater.Iris.
éénmaalmetdeaardappel-voor schoffelsen
eenmaalmetdeb'ietenstellengeschoffeld.Het
gewasvanKapengapoters isvoordekeuring
aangegevenvooreigengebruiken"bestemdvoor
dewinningvaneigenpootgoed.Bendeelvan
hetperceelmetA-poters isaangegevenvoor
dekeuring«Boor deproefveldenbetreffende
debewaringenbehandelingvanpootgoed,die
opditperceelliggen,isditdeelbeperkt
tot50areo

OpditperceelliggenophetN-eind10
aardappelproefvelden,diebetrekkinghebben
opdebewaringendebehandelingvanhet
pootgoed«VanZuid naarNoordliggenerde
volgendeproefveldens
LinksGI1165metderassenBoro,Bintje,Alpha,VoranenNoordeling,gepootop
25/4 (l)9 b/b (II)en18/5 (III).Beopzet
is,omopééndatumterooien,waarbijhet
gewasinverschillende rijpingsstadiais'.
Bitmeer ofminderuitgerijptemateriaal
zaldienenvoorverdereproefnemingen.
RechtsCl1161.Bepotersvando--rassenBintje,Record,Eigenheimer,Saskia,
Frühmö'ilo enVoranzijnimDrente inkuilenbewaard enniet (ijenwel (il)behandeldmetFusarexo
LinksCl1166.BepotersvandeBintjeszijnopvijfverschillendewijzenbewaardenzonder-ennavoorkianenuitgepoot«.
Poterbewaarplaats (l),inzakkenineen
nietgekoelderuimtebewaardenvoorgekiemd
(2),idemmetBikartolbehandeld (3),idem

-25met0SpritoP (4),idemmetConserviet (5)
3-|-Gkoelcelnietvoorgekiemd (6),als2
zondervoorkiemen (7),als3zondervoorkiemen (8),als4zondervoorkiemen(9),
als5zondervoorkiemen (lO).
RechtsCl1162«BepotersvanderassenAlpha,Furore,BevelanderenMeerlander
zijnop5wijzen"bewaard.G-lazenpoterbewaarplaatsteBennekom (l),2°Ckoelhuis
teKerkwijk,
zondervoorkiemen (il),idem
0
3-JrC (lil),luchtkoelinginhetdonker
idem (IV)enluchtkoelingmetkunstlicht
idem(V).
LinksCl1164,DeEerstelingpoters
zijn"bewaardincelI'(A), celII(B),
celIII(C),onbehandeldekuil (D)engeventileerdekuil (c)enzijnopverschillendeplaatsenuitdezecellen/kuilengenomen.
RechtsCl1163.BeBintjepoterszijn
van5herkomstens OostwaardhoeveW.Meer
(A),telernr.2874zandW.Brabant (B),
nr.16kleiidem (c),nr.167idem (D)en
nr«,3790idem (E)enzezijnop4wijzen
behandeld.Alleenvoorkiemen (l),niet
voorkiemen (3),metFusarexenvoorkiemen
(2),idemzondervoorkiemen(4)«
LinksCl1168.BeBintjepotersvan
tweeherkomsten (AenB)zijnlosgestort,
ineenkoelhuisbewaardenvanverschillendeplaatsenuitdecelgenomen.
RechtsCï1167.BepotersvanBintje
A (A)enEigenheimer C (B)zijnindepoterbewaarplaatsbewaard (i),ineenniet
gekoeldpakhuisenwelvoorgekiemd (il),
idemnietvoorkiemen (v),behandeldmet
50grTuberiteper50kgaard.ineenniet
gekoeldpakhuisbewaardmetvoorkiemen
(III),
idemzondervoorkiemen (VI)enbij
0
3-J-Cin.eenkoelhuisbewaard zondervoor-
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-26kiemen(TV)„
Rechtsen~linksCl1184,BeBintje poters
zijngewassenendaarnametFormaldehydeenP.
D. 69ontsmet.
GeheellinksGI1169.DeBintjepoters
zijnafkomstigvanverschillendeplaatsen,uit
metbuitenluchtgekoelde 3cellen,waarinde
poters2.40mhooglosgestortwarenenuit3
kuilen,dieopverschillendewijzenzijn"behandeld.
Perceel9
Gewas:Kogazomertarwe.
Bemestingkg/ha:400kasop16/3,600parelsuperen600kali40op9/3.
Gewasin1950svoederbieten«Hetloof
vanditheelgoedegewasisuitgestrooidenondergeploegd op2februari.Op14Klaartismet
demiddelzwarescharnier-eggeëgdenop15
Maartis,naenigeregendesnaehts,gezaaidop
25cmrijafstand,160kg/ha.
Op16Aprilisgeëgdmetdezaad-egenop
2 Meigeschoffeldmetdeplaneetmetschoffelraam.Degrondisdoordeveleregensverkorst
endezebewerkingenhaddenweinig'resultaat.
DoorritnaaldenvraatisvooralophetN.-einde
detarwenogaluitgedund.Op10Meiisdeherikbestredenmet4kgDNCop400Lv\raterper
ha.De tarweheeftnietgeleden.Alleherikis
nietdood,wanthetgewasvasalietstegroot«
Op15Meiiserhopperupskiaveringezaaidnaar
15kg/ha (wasgeënt)eningeschoffeld.Indit
perceelligtdeonkruidbestrijdingsproefCl
1109met10tijdenvanaanwending,deeerste
aivoordeopkomstvanhetgewas.Dedataen.
ontwikkelingsstadiazijns
I 3Aprilskiempje-J-cmlang»
II 12April:dehelftvandeplantenmet
éénblaadjebovendegrond.

-27III 23Aprilslioogtevanhetgewasf8cm,
2e"bladkomttevoorschijn«
IV 1Mei :hoogte £12cm5 2à3bladen,Iezijscheutindeokselvanhetblad.
V 10Mei t hoogte18-20cm,4bladen,
Iezijscheuttevoorschijnt
komend«,
VI 17Mei shoogte425cm,hoofdas5à
6bladen,veelal2zijscheuten,deeersteheeft2à3
bladen.
VII29Mei shoogte 45cm,6à7bladen,
2 à3zijscheuteno
VIII6 Juni shoogte 60cm,f8bladen.
IXenX
volgennog«tj
DemiddelenzijnsDHC0.5 %9MCPA(A)
en2.4-Do
T

)IXop12Juni70cmhoog,ophetlaatste
Perceel1.0
blad.

GewassServo-erwten.
Bemestingkg/hag190kalksalpeterop16/3,
600parelsuperen1000
patentkali op9/3.
Gewasin1950:Bevelanderaardappelen«
Hetland isop5Febr..geploegd.Op13
Maartisermetdemiddelzwarescharnieregéénmaalgeëgd.Degrondwasmooi,maar
'snachtsvielerregen.Op15Maartiser
gezaaid naar290kg/haop25cmrijafstand«
Deerwtenkondenmaarmoeilijkopkomen.Op
16Aprilismetdezaad-eg overdwarsgeè'gd,
waardoordekorstenigszinsisgebroken.
Op1en7Mei iserperha2LDDT-emulsie
op100Lwaterverneveldvoordebestrijdingvandebladrandkever.Op2Meizijn
deerwtengeschoffeldenop12Meiisde
'herikenander onkruidbestredenmetAatox,

-287Eperhaop800Lwater«,Deherikisgeheeldoodgegaan,deerwtenhebbenietsgeleden« Op19Meiisnogmaalsmachinaalgeschoffeld.Inhetpraktijkperceel liggen
tweeonkruidbestrijdingsproefvelden.!
Cl1120metbutyl-phenollx(i/o),2x(l/5,29/è)
en3x(l/5,2
9/5,32/6)kaikstikstofvroegenlaat
(l/5-23/5)enDUC.Hetlaatstehijaanwendingvoordeopkomstvanhetgewas (30/3),
Detijdenvanaanwendingzijntussenhaakjesvermeld.
Verder isernaastonbehandeldeenobjectonbehandeldmetschoffelen (19/5).
Cl1144metbutyl-phenolopgewassen
vanresp.5 (A),10 (B),en30cmhoog (C)
(l0/5,17/5,5/6)$ kalkstikstofeenweekna
hetopenbreken opdroog (P.H.K.)ennat(E.
G.r.)gewas (23/4,27/4, lO/ö),DNÇ0.5 %
nahetzaaien (L)envoorhetopenbreken
(M)(23/3,12/4),IPC5en10kg/ha (Oen
P)tijdenshetopenbreken ;(l6/4)9xanthaat
bij10cmhooggewas (Q) (17/5),TCA10en
20kg/ha (RenS)enTCA104IPC5kg/ha
bijhetopenbreken (T)(16/4),MC
PA (A)bij
10cmhooggewas {u) (l7/5).Nisonbehandeld,
Opditperceelliggendeproevenmet
peulvruchten.DeerwtenproefCl1128is19
Aprilgezaaid«,Op19Mei ishetonkruidbestredenmetAatoxcDebruinebonenproef,Cl
1133,isgezaaid op18Mei.
Verderligterdeproefmetdederzaad
Cl1139.De zaaitijdenzijn23/4,5/5,17/5
en28/5.
Perceel11
Gewassgraszaadenwintertarwe.
Bemestingkg/hag500slakkenmeelen300kali40op24October.

-29Gewasin1950sVoorzoverdegrasproefveldennietinhetTOorjaarTan1950zijn
gezaaid*isheterwten.OpdeWestelijke
geer endusookophetWestelijkedeelvan
hettimothee-proefveld,stondkoolzaad.
Opdeproefveldenisindeherfstde
grond tussenderijenlichtomgespit.In
hetvoorjaar isergehaktengewied«Vooralhetwintergraswasmoeilijk teverwijderen.Op17Aprilisinhethijzonderde
kamillebestredendooreen"bespuitingmet
DNC.perha4kgin1000Lwater.
Opditperceelliggenvierproefvelden
voor'graszaadwinning«
Cl 984 graszaadwinningmetdrietypen
Engelsraaigras (handelszaadalsvroegste
type,eenlaathooitypealstussentypeen
eenextreemweidetypealszeerlaatbloeiend type),5zaaitijden lopendevan30
Maart (onderdekvrucht)tot10Octoberen
4N-giftenbijhetinzaaien,resp.nahet
oogstenvandedekvrucht (O,10,20en40
kgzuivereN/ha).Berijenafstand isoveral40cm,dehoeveelheid zaaizaad15kg/
haende.voorjaarsgiftaanstikstof70kg
zuivereU/ha.
Cl982
Selectievankropaar,waarinzijnopgenomen4zaaitijden (lopendevan29Maart
tot1Aug.,29Maartmetenzonderdekvrucht),2rijenafstanden (40en60cm),4
zaaizaadhoeveelheden (3,7,14en25kg/ha)
2 N-giftenindeherfstvanhetjaarvan
inzaai (10en30kgzuivereN/ha)en3Ngifteninhetoogstjaar (305 70en120kg
zuivereN/ha.
Cl981
Timotheeweidetypemet5zaaitijden
(lopendevan3Julit/m4October)9 2
rijenafstanden (25en60cm),3zaaizaad-
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hoeveelheden ( 3 , 7-J- en 20 k g / h a ) , 4 U-gift e n b i j h e t z a a i e n (O, 10, 20 en 40 kg zuiv e r e H/ha) en 4 N - g i f t e n i n h e t o o g s t j a a r
(20, 40, 70 en 100 kg z u i v e r e N / h a ) .
P e r c e e l 12
Gewas:CarstensVwintertarwe.-.
Bemestingkg/laas300kasop5/3,600slakkenmeelop16/8en650
kali 40op10/10.
Gewasin1950:koolzaad«Hetkoolzaadstroismerendeelsvervvijderdendaarna*is:
ertweemaalgeschijfdengeëgd.Op16Oct«
iser15cmdiepgeploegd.Degrondwasniet
mooienisnog"bewerktdoor dérupstrekker
endeschijven-eg« Op20Oct» isergezaaid
naar120kg/ka.Op23Aprilisergeëgdmet
deonkruid-eg.OphetNoordelijk deelvan
hetperceel isgoedv^erkgemaakt,ophet
Zuidelijk deelwasdegrondtehard«
Op25Aprilishetonkruid,voornamelijkkamille,"bestredenmet0.5 %DNC-oplossing.Op1Meiisergeschoffeldmetde
planeet.Op4Meiiserhopperupsklaveringezaaid (geënt)naar15kg/naeningeschof~
feld.Inditperceelligtderijenafstand(20en30cm)ïf-hemestingsproefCl1057
(175,350en525kg/hakas).Bij20cmis
dezaaizaadhoeveelheid120kg/ha,bij30cm
resp.120en80*
VerderdeonkruidbcstrijdingsproefveldenCl1062metDNC0.5 %,MCPA (A),en2.4B,vijftijdenvanaanwending,vanafde2e
helftvanJanuari omdetweeweken.Be tijdenvanaanwendingendeontwikkelingsstadiazijns
I 29Jan. Jhoogte 6à7cm,3e"blad
tevoorschijnkomend,"be-

-31ginvanontwikkelingTan
de zijscheutenindeokselTanhetblad«
II 16Febr.shoogte 6à8cm,3ont-"
v/ikkeldebladeren,zij-'
scheutindeokselTanhet
Ieblad i1cmlang.
III 21Irt. Ïhoogte8-10cm,4ontwikkeldebladerenssoms5e
teToorschijnkomend,Ie
aijscheutbuitendeoksel
tezien.
IV 23Aprilshoofdas5-7bladeren> 3à
5 zijscheutenTandeeerste
orde,1à2Tande2eorde.
V 10Mei :hoofdas7à8bladeren,zijscheutenalsop23April.
.Cl1063met2.4-Ddirectnahetzaaien (A),juistTOorenjuistnadeopkomst
(BenC)eninJanuari (D)(24A O * 23A?
5/2),MCPAinApril (E)(ïo/ö),DHCHov„
enJan.(F) (20/11,5/2),DNC NOT.4MCPA
inApril (G)(20/11,ïo/ö)idemJanuari
enApril (H)(5/2,10/5),DHClov*4DHC
Jan. 4MCPAinApril (J)(20/ll,5/2,10/5),
DHCTroeg (K*)enlaat (L)oTerdeTorst
;(27/2,6/3),Misonbehandeld.
\
Deproeven1062en1063hebbendoor
denattewintergeleden,wathetplanTan
uitvoeringendestandTanhetgewasbetreft.BrkwamennatteplekkeninToor.
Aansluitendaandezeproefvelden
ligterophetperceelroggeTanGebr.
Bakker,Cl.1071,betreffendedeH-werking
vanDHC.Debemestingisinkg/ha200kas,
200fertifosen400kali40.Haastonbehandeld,worden.bespuitingenTergeleken
Tan2en3maal2.5kg/haDHCmet2en
3maal1.6ammoniumnitraat,aangewendop
23/1 (femaal),29/l (2een3emaal),
S.919A '
500ex.

