-2komklei).
Ontwateringvandegronden
Indewintervan1951-1952zijnertwee
Bosman-molentjesgeplaatst enzijndetwee
molenslotengegraven.Degrondhieruitisten
delegebruiktvoorhetophogenvandekopeindenenverder zijndeslotentussenperceel
2-3 en6-7gedeeltelijkgedempt.Er zijnaan
weerszijdenvandezeslotendrainreeksengelegd,evenalsaanweerszijdenvandelandweg
metbetonbanentussenperceel1-2 en5-6.Ook
langsdeoostkantvanperceel12isnogeen
reeksgelegd.InDecember1952iseropperceel1indeoudegreppelsopafstandenvan
I3.5mgedraineerd.Inhoeverre eropdeanderepercelendrainagenodigzalzijn,iseen
puntvanonderzoek.
Middelenterverbeteringvandecultuurtoestandvandegronden"
Indenazomervan1950isopdepercelen2,5endeoostkantvan 6, schuimaarde
aangewend,opdepercelen3en7in1951en
opdewestkantvan6in1952.Deorganischestofvoorzieningisvanveelbelang.Debedoelingisomafwisselend •£deelvanhetbedrijfingras,klaverenlucerne teleggen
enophetbedrijfveetehouden,waardoorer
stalmestbeschikbaarkomt.
Gebouwen
Deze zijnthansinaanbouw.InsamenwerkingmethetInstituutvoorLandbouwtechniekenRationalisatie zalereenproefwordengenomenmet3wijzenvanmelkveestailing
omdeinvloedhiervanna tegaanopdeopbrengsten,hetvoederverbruikendegezondheidstoestand vandedieren.Voordedrie

-3objecten;warme stal,koele stalmetuitloopenloopstalwordendenodigevoorzieningengetroffenindegebouwen.Voorhet
objectloopstalwordteenmelkstalingericht.
Toegangsweg enlandweg
De eersteisinpuingelegd?metde
afwerkingwordtgewachttotdegebouwen
gereed zijn.
De tweedeisin1952uitgevoerd inbetonbanen,waarvoordeNed.HeideMijhet
bestekheeftgemaakt.Debreedteis60cm
meteenonderlinge afstandvan110 cm.De
stukken zijn1.50mlangen8cmdik.De
bewapeningisindelengte 5staven 0 815,indebreedte9staven 0 8-20 ende
prijsophetwerkwas+f.lO/mvoor 2banen.
Verkaveling
Dezewordtvoordepercelen1-7,voorlopigalthans,aangehoudennaar denatuurlijkegrenzenvanslotenendichtgemaakte
sloten.Voordepercelen8-12wordtdeverkavelingaangehouden,zoalsdiebijdevorigegebruikerisgeweest.Degebruikerhad
zijnpercelenevenwijdigmet dewestelijke
slootaangelegd.Bijhetvaststellenvande
oostelijkegrensisdeze evenwijdiggenomen
metdedichtgemaakte sloot tussenperceel
11en12,opdatdepercelen8-11 eenzo
vierkantmogelijk complexvormen.Voorlopig
blijftdeoudeverkavelinggehandhaafd;
Ieomdaterinhetvoorjaarvan1950,toen
ernognietsvaststondbetreffendehet
ingebruiknemenvandezegrondenals
proefboerderij,opperceel11reedseen
aantalmeerjarigeproefveldenvoorgraszaadwinningisaangelegden
2eomdatdeandere percelenvoorlopigdebes-
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lastgelijkevoorvruchten.,
In1954zullendepercelen8-11geheel
groengelegdwordenendaarnazaldeverkavelingoost-westwordengedaan.Ditvooral,
omdatopdezepercelenvannoordnaarzuid
degrondlichterwordt.
Indelingvandeperceleninjaarstroken
Ten"behoevevanhet continubeschikbaar
zijnvangoedeproefterreineninallegewassenenopallepercelenzijndelaatsteingedeeld in3of4jaarstroken,dieeensinde
3 jaarvoorproefnemingenbeschikbaar zijn
(perjaar1of2).Opdepercelen8t/m11
wordtditpasin1954ingevoerd.
HET ONDERZOEK
Teeltvangraszaad
Onderzoekers:IrA.Sonneveld enIrA.Evers.
Opperceel10zijnaangelegdi
Cl1198.Eenoriënterende zaadwinningsproef
met10verschillendegrassen.Hetdoelisna
tegaandeinvloedvanverschillende dekvruchten (c.q.voorvruchten).
Deopzet.DeproefisaangelegdmetEngels
raaigrasw.t.enh.t.,kropaarhandelszaad
enselectie,beemdlangbloem,Italiaansraaigras,rood zwenkgras,timotheew.t.enh.t.
enruwbeemdgras en2periodenvaninzaai,
nl.Iinhetvoorjaar onder9verschillende
dekvruchten (koolzaad,wintergerst,wintertarwe,veldbonen,erwten,zomertarwe,zomergerst,haver envlas)enIIindezomer,
nahetoogstenvandezegewassen (diein
ditgevaldusvoorvruchten zijn)enwelop
30Juli (nakoolzaad,wintergerstenwintertarwe),15Augustus (nahaverenvlas)

-5en28Augustus (naveldbonen,erwten,zomertarwe enzomergerst).Ingezaaid1952;
eersteoogst1953Cl1199.ZaadvvinningvanEngelsraaigras.
Hetdoelisnategaandeinvloedvan
verschillenderijenafstandenopdezaadproductievan3typenvanEngelsraaigras.
Deopzet.Deproefisaangelegdmethandelszaad,laathooitypeenweidetype"bij
5rijenafstanden (20,25s 33>40en50
cm).Ingezaaidnazomer1951,eersteoogst
1952,tweedeoogst1953«
Cl1201.Zaadwinningvan3grassoorten.
Heidoelisnategaanofhetbijde
zichlangzaam ontwikkelendegrassen
voordeelkanhebbenhetgrasindeherfst
gelijkmetwintergerst alsdekvruchtuit
tezaaien;hetgewasstaatdaneenwinterhalfjaarlangerteveldeenheeftbovendien 2wintersomtejarowiseren.
Deopzet.Deproefisaangelegdmetkropaar,rood zwenkgrasenbeemdlangbloembij
herfst-envoorjaarsinzaaionderwintergerst (gezaaidherfst1951gelijkmetde
dekvrucht eninhetvoorjaar1952onder
dedekvrucht).Eerste oogst1953.
Teeltvanlucernezaad
Opperceel 2isaangelegd:
Cl1409.Eenoriënterende zaadwinningsproefmetlucerne.
Hetdoelisteproberenzaadvanlucerne
tewinnenbijverschillende standdichthe-^
den.
De opzet.Deproefisaangelegdmethet
rasduPuitsbij4rijenafstanden(25,
40,67en100 cm)en2zaaizaadhoeveelheden (2en10kg/ha).Ingezaaidbegin

-6Augustus1952,oogst1953 (eerste snede).
Teeltvanlucerne
Onderzoekers;IrA.Sonneveld enIr T.C.v.d.
Kamp.
Cl1112opperceel6.-Oriënterende proef
metmengselsvanlucerne engras.
Hetdoel.Deinvloednategaanvandebijmengingvangrasopdeopbrengst enopde
binrtendringingvanmindergewenstegrassoortenindelucerne.
Deopzet.Deproefisop23April1951in
drievoudaangelegd.NaastdeobjectenRassenlijstmengselTE, enlucerneinmonocultuurkomeninmengselsvanlucerneengras
devolgendegrassenvoor:kropaar,beemdlangbloem,Engelsraaigrasenwitteklaver.
In1952isdriemaalgemaaid.In1953
zullennogtweesnedenwordengeoogst.
Cl14-08opperceel 2.Maaistadiumproefvoor
drierassenlucerne.
Hetdoel.Deinvloednategaanvanhet
stadiumvanmaaienendeduurvanderustperiodentussendesneden,zowelopdeopbrengstalsopdesnelheid,waarmeeonkruid enongewenstegrassenbinnendringen.
Inverbandmethetmindergoedgelukken
vanditproefveld zalhetzwaartepuntwordengelegd opdebestuderingvandeze z.g.
vergrassing.
Deopzet.InAugustus1952werdendedrie
navolgenderassenineenerwtenstoppel
uitgezaaid,t.w.duPuits (grotendeels
misluktenop21Maart1953gedeeltelijk
overgezaaid),Provencer enAltFrankische
(bastaardlucerne).
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Onderzoeker:IrG.C.Ennik.
Inverbandmetdeslechteervaringendie eenpaarjaargeledenmethopperupsalsgroenbemester opdeProefboerderijwerdenopgedaan,isopdepercelen
5 en9resp.inzomertarwe (Cl1526)en
wintertarwe (Cl1527)eenoriënterend
proefjeaangelegdmetEngelsehopperups,
ItaliaanserodeklaverenrodeMaasklaver,tervergelijkingvanhunwaardeals
groenbemester.Daarmisschienookde
zaaitijd eenrolspeelt,werdenopperceel5bovendiennog 2zaaitijdeningevoerd.
Granen
Onderzoeker:DrW.H.vanDobben.
Cl1454opperceel9.N-aanwendingstijdenbijwintertarwe (Heine'sVII)op
kleigrond.
Indepraktijkstrooitmendestikstofopwintertarwe omstreeksMaart.Uit
proevenisechtergebleken,datmenbij
dekeuzevandeaanwendingstijdgrote
vrijheid heeft,althansopkleigrond.
Voordestro-opbrengstbetekentdegift
inMaartweleenoptimum,maardekorrelopbrengst zouzelfsbijzeervroege
(bijhet zaaien)ofzeerlate (begin
Mei)aanwendingvandestikstof geen
schadelijden.Vooralde zeerlateaanwendingisaanlokkelijkbijgewassen,
waarbijlegeringwordtgevreesd.Menkan
danimmersdeontwikkeling eensaanzien
enbovendienkanwordenbemest,zonder
hetgevaarvanlegering sterktevergroten.
Vergelekenwordengifteninbegin
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verdeeldegift en eenO-object.
Cl1455opperceel11.AlsCl1454maarnu
opUraniawintergerst.De "late"giftishier
gesteldinbeginApril,wegensdezeervroegeontwikkelingvandegerstvergelekenmet
wintertarwe.
Cl1421opperceel10.Proefmetganzenvraatopwintertarwe.
DezeproefwordtgenomeninsamenwerkingmetdePlantenziektenkundigeDienst,
waarmenzichgraageenoordeelwilvormen
overdeklachten,dieuitdepraktijkbinnenkomen.DiverseobjectenzijninJanuari,
PebruarienMaartafgegraasd("licht"en
"zwaar").Ditgeschiedde door eenhekom
eenobjectteplaatsenenhierinenkele
ureneen"team",bestaandeuit 2grote
rutganzenen4kolganzen (allegekortwiekt),
telatengrazen.
De "lichte"begrazingisgedurende 2
uurenafgestemd opwaarnemingeninhet
veldverrichtaangrazendeganzentroepen.
De "zware"begrazing duurde 6uur,
waarnahetgewasernstigtoegetakeld is
ende"grondvastgetrapt.In1952herstelde
ditobject zichlatervrijwelgeheel,ondankshetfeit,datdegrondnadewinter
nietislosgemaakt.Ditjaarisdehele
proefnormaalgeschoffeld engeëgd.
Cl1464opperceel5.Proefmetrijenafstandenenstikstofgiftenopzomertarwe.
Terwijlerinwintergranenvele
proevengenomenzijnmetrijenafstanden,
waaruitblijkt,datmenzondergevaarvoor
oogstdervingdegebruikelijke afstandvan

-920à 22cmkanvergrotentot25à30cm,
iservandezomergraneninditopzicht
weinigbekend.Eenwijdererijenafstand
isgemakkelijk bijnetschoffelenen
levertbijroggeookwat stevigergewas.
Voortsisvanbelangnategaan,ofde
ondervruchtwellichtbeter slaagtbij
wijdererijenafstand.Daarom isbijdezeproefklavertussenderijengezaaid.
Terwillevandebeoordelingvandestevigheid zijnenkelestikstofniveau's
aangebracht.
Peulvruchten
Onderzoeker;IrP.RiepmaWzn
Deproefveldenliggenopperceel12Z.
Cl1425.Doperwtenrassenonderzoek.
Het"doel.
a.Toetsingvandiverserassenophun
landbouwkundigewaarde.Geletwordt
o.a. op:vorstenziekteresistentie,
grondbedekking,stevigheid enlengte
stro,tijdvanrijpingendeopbrengst,
waarvande consumptiekwaliteitwordt
bepaald.
Hetkwaliteitsonderzoekwordtverricht
doordeAfdelingVoedingsonderzoekonderleidingvanMej.A.Veenbaas.
b.Onderzoeknaardemogelijkhedenvan
spreidinginpluktijd doormiddelvan
eenjuisterassenkeuze.Vooreendoelmatige industriëleverwerkingvandoperwtenisditdeelvanhetonderzoek
vangrootbelang.
Deopzet.Ruim 40doperwtenrassenworden
indezeproefonderlingvergeleken.
Cl1426.Oriënterend onderzoeknaarhet
verband tussenrijpingsgraad enopbrengst
vanronde engekreukte erwten.
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deopbrengstaandrogeerwtenkanwordenafgeleid hoegrootbij eenzelfderasdezeopbrengstzouzijngeweest,indienineendoperwtenstadiumwasgeoogst.
Hetvindenvaneenverband zoudeaanleg
vandoperwtenrassenproeven inInterprovinciaalverbandvergemakkelijken,daarbijdeze
proevendebepalingvanhetjuisterijpheidsstadiumendeopbrengstveelalopgrotemoeilijkhedenstuit.
Deopzet.Bepalingvandeopbrengstinverschillenderijpingsstadia.Derijpheidsgraad
wordtbepaaldmetbehulpvaneentenderometer.
,
Ol-I427.Collectieerwten.
Onderzoeknaardekookkwaliteitvandiverseerwtenrassen.DitonderzoekwordtverrichtdoorMej.A.Veenbaas,hoofdAfdeling
VoedingsonderzoekvanhetC.I.L.0.
011428.Collectiebonen.
AlsCI1427.
CII43Iresp.CII432.Zaadbehandelingsproevenmetkreuk-enlandbouwerwtenresp.stamenslabonen.
Hetdoel.Toetsingvandemodernezaaizaad-*beschermingsmiddelenophunlandbouwkundige
waarde.Doorbepalingvandeopkomstende
opbrengstwordtnaderinzichtindewerking
eneenvergelijkingvandediversefungicidenverkregen.
Deopzet.BijerwtenwordenderassenKelvedonWonder,Servo enRondoinhetonderzoek
betrokken.VerderhetstambonenrasBekaen
destamslaboonDubbeleWitte.
Devolgende zaaizaadontsmettings-en
beschermingsmiddelenwordenbeproefd,te
wetens eenorganischekwikverbinding,chi-

-11nonverbinding,T.M.T.D.-bevattendmiddel,
combinatievanorg,kwik+ chinonenorg,
kwik+T.M.T.D.,eenvloeibaarkwikhoudendmiddel.
Cl1435.Bladrandkeverbestrijdingsproef•»
Hetdoel.Hetzoekenvaneendoelmatige
bestrijdingvandebladrandkeveren
dienslarven.Verderwordtdegrootte
vandedoorditinsectaangerichteschadenagegaan.Ditkanzichuitenindeopbrengst.Ookwordtdeinvloedvaneen
bladrandkeveraantasting ophetoptreden
vanvoetziektennaderbestudeerd.Dit
geschiedt insamenwerkingmetmedewerkersvanhetI.P.O.
De opzet.BespotenwordtmeteenD.D.T.preparaat.Variatiesinspuittijdenaantalbespuitingen,bij2stikstoftrappen.
CII442.Groeistofbehandelingsproefmet
erwten»
Hetdoelderproefisdezogewenste
spreidinginpluktijdbijdoperwten,ook
mede tebereikendoordegroeivaneen
goed praktijkras,metbehulpvaneen
groeistofbehandeling tevertragen.
De opzet.InenkelestadiawordenRondoerwtenmetM.C.P.A,bijverschillendeconcentratiesbespoten.
Cl1444•W-bemesting opvrcegekortstrodoperwten.
HetdoelisomnategaanofdeopbrengstvandekortstrovroegedoperwtennietalleendoormiddelvanN-giften
kanwordenverhoogd,maarookomdeoptimaleN-hoeveelheidvasttestellen.
Deopzet.VerschillendeN-hoeveelheden
als chs,toegediendaanhet doperwtenras
Avanti.
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metveldbonen.Dezeproefdraagteenoriënterendkarakter.
Afdeling"Voedingsonderzoek
Onderzoekers:Mej.A.VeenbaasenMevr.Ir
J.A.Bakhuis.
CI1506opperceel 6.
Hetdoel.Onderzoeknaardebeïnvloeding
vandeconsumptiekwaliteitvanaardappelendoorbehandelingmet:fungiciden,
insecticiden, combinatiesvanbovengenoemden,loofdodendemiddelen,herbiciden,
pre-emergence.
Deopzet.DerassenEigenheimer,Bintjeen
Meerlanderzijninhetonderzoekbetrokken.
Elkmiddelwordtindeeersteplaatsaangewendindehoogste concentratie,dieinde
praktijk nog gebruikelijkisenbovendien
ineenconcentratie,diehetdubbelehiervanbedraagt.Enkelemiddelenwordenzowelinpoedervormalsinemulsieaangewend.
Zomogelijkwordenallemiddelenverspoten.
Basisbemesting;200kgK 9 0alspatentkali;
80kgP^Ocalsfertifos;
60kgNaiskalkammonsalpeter.
Gl1507opperceel 6.
Onderzoekers:AfdelingVoedingsonderzoek
insamenwerkingmetdePlantenziektenkundigeDienst.
Hetdoel.Nieuwe,nogdoordeP.D. tebeproeven,middelen zullenhieropaardappelen(Eigenheimer,Bintje enMeerlander)
wordenaangewend omnategaan,watdeinvloedisvandezemiddelenopdeconsumptiekwaliteit.

-13CI 1196 (perceel 1 2 N ) .Organische b e nestlïigs pr
oefe
I n deze meerjarige proef wordt in
1953 de invloed van diverse organische
bemestingen (met en zonder schuimaarde)
op de kookkwaliteit en opbrengst bij
aardappelen onderzocht.
Tevens wordt aandacht geschonken
aan andere facetten, b.v. het verloop
van de structuur en de chemische toestand
van de bodem, het optreden van gebreksverschijnselen en ziekten etc.
Kalifixatie
Onderzoekers D r F. v.d. Paauw, L.P.S. B.I.
T.N.0., Groningen.
Op perceel 4 is in 1952 een oriënterende proef (Cl 1334) aangelegd op de
westlant van het perceel ter breedte v a n
4 rijen aardappelen en over de gehele
lengte van het perceel. Er is pk
gegeven
naar 0,75, 200, 400 en 800 kg/ha K „ 0 .
In 1953 is er geen kalibemesting g e geven en de proef ligt nu op nawerking
(gewas erwten). Op de oostkant van het
perceel is in 1953 eenzelfde proef a a n gelegd, nu met pk en zk en evenals in
1952 met Eigenheimer aardappelen als g e was (Cl 1 5 2 2 ) .

-14Bewaringvanoogstproducten (aardappelen)
Onderzoekers DrIrW.H.deJong
Develdproevenvoorditonderzoekhebbenbetrekkingophetbewarenvanaardappelpoo.tgoedenopdiversebehandelingenhiervan.Ophetveldkandanblijkeninhoeverre
deverschillendebewaarmethodenenbehandelingendelevenskrachtvandepotershebben
beïnvloed.
Cl1515
HetonderzoekbetrefthierhetgewichtsverliesvanEigenheimerAaardappelengedurende debewaarperiode.Bijdebeschrijving
vanenkeleobjectenwordtgemeld,dater
eerst "curing"istoegepast,d.w.z.dater
gedurende14dagennahetstortenindecel
nietgekoeldwerd omdeaardappelendegelegenheid te geven eerstvoldoende teverkurken.
DezeEigenheimerpoterszijnindevolgendeobjectenuitgeplantsbewaringin 20kg
kistenineenkoelhuisbij 2°G (obj. I ) ,
idembij3i°C (obj.II),idembij5°C
(obj.III),losgestortebewaringincel6,
waarbijvanhetbeginaf (Juli1952)geventileerd is (obj.IV),losgestortebewaring
incel7,waarbijeerst "curing"istoege- *
past (obj.V)enlosgestortebewaringincel
8,idemals cel7enverderistijdenshet
ventilerensteedsdoor stoombevochtigde
luchtdoorgevoerd omhetgewichtsverliesder
aardappelen toteenminimum tebeperken
(obj.VI).Verderisernogdegewonepraktijkkuilbewari
ng (obj.VII) endebewaring
ineenkuil,diedoormiddelvaneenventilatormetkoudebuitenluchtgekoeldwerd
(obj.VIII).Deaardappelenwerdenniet
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Cl1516
Inde"bewaarperiode1952-1953werdop
4 tijdstippeneenwas-droog-enontsmettingsproefuitgevoerdmet3rassenpootaardappelen,zowelvanklei-alsvanzandgrondafkomstig.Hetwassenwerdgedaanmet
deverlengdeJohnBeanaardappelwasmachine.
Hetabsorberenvondplaatsopdedatas
31October1952,11December1952,24Februari1953en1April1953« Hierbijwerdende
volgende 5objectenverkregen:Onbehandeld
(I),gewassen eneenweeklangvochtiggehouden (II),gewassenengedroogdmetkoudebuitenlucht"(UI)•gewassen engedroogd
met sterkverwarmdeluchtineendroogtunnel (IV),gewassen,ontsmetin0.5 %AAventa-oplossingendaarnagedroogdmetsterk
verwarmdeluchtineendroogtunnel(V).
Intotaalwerdenhierdoor120monsters
verkregen (nl.3rassenx 2herkomstenx
4wastijdstippenx5behandelingen),die
allenietvoorgekiemdinenkelvoud zijn
uitgeplant.
Cl1521
Ditproefveldiseenaanvullingop
Cl1516.Opdewasdata 24/2en1/41953
werdeenextraobject toegevoegd omook
hetontsmettingsmiddel Spergontebeproeven.
Cl1518
Ditonderzoekbetreftdevraagin
hoeverrebijdeteeltvanconsumptie-aardappelenvoorkiemen wel of geen betekenis
heeft.
Indeproefwordtnagegaanofniet

-16-

voorgekiemdeaardappelendezelfde ofhogereopbrengstenkunnen geven danvoorgekiemde.Ditheeftvooralbetekenisgekregen,doordatdelaatste jarenveelaardappeleninkoelhuizenofluchtgekoelde"bewaarplaatsenworden"bewaard.Dezegehouwen
zijnuiteraardmeestalnietvanramen
voorzien,zodatvoorhetverkrijgenvan
lichtkiemengebruikmoetwordengemaakt
vankunstlicht,hetgeendebewaringduurdermaakt.Ookkanmetkiemenminder
goedmachinaalwordengepoot.Voorde
teeltvanvroege consumptie-enpootaardappelenblijftvoorkiemennoodzakelijk
omvroegtijdig eenvoldoendeopbrengstte
verkrijgen.DepotersvanderassenMeerlander,Bevelander,Furore enAlphazijn
opvijfwijzenbewaard;Glazenpoterbewaarplaats teHedel (I),ineenkoelcel
bij 2°CteKerkwijk zondervoorkiemen
(II),idem3i°Czondervoorkiemen (III),
idemluchtkoelinginhetdonkerzonder
voorkiemen (IV)enidemluchtkoelingmet
kunstlicht (V).AlleendeobjectenIenV
zijndusvoorgekiemduitgeplant,terwijl
obj.IVbijhetplanteneenweinigvoorgekiemdwas.
Cl1519
Het onderzoekbetreftdeinvloedvan
destorthoogte indecellen.Bijelke
storthoogte enzekerbij één van3.-EIis
ereenverschilintemperatuur,opverschillendehoogtesgemeten,waarneembaar,daar
deonderstelaaghetsterkstgekoeldwordt.
Erwordtgekoeldmetbuitenluchtofmeteen
koelmachine toteenminimum van0°G.Om
nategaanofdeaardappelennergenste
laaggekoeld zijn,isper celeen5-tal
monstersgenomen.Daarookindeaardappel-
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zijn,ishierhetzelfdetoegepast.
DeEerstelingpoterszijnbewaardin
cel2,storthoogte 2.35m (A),incel3
idem (B),ineengeventileerde kuil (C)en
ineenonbehandeldekuil(D).
DeEigenheimerpoterszijn"bewaardin
cel6,storthoogte1.40m (E),incel7
idem (F),in cel8idem (G),ineengeventileerdekuil (H)enineenonbehandelde
kuil(I).
DeBintjepoterszijnlqsgestortbewaard ineenmechanischgekoelde celmet
eenstorthoogtevan3«-meterenhierwerden10monstersgenomen.Demonsterszijn
opverschillende plaatsenuit cellenof
kuilengenomenennietvoorgekiemduitgeplant.
Cl1520
Hetonderzoekbetrefthetstortenvan
EerstelingaardappelenuitNoord-Holland
directnahetrooieninJuliindecellen
2en3.In cel2werdalleenbuitenluchtkoelingtoegepast,terwijlbijcel3een
kleinekoelmachinegeplaatstwerd omin
dieperioden,datdebuitenluchtnietvoldoendeintemperatuurdaalt,tochtezorgendatdetemperatuurderaardappelen
nietoploopt.
Als contrôlewerd^ieenonbehandelde
kuileneengeventileerde kuilaangelegd
enbovendienwerdenenkelekistenweggezetbijbepaalde temperatureninhet
koelhuis.
Zowerdendevolgendeobjectenuiteplants Kistenbewaringinkoelhuis 2°C
I ) , idem 3i° G (II),idem5°C (III),gestortebewaringincel2(IV),gestorte
bewaringincel3 (V),kuilbewaringmet

f:
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Deaardappelenwerdennietvoorgekiemduitgeplant.
Cl1517
Betreft observatieproefjemet
Bintje potersvanzandgewassenofmet
deJohnBean-ofmet deBrliser-wasmachineo
Onkruidbestrijding
Onderzoeker;IrP.RiepmaKzn
CI1503. Onderzoeknaardeinvloedvan
diverse chemischemiddelenoperwten.
Verschillendemiddelenzijninde
loopder jareninerwtenbeproefdmet
eenmeer ofmindergoedresultaat,wat
betreftdeopbrengst.
Dit jaarisnogmaals eenproef
aangelegd enbehandeld zowelvoorals
naopkomstvandeerwtenmetdemiddelenAAtox (7-s-l/ha),T.C.A. (10en15
kgact.stof/ha)enhetnieuwemiddel
C.M.U. (-§-kgact.stof/ha),terwijleen
M.O.P.A.-houdendmiddelalleennade
opkomstwordtaangewend.
MetAAtox zijnderesultaten
steeds zeergoedgeweest,terwijldie
vanT.C.A.enM.O.P.A.zeerwisselvalligzijn,alnaargelangdeweersomstandigheden.C.M.U.wordtvoorheteerst
gebruikt.
CII504. Onderzoeknaardeinvloedvan
diverse chemischemiddelenoplucerne.
Ineenvorigjaarisgebleken,dat
pasgezaaidelucerne zeergoedbestand
istegeneenbespuitingmetAAtox,maar

-19niettegengroeistof.Ineenproef,aangelegdopoverjarigelucerne,zijndevolgendemiddelenaangewend:AAtox (7èl/ha);
T.C.A. (9en18kgact.stof/ha);N.I.X.
(15kg/ha)fI.P.C. (5en10kgact.stof/
ha);M.O.P.A. (0.5en1kgact.stof/ha);
D.N.C. (4kg/ha)enP.C.P.+dieselolie
(resp.20en30l/ha).
CI1505» Onkruidenconcurrentieproefin
haver.
Ineenproefveldschema,datgoede
mogelijkheden"biedtvoorwiskundigeverwerking (confounding),wordennaastelkaar
vergeleken deinvloedvanvroegenlaat
schoffelen,eenD.N.C.-bespuiting enwieden opdeopbrengst enopdeontwikkelingvanhetonkruid.
Cl1553« Invloedvandiverse chemische
middelenoptieten.
MetdemiddelenAAtox,P.P.W.,I.P.C.
enD.N.C,werdenreedsenkele ervaringen
opgedaan.Dit jaariseenproefaangelegd
metdemiddelenAAtox,P.E.W.,I.P.C,
D.N.C.,T.C.A. enC.M.U.,welkeallevo'dr
deopkomst toegepastwerden.
Degewassen
Perceel1.
Gewas;Haver (major)
Voorvrucht;Koolzaad
G-r
ondbewer
kingindeherfsts
Cultiveren en eggen op;14/7, 28/7,3/9,
10/9en23/9.Tijdensdezebewerkingwas
degrond steedsredelijkdroog.

-20Ploegenop;8/8 -12cm;18/9-15cm«,
Hetopwintervoor ploegenissteeds
bijgedeeltengebeurdvanoostnaarwest
daarvoorafwerdgedraineerd„ InOctober
wasdegrondniet ergnat.InNovemberwerd
doordenattegrondalleentijdenslichte
vorstgeploegd,ditgingnog zeergoed.Op
19Decemberishetlaatstegedeeltegeploegd
metlichtevorst;ditgingnietbest,de
grondliepnietmooiom.
Bemestinginkg/ha;N300alskasop 6Mrt
P 200alsslak "22Sept.
K 250alsK-40 » 2Mrt
Voorjaarsbewerking;
Eggen:Op4Mrtmetmiddenscharnieregdwars
opdeploegrichtingge'ëgd.Degrondwas
mooi.
Datumvanzaaien;5Maart.Erisgelijkmet
het zaaieninge'égd.
Zaaizaad;Ienabouw,ontsmetmetG-ermisan
enbehandeldmetMorkit.
Op13Maartmetzaadeggeëgd.
Schoffelen;Op20April.
Spuiten; 25AprilmetD.N.C,perha4kg
bij4001water«,
Opditperceelzijndevolgende
proefveldenaangelegd,ni. Cl1505vroeg
enlaat schoffelen,D.N.C.-bespuiting en
wieden.Cl1571blanco proefmet1152veldjesvoordeAfdelingWiskundigeVerwerking.
Perceel2.
Gewas;Lucerne (duPuitsenProvencer)
Voorvrucht;Erwten
Grondbewerkingindezomernadeoogst;
Cultivereneneggenop,24/7? 4/8 en5/8;
met cambridgerolgerold op5/8.
Bemestinginkg/ha;N P 500alsslakop12/9
K 200 " K-40 "12/9
K300 " K-40 » 4/3-

-21Datumvanzaaien;7/8,30kg/ha.Het
zaaizaad isvoorafgeënt.
Schoffelen;Op9September.
Spuiten;Tegenbladrandkeveronmiddellijkbijopkomstop11/8metD.D.T.
perha41bij4001water.OpI4/8
nogmaalsgespotenmetD.D.T.
Tegenslakkenvraat op21/8metaldehydegestrooid enditgemengdmet
zemelen;hieroponmiddellijkregenen
daaromop25/8nogmaalsgestrooid.
Daarerveelopslagherikwasis
erop27/9gemaaid,hierbijwasdemaaibalkzodanighooggesteld,dater geen
lucernegemaaidwerd.Doorhetdoorgroeienvandeherikisop28/10hetperceel
voor 2/3nogmaalsgemaaid.Doordevorst
isalleherikdieinhetperceelstond
doodgevroren.
Voorjaarsbewerking;
Schoffelen;Op14/3en21/4.
BeginAprilishet zuidelijkdeel
vanhetperceeldoorgehakt.
Proefveldenopditperceelzijn:
CII408.Maaitijdenbij3rassenlucerne.
CI1409.Zaadwinningbijlucerne.
Perceel3«
Gewas;Kunstweide
Dekvrucht;Haver
Datumvanzaaien;Op18/4hetkunstweidemengselbreedwerpigindehavergezaaid,
daarnaisdezeingeschoffeld.
Bemestinginkg/ha;N 200alskasop4/3,
25/3en 9/4
P 500alsslakop12/9
K 400alsK-40op
12/9en26/2.
Deproef,waaropdiversemengsels
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Op16/4ismetweiden "begonnen op
strookC.De eerstesnedevanstrookA
isgehooid.
Perceel4.
Gewas;Erwten (Rondo)
Voorvrucht;Haver
Grondbewerkingindeherfst;
Cultivereneneggenop;14/8,6/9 -22/9.
Ploegenop;4/9 -12cm;17/9-14cmen
op17/10dejaarstrokenB,CenD -24
cm,terwijl jaarstrookAop31/10isgeploegdop24cmmetnog15 cmlosgewerkt
metondergronder.
De jaarstrokenB,CenD zijngeploegd
toendegrondvrijdroogwas.Bijjaarstrook
Awasdegrond op31/10ietsnatter.
Bemestinginkg/ha;N 200alskalksalpeter
op10/3
P 300alsparelsuper
op27/2
K 400alspatentkali
op27/2.
Voorjaarsbewerking;
Eggen;Op2/3metmiddenscharniereggeëgd;
degrondwasredelijkgoed,ietsaande
nattekant.
Zaaizaad;Ienabouw,ontsmetmetPernasan
(T.M.T.D.)enbehandeldmetMorkit.
Datumvanzaaien;Op4/3 e n meteeningeëgd.
Op13/3 ishetperceelmet zaadeggeëgd.
Schoffelen;Op17/4.
Spuiten;Op16/4metD.D.T.tegenbladrandkever.Op27/4metAAtox tegendeonkruiden.
Opditperceelzijndevolgendeproefveldenaangelegd; Cl1334.Kalifixatie (nawerkingvan1952). Cl1522.Kalifixatiebij
Eigenheimeraardappelenmet5KpO-giften

_2>
alspkenzk.Cl1503.Onkruidt»estrijdinginerwtenmetdiversemiddelen.
Perceel5.
Gewas;Zomertarwe (Peko)
Voorvrucht;Voeder-ensuikerbieten
Q-rond"bewer
kingindeherfst;
Het suikerbietenbladisverwijderd,terwijlhetvoederbietenblad van
de jaafstrookB isverwijderd engebracht
naarA enC.
Daarnaishetbietenblad opAen
Cverspreid enop25/10 20cmdiepondergeploegd.
Bemestinginkg/ha;NopjaarstrookA
enC
200alskasop 9/3
NopjaarstrookB
300alskasop 9/3
P 550alsparelsuper
op27/2
K 450alsK-40op
27/2.
Voorjaarsbewerking;
Zaaizaad;Ienabouw,ontsmetmetGermisan
enbehandeldmetMorkit (140kg/ha).
Eggen;Op2/3metmiddenscharniereggeëgd.Degrondwasmooi.
Datumvanzaaien;Op3/3?terwijlopde
jaarstrokenA enCgelijkmetzaaien
Italiaanserodeklaverisgezaaidvoor
groenbemestinginhetnajaar1953(20kg/ha).
Gelijkmethetzaaienistarweingeë'gd.OpI3/3ishetperceelnogmaals
metdezaadeggeëgd.
Schoffelen;Op17/4.
Opditperceelzijn2proevenaangelegd,ni. CII464;Rijafstanden enCl3526-Ï
3rassenklaverinzomertarwegezaaidvoor

observatie.
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Perceel6oost.
Gewas;Lucerne (duPuitsenProvencer)
Voorvrucht:idem
Menstbewerking:G-een.
Delaagteninditperceel zijnmet
eenmoldrainploeggedraineerd.
Bemestinginkg/ha:N geen
P 600alsparelsuper
op26/2
K500alsK-40op
26/2.
Voorjaarsbewerking:
Eggen:Op10/3metdetrekkereggeëgd.
Doorhetreedsveelvoorkomenvan
grasheeftheteggenmaarweiniggeholpen.
BeginAprilbegondeduPuitsreeds
mooi tegroeien.DeProvencerwasveel
lateraandegroei.
OpditperceelisdeproefCl1112
alsin1952,terwijl er1onkruidbestrijdingsproefisaangelegd,ni. Cl1504-met
diversemiddelen.
Perceel6west.
G-ewas:Aardappelen (Eigenheimer enMeerlander)
VoorvruchtsRodeklaver
G-rondbewerkingindeherfst;
Cultivereneneggenop:279» 20/9,26/9»
Ploegenop:10/9-"12cmdiep.
De jaarstrokenB,CenD op21/10
+ 25cmdiep,terwijl jaarstrookAop
30/10isgeploegd,25cmdiepen14cm
noglosgewoeld.

-25Delaagtenvanditperceelzijnop
20/10gemoldraineerd opeendieptevan
+55 cm,oplopendnaarhetmiddenvanhet
perceel.Tijdenshetploegenwasdegrond
steedsredelijkdroog.
Bemestinginkg/ha;+30tonschuimaarde,
eindAugustus
600JTPKmengmeststof
(12-10-20)op 6/2.
Grondt)ewer
kinginhetvoorjaar;
De jaarstrokenÀ enBwaaropdeproefveldenaangelegd zijn,zijngeëgdop9/3 en
daarnazijnruggengeredenmetonderlinge
afstandvan 662/3cm.
De strook bestemdvoorEigenheimers
isopI6/3geëgdmetdemiddenscharniereg.Op17/3 zijngeulengemaaktenhierin
deEigenheimer potersklasseBgelegd.
Nahetpotenzijnmetdeaanaardersdegeulendichtgeredenenderuggengevormd.Op
I8/3ishetrestantvanhetperceelmetde
middenscharniereggeëgd;op20/3isnogmaalsgeëgd.
Op25/3zijngeulengemaaktenop
26/3en27/3zijnMeerlanderaardappelen
maat35-45mmgepoot.Nahetpotenzijn
degeulenweerdichtgeredenmetaanaarders.
Spuiten;Op25/4ishetperceelgespoten
metD.N.C,vooronkruidbestrijdingperha 4kg
bij4001water.
Schoffelen:Op30/4aardappelruggengeschoffeldmetdez.g.bietenstellen.
Devolgende proefveldenzijnopdit
perceelaangelegd,nl.- Cl1506:Invloed op
consumptiekwaliteitvan3rassenaardappelendoorbespuitingmetfungiciden,insecticidenenloofdodendemiddelen.Cl1507
als1506metnieuwemiddelen (P.D.onderzoek). Cl1515:8verschillendewijzenvan
bewaringbijEigenheimer poters.Cl1516:
3rassenaardappelpotersvanzand-enklei-
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Bintjepotersvanzandgrondmet 2verschillendemachines.Cl151oÏWelennietvoorkiemenvandepotersbij4aardappelrassenvoor
consumptieteelt.Cl1519:Potersvan3aardappelrassenvandiverseplaatsenuit cellen
enkuilen.Cl1520:7verschillendewijzen
van"bewaringbijEerstelingpoters.Cl1521?
Wassenvandepotersbij3aardappelrassen
enontsmettenmetSpergon.
Perceel7.
G-ewas; Suikerbieten (Nemos)
Voorvruchti Zomergerstmetstoppelklavervoor
groenbemesting.
G-rondbewerkingindeherfst;
Ploegen;Op16/10opwintervoorgeploegd,
20cmdiep.Voorhetgoed onderbrengenvande
klaverenopslagzomergerstisgebruikgemaakt
vandevoorscharen.Tijdenshetploegenwasde
gronddroogenlos.
Bemestinginkg/ha;N L 0 ^ a l s f o s f a a t _ , ü n m o n .
Jsalpeterop17/3.
K500alsZ-40op4/3«
G-rondbewerkinginhetvoorjaar;
6/3 metlichtescharniereg.
I4/3metzigzageg.
16/3met cambridgerolgerold.
Zaaien;Nahetrollenop16/3gezaaidmetrijenafstandvan40cm.Hetbietenzaadwasontsmet
enbehandeldmetAAritiaategenderitnaalden
e.d.
Schoffelen;Op22/4metA.G.-trekkergeschoffeld;breedtevandeschoffels32cm.Erisgebruikgemaaktvanloofbeschermers,opdatde
bietennietonderdegrond zoudenkomen.
Opditperceel zijn2proefveldenaangelegd,ni. CI1509 2rassenen3oogsttijden
bijsuikerbietenenCl1553 Invloedvandiverseonkruidbestrijdingsmiddelen,voordeop-
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Perceel 8noord.
Gewas;Zomergerst (Herta)
Voorvrucht:Wintertarwe
G-rondbewerkingindeherfst;
Cultiverenen eggen 5~pl6/8,7/8,
25/8,11/9,19/9,29/9.
Ploegenop:5/9 -10cm,16/9-14cm
en7/10 -25cmdiep.
Tijdens opwintervoorploegenwas
degrondredelijkdroog.
Bemestinginkg/ha;N300alskasop 9/3
P 500alsslakop11/9
E 500alsK-40op3/3»
Grondbewerkinginhetvoorjaar:
Eggen: Op4/3nietmiddenscharniereg.
Zaaien:Op5/3 pe**ha140kggelijkmet
zaaienmetdezaadegingeëgd.Degrondwas
zeermooi.Het zaaizaadwasontsmetmetGermisanenbehandeldmetMorkit.
OpI3/3ishetperceelnogmaalsmet
dezaadegge'ëgd.
Schoffelen:Op13/4.
Spuiten:Op24/4metD.N.C,perha4kg
bij4001water.
Opditperceelzijn geen proefvelden
aangelegd.
Perceel8zuid.
Gewas:Mais (Wisconsin 240)
Voorvrucht;Wintertarwe
Grondbewerking indeherfst:alsperceel8
noord.
Bemestinginkg/ha:N 400alskasop 9/3
P 500alsslakop11/9
K500alsK-40op 3/3.
Grondbewerking inhetvoorjaar: '
Eggenz Op9/3 metmiddenscharniereg.
OpI0/3ruggengemaaktmetaanaard-
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cm.
Op23/3zijnderuggenweerplatgeredenmetdezigzageg.Op24/3zijnwederom
ruggengemaakt,maarnunietzohoogopgereden;de.ruggenzijnnumeervlak.Op17/4
zijndegemaakteruggenmetdeonkruideggeëgd;hiermede iszeerveelonkruidvernield;
deruggenzijnnuookniet erghoogmeer.
Zaaien;Op24/4isophetperceelmetde
aandeAllisChalmersG-trekker aangebouwdeprecisie-zaaimachinemaisgezaaid(28kg/ha).
Opditperceelzijn2proefvelden
aangelegd,ni.Cl1539s 6Zaaitijdenbij
1maisrasenCI1489:6Zaaitijdenbij4
maisrassen.
Perceel 9.
Gewas:Wintertarwe (Heine'sVII)
Voorvrucht;Aardappelen
Grondbewerkingindeherfst;
Eggenencultiverenop: 23/9,24/9.
Ploegen:Op30/9-12cm.
Zaaien:Op30/9metIenabouwzaaizaad150
kgperha.Het-zaadisnietinge'ëgd.
Bemestinginkg/ha;N300alskasop3/3
P 500alsslakop27/9
E 500alsK-40op27/9«
Bewerkinginhetgewasinhetvoorjaar:
Eggen;16/3met zwareonkruideg;10/4niet
zaadeg.
Schoffelen:Op10/4metA.G.-trekker.
Nahet schoffelenopdezuidhelftvan
hetperceelItaliaanserodeklaveringezaaidmet dezaaimachine(20kg/ha).
Spuiten:Op10/3metD.N.C,perha4lr1Dij
4001water.
Opditperceel zijndevolgendeproefveldenaangelegd:Cl1527:Italiaanse en
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N-aanwendingstijdenproef.Cl1421 Invloed
vanganzenvraat.
Perceel 10.
Gewasopzuidelijkdeel; Graszaadproeven
Gewasopnoordelijkdeel;Aardappelen(Doré)
Voorvrucht aardappelen;Wintergerst
Grondbewerkingindeherfst;
Eggenen cultiverenop! 24/7,6/8,22/8,
25/BT15/9,18/9,29/9.
Ploegenop;9/9 -10 cm,7/10-25cm.
Tijdensopwintervoor ploegenwasde
grondredelijkdroog.
Bemestinginkg/ha;N800alskasop 6/3
P 500alsslakop11/9
K300alsK-40op11/9
K 400alspkop3/3Poten;14/4inruggenmetpootstokgepoot,
PoterswarenklasseA envoorgekiemd»
Rijenafstand 662/3c:T,afstandinderij35cm.
Grondbewerkinginhetvoorjaar;
Eggen;Op9/3 metgrote scharniereggeëgd.
De ondergrondwasnogvrijtaai,daarnaruggengeredenmetaanaardploegenaandeA.G.trekker.Doordat deruggennogaluitgedroogd
warenzijndezeop3/4metdegladderolgerold.Op20/4zijnderuggenaangeaard.
Spuiten;Op24/4metD.N.C,gespotenperha
4kghij4001water.
Proefvelden zijninditperceelniet
aangelegd.
Degraszaadproeven ophet zuidelijk
deelvanditperceelzijndevolgendes
Cl1201 3grassoortenvoor zaadwinning
onderdekvrucht (wintergerst)indeherfst
van1951eninhetvoorjaarvan1952ingezaaid.CIII98 10grassoortenvoorzaadwin-

-30ningin1952inenna9voorvruchtengezaaid.
CI1199 3typenEngelsraaigrasvoor zaadwinningbij5rijafstandenmetgelijkedikte
vanzaaieninderij.
Perceel11.
Gewas;Wintergerst (Urania)
Yoorvrucht;Graszaadproevenenvlas
Grondbewerkingindeherfst:
Eggenencultiveren: 24/7,6/8, 23/8,11/9,
1279","18/97"22/9:
MetdeschijvenegopI8/8 3maalovergeredenenop23/8nogmaals 2keergeschijfd,
ditomdezodevandegraszaadstoppel zofijn
mogelijk tekrijgen.
Ploegenop;8/9 -10cm,11/9-14cm.enop
26/9met stoppelploegnogmaalsdegrond omgeschoven (14cm)voorzaadvoor.
Zaaien;Op26/9Ienabouwgezaaid,ontsmet
metGermisanenbehandeldmetMorkit.Hetzaad
liepergoed onder enisnietnageëgd.Perha
147kgzaaizaad.
Bemestinginkg/ha;Nvlasstoppel300alskas
op5/3
Ngraszaadstoppel 450als
kasop5/3
P 500alsslakop10/9
K 500alsslakop10/9.
Grondbewerkinginhetvoorjaar;
Eggen:Op1673degerstmet zwareonkruideg
geëgd.
Schoffelen:Op23/3hetgedeelteopvlasstoppelgeschoffeld.
Spuiten;Op10/3 en24/4gespotenmetD.N.C,
perha4kgbij4001vrater.
Opditperceelishetproefveldaangelegd,ni.Cl1455 N-aanwendingstijdenproef.

-31Perceel12noord.
Gewas:Diversen,nl.;paardenbonen,bruinebonen,zomergerst enaardappelen.
Voorvruchten: zomergerst,bruinebonenen
erwten,
Grondbewerkingindeherfst:
Voor zover geen. proefvelden,geëgd ofgecultiveerd op:15/8,15/9 en29/9.
Opwintervoorgeploegd op20/10+20cm
diep.Doorhetvoorkomenvandiversegroenbemestingsgewassen opdeOrganischebemestingsproefisgebruikgemaaktvandevoorscharen.Degrondliepzwaarom.
Bemestinginkg/ha;uitgezonderd deOrganischebemestingsproefAugustus1952+30
tonschuimaarde.
N100alskasop 7/3
P 500alsparelsuperop2/3
K500alsE-40op2/3.
Grondbewerking inhetvoorjaar:
Eggen:Op5/3nietmiddenscharniereg.
Zaaien:Op 6/3 rond deOrganischebemestingsproefIenabouwHerta zomergerstgezaaid|erisgelijkmethet zaaieningeëgd.
OpI3/3isdezomergerstnogmaalsmetde
zaadeggeëgd.
Spuiten;Op24/4hetgehele perceelgespoten
metD.N.C,perha4kgbij4001water.
Opditperceelzijndevolgendeproefveldenaangelegd: Cl1196:Organischebemestingsproef (in1953metaardappelen).
Cl1538:Bladrandkeverbestrijdinginveldbonen.Cl1432:Zaaizaadbehandelingmet
ontsmettings-enbeschermingsmiddelenbij
bruinebonen.Cl1428:Kookcollectiebruine
bonen.
Perceel12zuid.
Gewas:Erwten (Rondo)

-32Voorvrucht:Aardappelen,waarnastoppelknollenvoorgroenbemesting.
Grondbewerkingindeherfst;
Eggenen,cultiveren;Nahetaardappelgewasop7/7 en±7/7.
Op19/7stoppelknollenvoorgroenbemestinggezaaid» Dezestoppelknollen zijn
op22/IOmet"behulpvanvoorschaarondergeploegd;dieptevanploegen 20cm.
Bemestinginkg/ha;N100alsksop10/3
P 8OOalsparelsuper
op 2/3
K 800alspkop2/3.
Grondbewerkinginhetvoorjaar;
Eggen:Op5/3metdemiddenscharniereg.
Zaaizaad:IenabouwRondo,Ontsmetmet
FernasanenbehandeldmetMorkit.
Zaaien: 6/3 deerwtengezaaid engelijktijdigingeëgd.Op13/3isditperceel
nogmaalsmet dezaadeggeëgd (240kg/ha).
Schoffelen:Op18/4metA.G.-trekker.
Spuiten:Op16/4metD.D.T. tegendebladrandkever 41perhabij4001water.
Op 27/4gespotenmetAAtox perha61bij
7001water» Deerwtenhebbennietgeledenendeherikisdood.
Devolgendeproefvelden zijnopdit
perceelaangelegd:Cl1425»Doperwtenrassen.Cl1426:Oogsttijdenproef erwten.
Cl1427:Kookcollectieerwten.Cl1431:
Zaaizaadbehandelingmet ontsmettings-en
beschermingsmiddelenbijerwten» Cl1435:
Bladrandkeverbestrijding.Cl1442:Vertragingvanafrijpingdoorbespuitingmet
groeistof.Cl1444:N-bemestingopkortstro-doperwten.
S.1537
300ex.

