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In een bergruimte bij de groo^veestal in het hoofdgebouw is een stal ingericht,
die plaats biedt aan 12 stuks grootvee.
In het najaar van 1961 is een automatische mestafvoerinstallatie in gebruik genomen voor de groot- en jongveestallen. De installatie werkt volgens het schuifstangsysteem.
De andere veestal (2) biedt plaats aan 20 stuks grootvee en 28 stuks jongvee;
deze kan ook worden ingericht voor stieren en ossen.
De kalverstal in de I.B.V.L.-kapschuur (3) (gesloten gedeelte) is zo ingericht,
dat de dieren apart en in groepjes gehouden kunnen worden. Er is een voederhek
met voorzieningen voor het drenken.
In de melkkamer is gelegenheid voor het koelen en bewaren van de melk. In
1964 werd een ruime werktuigenloods gebouwd waarin tevens een werkplaats is
ingericht.
SILOS
Aanwezig zijn één sleufsilo van 112 m'-i(afm. 16 x 3V2 x 2 m) en verder 12 ronde
silo's van elk 21 m:* (afm. 4y4 x i y 2 m ) .
MELKSTALLEN
Zowel op „De Ossekampen" als op „De Veenkampen" is een centrale melkplaats
voor het melken in de weide (zie plattegronden) en bij beide is de melkstal
ingericht als een dubbele tweestands doorloopmelkstal (met zijuitgangen). In deze
stal kunnen 4 koeien tegelijk gemolken worden.

Exploitatie
Dit bedrijf wordt geëxploiteerd door het Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten (B.G.D.), Bornsesteeg 53, Wageningen, tel. 08370-3845, ten behoeve van:
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen (I.B.S.), Bornsesteeg 65, Wageningen
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten
(I.B.V.L.), Bornsesteeg 59, Wageningen
Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (P.A.W.), Bornsesteeg 45,
Wageningen.

EXCURSIEGIDS

Bedrijfsgegevens
OPPERVLAKTE
„De Ossekampen'' 19,79,85 ha netto (zie plattegrond)
„De Veenkampen" 32,29,73 ha netto (zie plattegrond)
Verder heeft het bedrijf de beschikking over 9 ha los land (4 ha zandgrond en 5
ha veengrond).
GRONDSOORT
Op „De Ossekampen'' zware tot zeer zware rivierklei, zgn. komgrond. Het percentage afslibbaar loopt van oost naar west op van 40 à 60% tot 80'(
Op „De Veenkampen'' venige tot zeer venige komgrond (40 tot 70% afslibbaar
en een hoog humusgehalte in de bovenlaag).
BEMESTING
De bemesting van de praktijkpercelen grasland heeft in het voorjaar van 1965
gemiddeld per ha bedragen:
a. voor het weiden 200 kg fosfaatammonsalpeter ( 2 0 % N en 20% P L >0 5 ) en
300 kg kieseriet per ha.
b. voor het maaien 300 kg fosfaatammonsalpeter en 250 kg kalizout 4 0 % .
De stikstofgift wordt in de loop van het groeiseizoen aan de omstandigheden
aangepast (in 1964 totaal 1000 kg kas per ha).
Van de stalmest wordt gemiddeld per jaar ca. 80.000 kg verkocht. De rest wordt
evenals de gier op het bedrijf aangewend.
VEESTAPEL
In 1965 zijn aanwezig ca. 80 stuks melkvee, ca. 80 stuks jongvee (waarvan 15
eenjarige ossen) en twee fokstieren.
Ook worden er ca. 30 schapen en ca. 60 lammeren gehouden.
MELKPRODUKTIE
De melkproduktie was in de afgelopen jaren volgens het overzicht van de fokvereniging als volgt:
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59

4716 kg per koe met 4,01%
4929 kg per koe met 4,18%
5108 kg per koe met 4,06%
5258 kg per koe met 4,07%
4500 kg per koe met 3,91%
4502 kg per koe met 3,86%

vet in gem. 306 dagen
vet in gem. 311 dagen
vet in gem. 313 dagen
vet in gem. 305 dagen
vet in gem. 303 dagen
vet in gem. 323 dagen

gem. leeft. •)
gem. leeft, i
gem. leeft. 4
gem. leeft. 4
gem. leeft. 3
gem. leeft. 4

r.
r.
r.
r.
r.
r.

1 mnd.
2 mnd.
6 mnd.
6 mnd.
9 mnd.

Dank zij de sterke uitbreiding van het aantal melkgevende dieren is de totale
melkproduktie van het bedrijf in deze jaren met ca. 2 5 % gestegen.
ARBEIDSBEZETTING
De arbeidsbezetting bestaat uit:
a. bedrijfsleider
b. assistent voor de proefnemingen — assistent-bedrijfsleider
c. 6 „vaste'' arbeiders-veeverzorgers
d. een „losse" kracht voor extra proefwerk.
PROEVEN
De onderzochte problemen komen grotendeels voort uit de praktijk en vinden
anderdeels hun oorsprong in de voortschrijding van het wetenschappelijk onderzoek.

EXCURSIES
Bij voorkeur op dinsdag. Aanvragen tijdig indienen bij de bedrijfsleider.
ADRES PROEFBOERDERIJ
Haarwal 3. Wagoningen, Telefoon 03370—3313. Bedrijfsleider: A. Zijlstra.

STICHTING
No_-l££££BUREAU VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTEN
WAGENINGEN
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CI 2360 en 2361 — perceel 36
Op dit bouwlandproefveld wordt getracht het dierenleven in de grond te bevorderen door toevoeging van organische stof (stalmest en stoppelgewassen) en
grondbedekking. Een regelmatiger bodemtemperatuur, betere vochtregeling, minder dichtslaan van de grond en het beschikbaar zijn van voedsel voor bacteriën
en dieren (regenwormen) is hiervan het gevolg.
Het doel van deze proef is het bestuderen van de invloed van het dierenleven op
grond en gewas.
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IBS 852 en 857 — percelen 8 en 36
De snelle ontwikkeling van de chemische onkruidbestrijding zal het in de toeI komst mogelijk maken, af te zien van grondbewerking als onkruidbestrijding. In
dat geval zou diepe grondbewerking in hoofdzaak een dure en bewerkelijke
methode van structuurherstel zijn, die tot een vermindering van het organische
leven leidt en tot een te snelle afbraak van de organische stof in de grond en
verder tot onnodig structuurbederf door het blootstellen van de zwarte grond aan
zon, wind en regen.
De gebruikelijke teelt van verschillende gewassen op geploegde grond wordt vergeleken met de teelt van deze gewassen op ongeploegde grond, waarbij:
1. onkruid bestreden wordt met behulp van chemische en ecologische (concurrentie) middelen.
2. structuurbederf wordt tegengegaan en structuurherstel wordt verkregen door
teelt van grondbedekkende tussengewassen.
i 3. zoveel mogelijk gewerkt wordt met moderne oogstmachines.

e«nsteeg

1.13ha i

198 ha

]•

139ha

139 ho

,!

1.23ha
| I B S 852

0 86ha

!| 0.6Shai

2

.3

4

|;5

6

'' PAW
1019

7

PAW
! 1019
PAW
642
AG-IBS1

i

i

i!
114ha

1.17 ho
!:

IBS
485
PAW

707
9

'!
; io

\

r

. 0.98ho '• 0.99ha
ji

- -

i,
'!

;|
i!

•

;.
'i
j^n

i

183ha

•'.

i
|l
_^i2

137ha

IBS90

!

L

-J

H

14

1

I

l

l

; 149 ha
''

tochistoot
I

PAW 479 — perceel 16
Op dit proefveld wordt het bruto N-eftect bij opklimmende N-giften op kleigrond onder beweidingsomstandigheden nagegaan. Tevens wordt de invloed van
uiteenlopende N-giften op de zode en de botanische samenstelling hierbij vergeleken.
PAW 612 — perceel 16
Deze proef heeft hetzelfde doel als PAW 479 maar dan bij steeds maaien.
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AG-IBS 1
Op de voedselarme percelen 5 en 13 wordt de invloed van verschillende meststoffen en combinaties daarvan bij uitsluitend weiland- en hooilandgebruik op
de botanische samenstelling onderzocht. Door middel van kooien worden ook
bruto-produkties gemeten.
P A W 1231 — perceel 6 en 7
Het regelmatig spreiden van mestflatten ontmoet bij hoog N-niveau in de praktijk
bezwaren. Op de percelen 6 en 7 wordt het effect van spreiden en niet spreiden
vergeleken voorzover het de botanische samenstelling betreft. Perceel 7 wordt
steeds beweid; perceel 6 wordt telkenjare 1 maal gemaaid.
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IBS 878 — perceel 37
Op een perceel los land is een proef opgezet om meer inzicht te verkrijgen in de
belangrijke praktijkervaring dat de koperstatus van het rund in de weide achteruit
gaat, terwijl op stal — - en speciaal op hooi — herstel plaatsvindt.
Nagegaan wordt in hoeverre gras en hooi van hetzelfde groeistadium en met
gelijke minerale samenstelling aanleiding geven tot verschillen in koperhuishouding bij groepen pinken. Tevens wordt onderzocht in hoeverre het milieu (stal
tegenover weide) invloed heeft. De volgende behandelingen worden vergeleken:
a. weiden
b. gras voeren op stal
c. hooi voeren op stal.
De proef wordt uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn".
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PAW 1019 — percelen 10, 11 en 12
Het effect van zware N-bemesting op grasland.
Bij giften van resp. 150, 300 en 450 kg N per ha per jaar wordt de netto-opbrengst
nagegaan aan de hand van weidedagen, melkopbrengst en groei van het vee en de
opbrengst aan wintervoer. Tevens wordt met behulp van kooien de brutoopbrengst bepaald. Dit geschiedt door halverwege elke beweidingsperiode en bij
het maaien voor wintervoer de door kooien beschermde oppervlakte te oogsten.

15

PAW 1051
Vergelijking van uitsluitend weiden met een afwisselend gebruik van grasland.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd op 2 complexen grasland aan de Veensteeg (resp.
14,52 en 14,53 ha). Óp ieder gedeelte worden ca. 28 melkkoeien en 8 à 10
stuks jongvee gehouden. Op het eerste gedeelte worden alle percelen afwisselend

gebruikt (weiden en maaien). Op het tweede gedeelte blijft het melkvee gedurende
het gehele seizoen op de percelen 21, 22, 28, 29 en 35 (totaal 8,15 ha). Deze
percelen worden niet gemaaid. De bedoeling is na te gaan in hoeverre deze gebruikswijze een nadelige invloed heeft op de melkgift en op de produktiviteit van
het grasland.
PAW 707 — perceel 9
Met behulp van dit proefveld wordt de invloed nagegaan van de maai-apparatuur
en de maaihoogte op opbrengst, opbrengstverdeling en voederwaarde van het
gras. Als maai-apparatuur worden een maaibalk en een maaikneuzer vergeleken.
SCHAPENPROEF IBS 806
Op een perceel los land (zandgrond) gelegen in Achterberg, wordt geprobeerd
zogende lamineren op zwaar met stikstof bemest grasland, in korte tijd in een
voor de slacht geschikte conditie te brengen.
Onderzocht wordt tevens in hoeverre door maaien van het gras tussen de beweidingen schadelijke besmetting met maag-darmparasieten kan worden voorkomen.
Vergeleken wordt:
a. uitsluitend omweiden; de lammeren worden op een leeftijd van ca. 8 weken
gespeend en worden daarna voor de ooien uit geweid.
b. omweiden, afgewisseld door maaien zodanig, dat de dieren hoogstens 7 dagen
op een perceel grazen en eerst na 6 weken weer terugkomen. De lammeren
blijven bij de schapen.
c. als b, de tijd tussen de beweidingen is echter 12 weken. Op elk object weiden
10 schapen met 20 lammeren.
De ooien zijn na het lammeren door middel van een medicament (pillen) schoongemaakt van parasieten.

Andere

proeven

H O O I W I N N I N G EN BEWARING
Bij hooiwinningsproeven worden de volgende onderdelen nagegaan:
a. in hoeverre de veldperiode kan worden verkort bij gebruik van de
rijdendev. d. Broekdroger in combinatie met en zonder hooiventilatie t.o.v.
kneuzen
uit het zwad, gevolgd door geventileerde bewaring.
b. hoe groot de verliezen zijn, die optreden bij de hooiwinning, waarbij het gewas
van stam of uit het zwad wordt gekneusd met een daartoe aangepaste maaikneuzer.
c. welke mogelijkheden het inschuren met een hoger vochtgehalte bij gebruik van
een grotere ventilatiecapaciteit biedt.
d. de verandering van de chemische samenstelling van het gewas tussen het tijdstip
van maaien en inschuren.
e. of via het tijdstip, de grootte van de N-gift en minimaal voorweiden de kwaliteit en voederwaarde-opbrengst in hooi verbeterd kan worden.
f. of in de praktijk voorkeur moet worden gegeven aan 's morgens of 's avonds
maaien in verband met het ds-gehalte van het materiaal.
INKUIL- EN VOEDERPROEVEN VAN HET I.B.V.L.
Van de Ie snede gras zal ca. 7 ha worden voorgedroogd tot ca. 6 0 r ; droge stof en
vervolgens worden geperst. De balen zullen worden ingekuild in de sleufsilo. In
de komende winter zal dan waarschijnlijk een voederproef met dit sterk voorgedroogd gras worden genomen.
Verder ligt het in de bedoeling zwaar bemest gras (160 kg N per ha) op 3 verschillende wijzen in te kuilen: a. kneuzen van stam met lage rijsnelheid, b. kneuzen
van stam met hoge rijsnelheid, c. idem met toevoeging van 1 à H / S ^ landbouwzout.
In de loop van de zomer zullen nog 2 kuilen worden gemaakt van voorgedroogd
gras, waarbij aan één van deze kuilen mechanisch (op de maaikneuzer) zout zal
worden toegevoegd. In de winter volgt dan weer — evenals vorig jaar — een
voederproef met dit materiaal.
Tevens zullen een drietal ,,broodkuilen" van voorgedroogd en gekneusd gras
worden gemaakt, welke worden afgedekt met polyethyleenzeilen met geringe
grondbedekking.
Met gedroogd gras zal een oriënterende voederproef betreffende de maximale
droge-stofopname door melkkoeien worden genomen.
Ten slotte zullen een twintigtal vleesstieren op een rantsoen met maximaal ruwvoer
van grasland worden gemest, gecombineerd met vetrijk (dierlijk vet) en traditioneel krachtvoer.

Bedryfsiiitrusting
GEBOUWEN
De grootveestal (1) bestaat uit twee dubbele Hollandse stallen. In totaal kunnen
hierop 56 stuks grootvee worden gestald. Voor de verlichting zijn TL-buizen
aangebracht.

