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BUREAU VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE D I E N S T E N
WAGENINGEN

Excursies
Bij voorkeur op dinsdag. Aanvragen tijdig indienen bij de bedrijfsleider.

Beheer
Gezamenlijk met de proefboerderijen „De Bouwing" en „Droevendaal", wordt
het bedrijf beheerd 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.

Bedrijfsgegevens
OPPERVLAKTE
„De Ossekampen" 19.79.85 ha netto.
„De Veenkampen" 32.29.73 ha netto.
GRONDSOORT
Op „De Ossekampen" zware tot zeer zware rivierklei, z.g. komgrond. Het
percentage afslibbaar loopt van oost naar west op van 40 à 6 0 % tot 8 0 ' , .
Op „De Veenkampen" venige tot zeer venige komgrond (40 tot 7 0 % afslibbaar en een hoog humusgehalte).
VEESTAPEL
Ca. 69 stuks melkvee, ca. 80 stuks jongvee en 1 stier.
GEBOUWEN
In het hoofdgebouw een stal voor 56 stuks grootvee, een stal voor 16 kalveren, 3 ziekenboxen, berging voor hooi en bieten en een melkkamer. In de
bijgebouwen een stal voor 28 stuks jongvee, kalverhok, stierenbox, paardestal,
schaftlokaal en kantoor. Verder een kapschuur voor hooi- en machineberging.
Naast de sleufsilo is een tijdelijke open loopstal in gebruik. Deze stal biedt
ruimte aan 12 pinken.
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PROEVEN
De onderzochte problemen komen eensdeels op uit de praktijk en vinden
anderdeels hun oorsprong in de voortschrijding van het wetenschappelijk
onderzoek.

Grebbeberg

\f-

37

Veldproeven

30

Andere

proeven

CI 2360
Cl 2360

Cl 2361

IBS 205
"20

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 vandeze proef is hetbestuderen vande invloed vanhet dierenleven opgrond en gewas.
Cl 2361

mtllotal

Op het graslandproefveld wordt hetzelfde doel nagestreefd alsopCl 2360.
De bodembedekking wordt gevarieerd door verschil in maaidata. De toevoer
van organische stof wordt gevarieerd door een deel van het gewas kortgemaaid
te laten liggen (maaien met een gazonmaaier) endoor het geven van stalmest.
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„DE VEENKAMPEN" 32 29.73hl

Hier wordt deinvloed nagegaan van verschillende wijzen van graslandgebruik
op gewichtstoename enslachtkwaliteit van schapen.
In de jaren 1958 t / m I960 waren de objecten als volgt:
A
500 N perha perseizoen, frequent omweiden
B 100à 200N perha perseizoen, omweiden
C
0 N perha per seizoen, omweiden
D
0 N perha perseizoen, standweide
In deverschillende jaren werden zeer verschillende resultaten verkregen, zoals
blijkt uitdevolgende gegevens over degewichtstoename (gemiddeld perdier
in kg):
1959

1958

kVttniteeg

1960

B volw. dieren jonge dieren volw. dieren jonge dieren
'•§ 28/4—21/7 5/8—14/10 | 23/4—18/6
5/8—3/10
A
6,2
5,0
15,0
10,4
15,2
B
12,5
12,6
14,0
C
11,6
10,4
13,7
D
17,7
In 1961 is deopzet vanhet proefveld gewijzigd.

volw. dieren jonge dieren
10/4—8/7 28/7—20/10

7,5
8,0
9,2
5,4

20,1
22,2
16,4
221

8,9
10,5
9,9
7,9

IBS 205
Heeft hetzelfde doel alsIBS 169, maar bestaat slechts uittwee objecten ni.
A: 500 N perhaper seizoen, frequent omweiden enB:0 N , standweide, en
wordt beweid met pinken. In 1958 laghetproefveld opzware kleigrond. De
gewichtstoename bedroeg (gemiddeld perdier in k g ) :
Object

A
B

1959

1958
2/7—8/10

20/4—18/6

42,0
64,0

77,0
75,0

1960
4/8—20/9

12/1—25/8

40,0
40,0

132,0
120,0

Cl 2388
Op ditin 1956 aangelegde proefveld wordt de invloed vangrote verschillen
in bemesting en wijze vanoogsten bij sterk uiteenlopende graslengten nagegaan opdebotanische samenstelling van jong grasland.
Voor herstel vande zode wordt het proefveld momenteel gedurende enige
jaren regelmatig in korte tijd afgeweid.
AG—IBS 1
Op de voedselarme percelen 5 en 13 wordt de invloed van verschillende meststoffen encombinaties daarvan bij uitsluitend weiland- en hooilandgebruik op
de botanische samenstelling onderzocht. Door middel vankooien wordenook
bruto-produkties gemeten.
P A W 479
Op ditproefveld wordt hetbruto-N-effect bij opklimmende N-giften opkleigrond onder beweidingsomstandigheden nagegaan. Tevens wordt de invloed
van uiteenlopende N-giften opdezode endebotanische samenstelling hierbij
vergeleken.
P A W 642
Deze proef heeft hetzelfde doel als PAW 479 maar dan bijsteeds maaien.
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IBS 485
Met behulp vandit proefveld wordt het verband bestudeerd tussen het kaligetal vanblijvend grasland en de voor de plant beschikbare hoeveelheidbodemkali.

HOOIWINNING
Hiervoor worden periodiek graslengtemetingen verricht enwordt het volgende
onderzoek uitgevoerd:
1. Bepaling van het effect van schud-, spreid- enkneusmachines ophet droogproces.
2. Bepaling van deverliezen bij het schudden van meer of minder ingedroogd
- wel of niet gekneusd - gras.
3. Bepaling van de invloed van het kneuzen vanhet gras op het droogproces.
HOOIBEWARING
Dit jaar zal een vergelijking worden gemaakt tussen het verloop van het droogproces bijventilatie met koude lucht bijtwee vormen van tassen (vierkant en
langgerekt).
Voorts zal worden nagegaan welke invloed de luchthoeveelheid en de vorm
van detasuitoefenen opde weerstand, diede lucht in hethooi ondervindt.
Bovendien zaldit jaar beproefd worden welke mogelijkheden ventilatie biedt
bij hooi, dat met demaaikneuzer isgewonnen en welke luchttechnische consequenties daaraan zijn verbonden.
Aan excursies zal, bijtijdige aanvrage, terplaatse uitleg worden gegeven.
KUILVOEDERBEWARING
Het ligt indebedoeling de sleufsilo tevullen met gemaaikneusd voorjaarsgras.
In dekomende winter zal hierbij eenzelfvoederingsproef met pinken worden
genomen.
Aan hetgras datindelage ronde silo's ingekuild wordt, zullen mogelijk diverse conserveringsmiddelen worden toegevoegd.
MELKTIJDENPROEF
Deze proef wordt genomen inhetkader van hetonderzoek „Werktijdverkorting in de veehouderij" onder leiding vanhet Instituut voor Veeteeltkundig
Onderzoek (I.V.O.) te Zeist.
In 1958/59 en 1959/60 zijn twee groepen vanelk ongeveer 15 koeienmet
elkaar vergeleken, die volgens een dag- respectievelijk nachtinterval van 11-13
(controlegroep) en 9-15 (proefgroep) werden gemolken. De verschillen in
melk- en vetopbrengst waren klein.
In 1960/61 wordt dezelfde proef met 32 koeien genomen, maar thans is zowel
de controle- alsdeproefgroep gesplitst in twee groepen van elk8 koeien,die
met dehand respectievelijk machinaal worden nagemolken.

Itedrijfsuitrusling
GEBOUWEN
De grootveestal bestaat uit twee dubbele Hollandse stallen. In totaal kunnen
hierop 56 stuks grootvee worden gestald. Voor deverlichting zijn T.L.-buizen
aangebracht.
De jongveestal biedt plaats aantwee groepen proefdieren vanieder 14 stuks
en kan ook worden ingericht voor stieren enossen.
De kalverstal in hethoofdgebouw is zo ingericht, datde dieren apart enin
groepjes gehouden kunnen worden. Er is een speciaal voederhek met voorzieningen voor het drenken. Voor eventuele proefnemingen met hooiventilatie
met door dezonverwarmde lucht, zijn hetachterschild vande grootveestal
en hetdak van dekapschuur vanspeciale constructie.
In de melkkamer isgelegenheid voor het gekoeld bewaren van de melk.
SILO'S
Aanwezig zijn éénsleufsilo van 112 m3 (afm. 16x 3 j ^ x 2 m ) en verder
acht ronde silos van elk21m 3 (afm. 4 } ^ x l l ^ m ) .
MELKSTALLEN
Zowel op „De Ossekampen" alsop „De Veenkampen" iseencentrale melkplaats voor het melken in de weide (zie plattegronden).
De melkstallen zijn ontworpen door het I.L.R. en dienen tevens voor onderzoek.

