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A L G E M E E N
Bestuur
Desamenstellingvanhetbestuurwasin 1973alsvolgt:
Prof.dr.ir.G.J.Vervelde
Voorzitter
Ir.G.C.Kappetein
Secretaris
Devergaderingenwerdentevensbijgewoond doordr.Th.Alberda(als
wnd.dir.IBS),dr.ir.O.P.Termohlen,DLO(totjuli 1973)endrs.
C.J.v.Rees,DLO (vanafjuli 1973).
HetbestuurvandeStichtingvergaderdeditjaardriemaal.
Alsreactieopdeherstructureringwerdo.a.dezorgvooreenverdergaandeinkrimpingvandecentraledienstverlening schriftelijkter
kennisvandeDLOgebracht.VerderwerddeDLOgevraagd,inhetkader
vandeCommissiedienstverleningentoerusting,hetBGDnietslechts
tebenuttenvooralgemene inbrengenmorelesteun,maartevensaante
sturenopbilaterale gesprekkentussenhetBGDeninaanmerkingkomendedienstonderdelenoverdeonmiddellijkemogelijkhedenombepaalde
situatiesordelijk ingoedebanentekrijgen.
C o m m i s s i e s , w e r k g r o e p e n e.d.
BGD-medewerkershaddenindevolgendecommissiesen/ofwerkgroepen
zitting:
1.CommissieDienstverleningenToerusting:ing.A.Troost-secretaris
2.CommissieMillingenTNO:ing.A.Troost-lid
3.Exploitatiecommissie proefboerderij "DeEest":ing.A.Troostsecretaris
4.CommissieCentralisatie enmechaniseringvanadministratiest.b.v.
deinstellingenvoorlandbouwkundigonderzoekressorterendeonder
deDirectieLandbouwkundigOnderzoek:L.J.A.denDrijver-lid
5.WerkgroepSysteemontwerp,automatiseringenmechanisatieFinanciële
administraties t.b.v.deinstellingenvoorlandbouwkundigonderzoek
ressorterendonderdeDirectieLandbouwkundigOnderzoek:L.J.A.den
Drijver-lid
6.Werkgroep terverbeteringvandegeautomatiseerdeopzetgrootboekenprojectenadministratie:L.J.A.denDrijver-lid
7.BestuurBedrijfszelfbeschermingLandbouwhogeschool enInstitutente
Wageningen:L.J.A.denDrijver-secretaris
8.Werkgroep "StimulerenvanDuinvorming":ing.J.Timmer-lid
9.Contactconimissievoorbedrijfsleiders:ing.J.Timmer-lid
l e i z e n en

c o n t a c t e n

Deheering.A.Troost,HoofdvandeStichting,heeftvan2)meitot
8 junieenstudiereis gemaaktnaareenaantalaardappelgebieden inde
Verenigde StatenvanNoord-Amerika.Daarbijwerdeenbezoekgebracht
aantelersbedrijvenenondernemingenmeteenverzamelendeendistribuerendefunctie.
Zoalsgebruikelijkwerdenookditjaardebijeenkomstenvanbesturen
enbedrijfsleidersvanproefboerderijendoordeleidersvandebetreffendeproefboerderijenbijgewoond.
D i e n s t c o m m i s s i e
Dedienstcommissie vergaderde tweemaal.Hoofdzakelijkwerdenaande
ordegesteld:deherstructurering,devariabelewerktijdenende
werkroosters.
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AFDELING ALGEMENE

ZAKEN

Personeelszaken
-Doordereorganisatieheeftditjaareenzeventalvasteformatiekrachtenonzedienstverlaten.
-DechefvandeafdelingPersoneelszaken,deheerM.v.d.Weerd,die
per 1februariwegensziektemetpensioenwasvertrokken,isop
iljunioverleden.
-Tweemedewerkersvierdenhunambtsjubileumvoor25-jarigedienst.
- Extraaandachtwerd gevraagdvoordeherstructureringenafvloeiing
personeel.
Doordatopenstaandevakaturesnietvervuldmochtenworden,ontstonden
moeilijkhedenmetbetrekking totdedienstverlening,aangezienhierdoordeafdelingenonderbezetwaren.Eenandereopstellingvandiverseonderafdelingenwasdaaromnoodzakelijk.
-Devariabelewerktijdenwerdenbijwijzevanproefingevoerd.
-Detweejaarlijksepersoneelsbeoordelingkwamditjaargereed.
-Hetziekteverzuimwasditjaar4,8%.

Bedrijfszelfbescherming
Veelaandachtwerdbesteedaanhetalarmeringsrapport,deveiligheidsvoorschriften,herindeling groepenGebouwencomplexen/Laboratoria en
reorganisatievanhetBZB-apparaatLandbouwhogeschoolenInstituten.
-Metbetrekkingtotdeveiligheidvandegebouwenwerdenactiviteiten
ontplooid inzakehetaantrekkenvanfunctionarissenaanwiedezorg
t.a.v.deuitvoeringvanbepaalde veiligheidstaken zalwordenopgedragen,dezgn.veiligheidscontactpersonen.
- Ditcursusjaarmelddenzich28EHBO-ersvoorhetvolgenvaneenopleidingscursus.AandeherhalingslessenEHBOnamen 155ledendeel.
-Hetaantalreddersdataandeherhalingslessenheeftdeelgenomen,
bedroeg78;deherhalingslessenvandeBrandwacht telden 152leden.
-AangeziendeBBteArnhemgenoodzaaktwashetaantallesurenvan
dedocententebeperken,werdentweeberoepsinstructeursEHBOvan
particulierekruisverenigingenaangetrokken.
- InhetnieuwetransitoriumvandeLandbouwhogeschoolwerden 17BZBledeninopleidinggenomen.
-EendrietalgezamenlijkeoefeningenmetdeEHBOendeReddingsdienst
werdophetBB-terreinteArnhemgehouden;ruim200BZB-ledennamen
daaraandeel.
F i n a n c i ë l e

en M a t e r i ë l e

Zaken

-Voordehieronder genoemde instituten/instellingenwerdendefinanciëleadministratiesverzorgd.
IBS -Wageningen
IBVL-Wageningen
Bosbouwproefstation"DeDorschkamp"-Wageningen
RIN -Arnhem
BGD+vierproefboerderijen-Wageningen
Definanciële administratiesvanhetIBS,IBVLenBGD+vierproefboerderijenwerdenvanaf 1januari 1973geautomatiseerd.
Ditbrachtondermeereengewijzigdeinputverzorging (t.w.uitschrijvenvanverschillende soortenponsdocumenten)metzichmee.

Naast de financiële administratieswerden voorhet IBS en IBVL ook
de projectenadministraties verzorgd.
Met het IBVLvond overleg plaats enwerd medewerking verleend aan
een nieuwe opzet en verwerking van de tijdverantwoordingsgegevens.
Deze gegevens worden thans via de geautomatiseerde projectenadministratie verwerkt.
De gegevens van de tijdverantwoordingsformulieren van "De Dorschkamp"
werden via ons computerprogramma verwerkt op de IBM 1130computer bij
IWIS-TNO te Wageningen.
De vaste bezetting van de afdeling werd in februari verder teruggebracht enbereikte met een aantal van tien medewerkers/sters de uiterste grens. Per 1juli ontstond er echter weer een vakature die niet
vervuld mocht worden.Als gevolg hiervan ontstonden er achterstanden
in verschillende onderdelen derwerkzaamheden; deze situatie leidde
tot gebreken in de administratieve dienstverlening.
In de maanden september/oktober werd door de Directie Landbouwkundig
Onderzoek een cursus inzake de automatisering administraties georganiseerd. Een aantal medewerkers - die dagelijks betrokken zijn bij
de betreffende werkzaamheden - heeft aan deze cursus deelgenomen.
De concept-jaarstukken van het IBS en IBVL over dienstjaar 1972werden inmaart bij de resp. instituten ingediend; de uitwerking van de
projectenadministraties volgde inhet tweede kwartaal.
De financiële verantwoording over 1972 van de eigen stichting kwam inclusief de toelichting - aanhet begin van het derde kwartaal
gereed.
In de sector der doorberekeningsadministratie werden we geconfronteerd met de moeilijkheid dat de computerstaten voor de doorberekening aan het eind van het jaar niet meer kondenworden gedraaid op
de IBM 1130 computer van IWIS-TNO te Wageningen, aangezien genoemde
computer werd vervangen door andere apparatuur. Via bemiddeling van
IWIS-TNOworden onze programma's voorlopig gedraaid op de IBM-1130
computer van de AKZO te Arnhem.
Het is de bedoeling dat in de loop van 1974onze programma's zullen
worden aangepast, zodat de output kanworden vervaardigd via de
nieuwe apparatuur van IWIS-TNO te Wageningen.
Met betrekking tot de "inkoop"werd ernaar gestreefd de benodigde
artikelen/materialen voor het hoofdkantoor en de vier proefboerderijen alsmede t.b.v.het centraal magazijn, zoveel mogelijk centraal
in tekopen. Inverschillende gevallen ontstonden hierdoor belangrijke prijsvoordelen, vooral inde sector van de proefboerderijen.
Voor de artikelen van het centrale magazijn werd een nieuweprijslijst samengesteld. Uit dit magazijn werd als vanouds weer veel
afgeleverd aan instituten, instellingen, proefboerderijen, afdelingen van de Landbouwhogeschool, enz.;totaal ruim 100 afnemers (instellingen).
In opdracht van het Rijksinkoopbureau vonden eveneens weer verschillende afleveringen aan het buitenland plaats.
Aan dewerkzaamheden in de sector der inventarisadministratie kon,
gezien de ongunstige personeelsbezetting, maar zeerweinig aandacht
worden besteed. Alleen op de vier proefboerderijen vonden inventarisatie plaats (vee,machines/werktuigen).
Ten aanzien van het beheer van de autopool kunnen geen bijzondere
opmerkingen worden gemaakt. Evenals voorheenwerd erweer veel gebruik gemaakt van de dienstauto's.

-Voorcommissies/werkgroepenwerdenwederomnogalwatwerkzaamheden
verricht,zoalsondermeerbeantwoordingvanenquêtes,bestuderen
vanrapporten,verslagene.d.
- InhetlaatstekwartaalvanditverslagjaarwerddoordeDirectie
LandbouwkundigOnderzoekhetverzoekaanonzestichtinggerichtof
wijdewerkzaamhedenwildenverzorgenverbondenaandeinvoeringen
begeleidingvandeautomatiseringvandeadministratiesbijdeDLOinstituten.Ditheeftertoegeleiddatmetingangvanfebruari1974
dezewerkzaamhedendooronsterhandzullenwordengenomen,waarvoor
eennieuwemedewerkerwerdaangesteld.
Type-, O f f s e t - en S t e n c i l k a m e r , B r o c h e e r en

L u m b e c k a f d e l i n g

Ditjaarmaaktenruimdertiginstellingenvoorlandbouwkundigonderzoekgebruikvandedienstenvandezeafdeling.
Voordeoffsetmachinewaserdoorlopendwerk,meestalgevolgddoorlumbeck-ofbrocheerwerk;ookdestencilmachineswarenveelvuldigingebruik.
Doordealgemeendoorgevoerde inkrimpingwasdebezettingvandeafdelingzodanigaandelagekantdatdewerkzaamhedeneronderleden.
Doorhetvertrekvandecheffin,Mej.H.J.C.Knoopdiereedsmeerdan
twaalfjaardescepterzwaaide,leeddeafdelingeengevoeligverlies.
Enigelossekrachtenkondenindetweedehelftvanhetjaarwordenaangetrokken,zodatopdrachtgeversniettelangdurigteleurgesteldbehoefdenteworden.

Bibliotheek
Doordebibliothecariswerdnogaleensvertaalwerkverrichtvoordiverseonderzoekers,o.a.inhetDuitsvandeinseptemberverschenentekst
van"GrünlandumbruchundNeuansaat"vanir.Hoogerkamp inhetZeitschriftfurAcker-undPflanzenbau.DaarnaastvondeneveneensregelmatigvertalingenplaatsinhetEngelsenFrans.
Hierondervolgteentabelwaaruiteenindrukverkregenwordtvanhet
aantaluitleningenin 1973t.o.v.1972.
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T e k e n k a m e r
Dezeafdelingwerktevoorzevenvasteonderzoekinstitutenenincidenteelvoor25andereonderzoekinstellingen,waaronderdeLH.
Intotaalwerden 1700opdrachtenuitgevoerd (in19721600)voorca.
250onderzoekers/assistenten.
Allesoortenopdrachtenzoalsnormale,groothoek-,tele-,macro-en
micro-opnamenwerdenuitgevoerdnaarwensinzwart/witen/ofinkleur
(negatief,omkeer (dia's)ofinfrarood).
Deonderwerpenbesloegenookditjaareenzeeruitgebreidterrein;te
veelomoptenoemen.Voortswerdenerdenodigereportagesgemaakt
t.b.v.hetDLO-maandblad"Agrion".Ookwerdenreportagesverzorgdvan
specialegelegenhedenopinstituten.
Door langdurigeziektevaneenvandemedewerkerswerddeafdeling
zeergehandicapt ineenvlotteafwerkingvandeveleopdrachten.Het
lukteechteromdeachterstandverderop inhetjaarintelopen.
Deafdelingwerkteveelinsamenwerkingmetdetypekamer;zowerden
zeerveeloffsetplatenvervaardigd,zowelvantekstalsvanfoto's,
figuren,grafiekenenz.
Verschillende 16mmgeluidfilmswerdengeprojecteerd,o.a.voorIVT,
PRenTNO.
De"Doe-het-zelf"copieerapparatuurwerdveelvuldiggebruikt;eveneens
maaktenvelengebruikvande"uitleen-pool"voorfilmcamera'sr.
Opdetekenkamerverliep allesnaarwens.

A F D E L I N G

P R O E F V E L D E N D I E N S T

A l g e m e e n
Deproefveldendienstvanonzestichtingheeftevenalsinvoorgaande
jareninhoofdzaakwerkzaamhedenverrichtvoordeverzorgingvanproefveldeneninstituutsproevenvanhetIBSenhetIBVL.
DewerkzaamhedenverrichtvoorhetPAenhetPRzijntoteenbescheiden
minimumgedaaldinverbandmetdereorganisatievanhetlandbouwkundig
onderzoek.
Dewerkzaamhedenvooranderelandbouwkundigeinstellingen,inWageningen
ofdaarbuiten,dezgn.niet-partners,namentoe.
Ookwerdhulpverleend aandeproefboerderijenvanhetBGD.
Hetterreinonderhoudwerdalsvanoudsdoorpersoneelvanonzedienst
uitgevoerd zowelophetBom-Zuidterreinenbijhetzgn."Drooglab."
aandeMennonietenwegalsrondomhetgebouwvandeDirektieLandbouwkundigOnderzoek.
OngeveertienjaargeledenwerdenaandevakgroepLevensmiddelenvan
deLandbouwhogeschool faciliteitenverleendomophetcomplexBorn-Zuid
onderzoek teverrichtenmeteeninstallatievoorpneumatischtransport
vangranulairematerialen.Ditwerdgedaanopgrondvandemededeling
datditonderzoekwaarschijnlijk slechtsenkelemaanden,maartenhoogstetweejaarzouduren.Dezeinstallatieveroorzaaktbijhetinwerkingzijnveelgeluidshinderentevensgrotepiekeninhetstroomverbruik.OndanksherhaaldverzoekisdeLandbouwhogeschoolnogniettot
verplaatsingovergegaan.
DaardestedelijkebebouwingvanWageningenindeloopderjarensteeds
isuitgebreidennuvrijwelgrenstaanonzeterreinenwerdhetnoodzakelijkgeachthetterreinvaneendeugdelijkeafrasteringtevoorzien.
Hetplanisditintweefasentedoen.Inhetbeginvanhetjaarwerd
eenafrasteringaantweezijdenvanhetterreingeplaatst.Wehopendat
hetoverigedeelvolgendjaartotuitvoeringzalkunnenkomen.
Voordeonderzoek-enverwerkingslaboratoriavanhetIBSenhetIBVL
envoorvelerleianderewerkzaamhedenwerdenenigepersonenvoorlangereperiodenaangenomen.Hierbijwarenpersonenmeteenlandbouwkundige
danweleentechnischeopleiding.
Hetaantalmandagen,datin 1973doordeafdelingproefveldendienst
aandeopdrachtgevers isgeleverd,bedroegvoorhet:
IBS
1590
IBVL
1415
PA
168
PR
5
BGD
1238
Niet-partners 1002
Totaal

5418mandagen

Deproefveldenbesloegeneenoppervlaktevanongeveer85ha.
Hetaantalproevenbedroeg *_250enhetaantalveldjeswas +_9000stuks.
Hetaantalonderzoekprojectenbedroegvoorhet:
IBS
33
IBVL
\6^
Totaal

49projecten.

Hierbijwaren37onderzoekersbetrokken.
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Deopgenomenmandagenperinstituutenperafdelingwarenalsvolgt:
IBS
Afd.Scheikundig laboratorium
Afd.Plantenteelt
Afd.Onkruidonderzoek
Afd.Fysiologie enecologie
Afd.Vegetatiekundigonderzoek
Afd.Landbouwdierkunde
Algemeen
Totaal

1590

Totaal

1415

IBVL
Afd.Laboratorium
Afd.Transportenbewerking
Afd.Technologie
Afd.Grondstoffenvoorindustrie
Afd.Groenvoeders
Algemeen

BGD
Proefboerderijen
Terreinonderhoud (incl.vanhetCPO,DLO,PAenPR)
Onderhoudmachines,werktuigenenmateriaal
Onderhoudvracht-enpersonenauto's
Hulpwerkplaatsen,magazijn,internedienst
Totaal

1238

13
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f e b r u a r i

In deze periode zijn de afrasteringen rondom de grasopbrengstproeven
in Zuid Holland en in de Gelderse Vallei verplaatst.
Enkele veldjes werden net super en kali bemest.
Voor de afdeling Onkruidbestrijding zijn in Noprd-Groningen en in de
Haarlemmermeer op diverse plaatsen bespuitingen tegen onkruid uitgevoerd pp proeven in graszaad- en karwijpercelen. Aan het residu-onderzoek in grondmonsters afkomstig van onkruidbestrijdingsproeven werd
geregeld gewerkt.
Van een groot aantal graan- en lijnzaadmonsters is het 1000-korrelgewicbt bepaald en van *_ 150 graangewasmonsters zijn de internodiën gemeten en zijn de aren gedorst. Van deze monsters werden het 1000-korrelgewicht en het vochtgehalte bepaald.
Voor de aardappelproefvelden werd pootgoed opgehaald uit Friesland en
voor de aardappelverwerking tot diverse eindprodukten zijn aardappelen
opgehaald uit de NOP,
Monsters zijn onderzocht op blauwgevoeligheid en op soortelijk gewicht.
Er werden proeven genomen met het blancheren van gekookte aardappelen
en met het bakken en invriezen van diverse sardappelprodukten. Ook is
het stoomschilien toegepast.

Eén van de winterwerkzaamhede' e n i s h e t gereedmaken van de b o r d j e s
met o p s c h r i f t e n voor de aan t e l e g g e n p r o e f v e l d e n .
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Een vracht rioolslib is opgehaald uit Leiden voor het nemen van een
proef met dit materiaal op proefboerderij Droevendaal.
Monsters erwten enbruine bonen zijn uitgezocht voor het nemen van
conserveringsproeven.
Ook is gewerkt aan de zuivering van afvalwater en aan een proef voor
het nitraatonderzoek in spruitkoolkoppen.
Machines enwerktuigen werden schoongemaakt en zonodig hersteld, zoals
de trekkers,de maaidorsers, de De Poortere vlasplukmachine, diverse
zaaimachines,motormaaiers,propaanspuiten enhandgereedschap. Bij de
zaaimachines werd tevens de zaaizaadhoeveelheid per pijp gecontroleerd.
De Accord kunstmeststrooier werd op diverse hoeveelheden afgedraaid.
Het gazon van het Born-Zuidterreinwerd met thomasslakkenmeel bemest
en de sloten werden geschoond.
Houtwallen zijn gedund en bijgesnoeid. Het snoeihout werd door een afdeling van de LH versnipperd en als deklaag op de paden inhet Arboretum aangebracht.
Ook op de proefboerderijen De Ossekampen enDe Bouwing en op de terreinen vanhet CPO en DLO werd de houtopstand gesnoeid.
Langs de zuid- en oostkant van het Born-Zuidterrein werd een Heras-afrastering van 2m hoog geplaatst,waarvoor een pad door de houtwallen
werd gekapt,waarna het tracé over de gehele lengte geëgaliseerd werd.
Aan proefboerderij De Ossekampen werd hulp verleend voor het uitvoeren
van voederproeven en voor dewaarneming van de gedragingen van het vee.
Het zaaizaad en het pootgoed voor de interprovinciale proefvelden werd
besteld, ontsmet, geregistreerd en afgewogen. In de tweede helft van
februari is het zaaizaad en een gedeelte van het pootgoed bij de diverse adressen rondgebracht.
Een partij chemisch afval afkomstig van diverse Wageningse instituten
werd voor de eerste keer in overleg met diverse instellingen verzameld
en door onze dienst naar de vuilverbrandingsoven inhet Rijnmondgebied
gebracht.
Aan een cursus voor proefveldverzorger hebben vier personen deelgenomen.
Geregeld is hulp verleend aan het Bosbouwproefstation voor het rooien
en poten van jonge bomen.
Bij de afdeling Plantenoecologie van de LH (prof.Van Dobben)werd door
ons een HLS-er als seizoenkracht geplaatst.

Maart
InGelderland, Utrecht, Zuid-Holland en in de Flevopolder zijn grasopbrengstproefvelden aangelegd enbemest.
Met de ruiglandzaaimachine zijn proeven op onbewerkte grond ingezaaid
met gerst, tarwe en zomerkoolzaad te Westmaas,Numansdorp,Meijel,
Finsterwolde en op de proefboerderijen De Bouwing en De Ossekampen.
Te Lienden is het eerste proefveld met vlas ingezaaid.
Op proefboerderij De Bouwing zijn proefvelden aangelegd met tuinbonen.
De akkerbouwproefvelden werden met N,P en K bemest.
Op twee nieuw aangelegde wegbermen te Gieten en Wolfheze is gras- en
heidezaad gezaaid en gedeeltelijk met compost bemest.
Bespuiting met chemische middelen tegen onkruid vond plaats teAngeren,
Huissen, op diverse plaatsen in Noord-Groningen en in de Haarlemmermeer
op tarwe,gerst,erwten, graszaad, koolzaad enbieten.
Te Est en Groesbeek zijn groeiremmingsmiddelen gespoten onder fruitbomen.
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Pootaardappelenwerden in de voorkiemruimte geplaatst en de eerste
aardappelen werden gepoot teMarknesse.
Met consumptie-aardappelen zijn op het IBVL veel verwerkingsproeven
genomen. Hiervoor werden aardappelen o.a. geschild, gekookt, geblancheerd, gedroogd en ingevroren.
Met graan en erwten zijn droog- en conserveringsproeven genomen.
Ook zijnwaterzuiveringsproeven uitgevoerd.
Gebruikte apparatuur voor stroverwerking en papierfabrikage werd opgehaald uit een laboratorium teGroningen,waar men met het onderzoek
stopte. De machines werden inhet IBVL-gebouw opnieuw opgesteld.
Te Lekkerkerk werden gaashekken geplaatst in brede tochtsloten.
Inde afgezette gedeeltenwerden graskarpers,afkomstig uit China uitgezet,om de plantengroei in deze sloten te consumeren.
Potproeven werden genomen inde kassen van het IBS;hiervoor werd grond
uit Veghel gehaald.
De Dubex spuitbomen van 12m lengte werden inverband met de nieuwe
breedte van de aardappelproefvelden vervangen doorbomen van 16m.
Op proefboerderij De Ossekampen is hulp verleend bij het uitvoeren
van voederproeven.
Voor het Bosbouwproefstation is geregeld gewerkt in deboomkwekerij.
Op verzoek van het PR zijn +_ 200 graslandkooien naar de proefboerderijen inde Flevopolder, te Zegveld, Bruchem en Heino gebracht.

April
Voor het IBS zijn aardappelen gepoot en bemest te Geestmerambacht,
Varsseveld, Wekerom en Wageningen en voor het IBVL te Sevenum, Espel,
Vredepeel en op proefboerderij De Eest.
Ineen praktijkaardappelveld te Huissen werd eenbemestingsproef aan gelegd.
Op grondbewerkingsproefvelden van het IBS op de proefboerderijen De
Bouwing,De Ossekampen, De Sinderhoeve en te Westmaas, zijn objecten
met graan,bieten,mais en zonnepitten ingezaaid.
Het onkruid op de onbewerkte gedeelten werd direct na het zaaien met
paraquat bestreden.
Te Lienden is een plantafstanden- en een rijenafstandenproef met mais
ingepoot.Dit werd met een handdibbelaar uitgevoerd.
Op De Bouwing en op het IBS-terrein zijn resp. tuinbonen en zonnepitten gepoot.
De tweede zaaitijd van het vlas te Liendenwerd uitgevoerd.
Op proefboerderij De Eest zijn de eerste bespuitingen met fungiciden
uitgevoerd op een tarweproef van het IBS.
Inde Haarlemmermeer zijnbespuitingen tegen onkruid uitgevoerd op
graszaadproeven en op proefboerderij Droevendaal is eenonkruidbestrijdingsproef aangelegd op diverse gewassen.
Aardappelen afkomstig van een opslagbestrijdingsproef zijn beoordeeld
op spruitvorming en houdbaarheid.
Voor het residu-onderzoek zijn proeven verzorgd met planten in potten.
Op het grasproefveld inde Flevopolder werd een regeninstallatieopgebouwd.
In het natuurreservaat te Waardenburg is de graslandproef naast een
eendenkooi opnieuw uitgezet om het zodebestand na te gaan bij verschillende behandelingswijzen.
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Voor de aardappelverwerkingsafdeling van het IBVL zijn proeven genomen
met o.a. het walsdrogen van voorbereide maaltijden, zoals hutspot. Ook
zijn proeven genomen over het wateropnemend vermogen van aardappelen.
Proeven zijn genomen met geroot en gezwingeld vlas.
DeMF-trekkers zijn getest op diverse snelheden inverband met de
spuitwerkzaamheden met de üubex spuit. Hierbijwerden de gebruikte
hoeveelheden spuitvloeistof per ha vastgesteld.
üp een proefterrein van de LHbij Planken Wambuis is 2J ha silette gezaaid enbemest.
Werkzaamheden in de boomkwekerij van het Bosbouwproefstation zijn opnieuw uitgevoerd.
Voor het PA en het IVRO zijn de maisrassenproefvelden met de John
üeere precisiemachine ingezaaid op de proefboerderijen te Vredepeel
en Wijnandsrade.
Voor het LEI zijn ca. 1500 stieren gewogen in Brabant, Limburg en
Zeeland.

Mei
indeze maand zijn grasproeven geoogst enbemonsterd te Lelystad
Haven, Hoog Soeren,Achterberg en op het Born-Zuidterrein.
Op de grondbewerkingsproeven teMeijel, Wijnandsrade, Renkum en op De
Ossekampen, alsmede op een tarweproef te Angeren is tegen onkruid gespoten. Ook zijn periodiek bespuitingen tegen onkruid uitgevoerd op
graszaad- en graanproeven in de Haarlemmermeer, in Den Ham, op Droevendaal; onder fruitbomen te Est en Groesbeek.
Op eenwegberm te Eersel is heide gezaaid en ingeharkt.
Het walsdrogen van voorbereide maaltijden voor het IBVLwerd voortgezet. Proeven zijn genomen met het persen van eiwit uit gras.
Aan de gewasstomers is veel gemon- en gedemonteerd. Proeven met de
machines zijn genomen op De Ossekampen.
Een gewasstomer is afgeleverd aan de PR-boerderij te Lelystad.
Voor de eerste keer zijn auto's van onze dienst gekeurd door de ANWB
teArnhem. Dit in verband met de reorganisatie van de afdeling Vervoer
van hetMinisterie.
Aan diverse instituten te Wageningen is hulp verleend voor het uitvoeren van proeven, o.a. aan het Bosbouwkundig proefstation,het IPO,de
LH en het IVRO. Ook aan de dependance van het IB teHedel is hulp verleend en omgekeerd heeft het personeel te Hedel weer werkzaamheden
voor onze dienst verricht.
Voor het ILR zijn machines getransporteerd naar en van Liempde en
Appingedam.

Juni
De periodieke grasoogst cp de verspreide proefvelden van het IBS is
uitgevoerd.
Te Waardenburg is een grote proef in een natuurreservaat gedeeltelijk
gemaaid en te Geestmerambacht is het ingezaaide grasperceel gemaaid.
Onkruid werd met de hak bestreden op proefobjecten van grondbewerkingsproeven en van onkruidbestrijdingsproeven inbieten en blauwmaanzaad.
Chemische onkruidbestrijding vond plaats op proefvelden in bieten en
onder fruitbomen. Insecticiden werden toegepast op vlas tegen thrips
en fungiciden op tarwe- en aardappelproefvelden tegenmeeldauw en
phytophthora. Met groeistoffen zijn proeven aangelegd in vlas- en
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maisproeven; daarna zijn periodiek blad- en stengelmetingen in deze
gewassen uitgevoerd.
Omde eventuele nawerking van de chemische middelen in de grond na te
gaan zijn grondmonsters op dikwijls bespoten proefvelden genomen voor
het residu-onderzoek.
Watermonsters zijn genomen in sloten te Lekkerkerk,waarin graskarpers
waren uitgezet.
Aan het aardappelonderzoek voor het IBVL is geregeld gewerkt.
Proeven zijn genomen met het walsdrogen van voorbereide maaltijden,
hetwateropnemend vermogen van aardappelen enhetbeoordelen vangekookte bestraalde aardappelen.
Met het persen van eiwit uit gras zijn proeven genomen evenals met het
stomen van gras op proefboerderij De Ossekampen.
Op proefboerderij De Bouwing zijn conservenerwten op het veld gestoomd.
Na het stomen zijn periodiek hardheidsbepalingen aan de erwten verricht.
Aan de ontwikkeling van een ruwvoederpers en aan de ontwikkeling van de
papierfabrikage is gewerkt.
Te Kamperland op Noord-Beveland is een stand op de ZLM-tentoonstelling
ingericht betreffende de "Blauwactie"voor de aardappelen.
Op verzoek van de Direktie Landbouwkundig Onderzoek is vanaf 27 juni
door de proefveldendienst hulp afgestaan aan het PA-bedrijf in Lelystad
voor het verrichten van werkzaamheden op de proefvelden. Deze afspraak
betrof twee personen voor de periode van 27 juni tot en met 1oktober
1973.
Transporten zijn uitgevoerd voor de Landbouwhogeschool en voor de Proefstations voor deAkkerbouw en deRundveehouderij.
Voor de LH is tevens een perceel grond inde gemeente Ede van ca.2 ha
met bladramenas ingezaaid enbemest.

Juli
De graszaadteeltproeven met veldbeemdgras inhet Noorden van Groningen
en in de Haarlemmermeer zijn met de motormaaier geoogst en de opbrengst
is na het maaien per veldje in oogstzakken gestopt en te Wageningen
kunstmatig gedroogd.
Twee karwijproeven in Noord-Groningen zijnmet de hand gezicht en gehokt. Inhet laatste gedeelte van de maand zijn deze proeven met de
maaidorser gedorst.
Een derde karwijproef met vasthoudende karwij is toen van stam gemaaidorst. TeMeijel is een gerstproef gemaaidorst.
De vlasproeven te Colijnsplaat,Lienden en Emmeloord werden machinaal
getrokken.
De periodieke grasopbrengstproevenwerden gemaaid in de Flevopolder,
te Waardenburg, Wolvega en Achterberg.
Indiverse gewassen zoals tarwe,mais en zonnebloemen zijn plantentellingen en -metingen verricht.
Ineen droge periode isberegening toegepast op het aardappelproefveld teVarsseveld. De proefrooiïng voor de gewasanalyse zijn hier
wekelijks uitgevoerd voor het IBS.Eveneens zijn de periodieke bespuitingen tegen phytophthora uitgevoerd.
Op onkruidbestrijdingsproefvelden zijn bespuitingen met groeiremmende
middelen uitgevoerd te Est en Groesbeek.
Inde verwerkingsruimten vanhet IBVL zijn aardappelen verwerkt en ingeblikt; proeven met ontsluiting van stro genomen en persproeven met
gras enhooi uitgevoerd. De geperste wafels zijn getest op hardheid en
kwaliteit.
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MetdegewasstomerszijngrasproevengestoomdopdeproefboerderijDe
OssekampenenophetbedrijfvanhetPRteLelystad.
VaneenaantaltuinbonenmonstersvanhetIBisnahetpellenhettenderometergetalbepaald.
TweegraanproevenbijAlpheninNoord-Brabant zijnmetdemaaidorser
geoogstvoorhetIVROenvoordePDzijndoperwtenproevenverwerkten
karwij-,koolzaad-enwintergerstproevenmetdemaaidorsergeoogstop
diverseplaatseninNederland.
A u g u s t u s
Begunstigddoorbijzonderdroogweerhaddendeoogstwerkzaamheden
eenvlotverloop.HetgehoktevlaswerdgeschelfdenlaterbinnengehaaldindevlasruimtevanhetBGD.Hetvlasvanderanden(ca.4}
ton)isafgevoerdnaarSt.Jansteen.
GraanproevenvoorhetIBSzijngeoogstteHuissen,Finsterwolde,Vilt
enAngereneneenblauwmaanzaadproëfteRijsenhout.
Eenlaatstegraszaadproef isteLoppersumgeoogstenisevenalshet
eerdergeoogstegraszaaddirektmeegenomennaarWageningenomgedroogd
teworden.Deperiodiekeopbrengstbepalingvandegrasproevenwerd
uitgevoerd.
Indederdeweekvanaugustusisopdegrondbewerkingsproefvelden
koolzaad gezaaid teFinsterwoldeenWestmaasensilettateVilt,
Wijnandsrade,Meijel,NumansdorpenopdeproefboerderijenDeBouwing
enDeOssekampen.
Geregeld zijnmonstersaardappelenvanhetIBSgerooidvoorgewasanalyseenvoorhetIBVLzijndeeersteafgerijpteaardappelengeoogst
teNagele,Vredepeel,EspelenSevenum.
Bespuitingenmetmaneb-tinzijnuitgevoerdopdeaardappelproefvelden
enopdezonnebloemenproefveldenisgespotentegenbotrytis.
VeelhulpisverleendbijhetonderzoekvanhetIBVLingewasmonsters
voordebepalingenberekeningvandroge-stofgehaltenvoordebereidingvanaardappelprodukten,hetanalyserenvanstromonsters,demechanischebewerkingvangras-engroenvoedermonstersenvoorhetontwikkelenenverbeterenvanmachinesenwerktuigen,diebijhetonderzoekbetrokkenzijn.
EnigepartijengraanzijninpelletsvaneencoöperatieteEistopgehaaldvoorhetnemenvandroogproeven.
Metdegewasstomer zijnpercelengraslandenluzernebehandeld,alsmede
eenperceelbruinebonen,datdaarnagemaaidwerdenineendrogervan
hetBGDverderwerdgedroogd.DeeerstesuikermaiswerdvoorhetIBVL
gepluktop27augustusdoormiddelvandemaiskolvenplukmachine.
MetdeRöberPetkuszijndeeerstepartijengraanmonstersgeschoond.
VoorhetIB,dePDenhetIVROzijnovergeheelNederlandverspreid
ruim60graanproevengeoogst.Geregeldwarenhiervierpersonenmee
bezig,mettweevrachtwagensentweemaaidorsers.Dederdemaaidorser
werd steedsopdeproefboerderijenvanhetBGDingezet.
S e p t e m b e r
Afgerijpteaardappelvelden zijngerooidvoorhetIBSenhetIBVLte
Huissen,Renkum,Varsseveld,Sevenum,Espel,Nagele,OudBeijerland,
VredepeelenMarknesse.
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De opbrengsten werden per veldje gesorteerd en gewogen.
Te Lelystad werd eennieuw grasopbrengstproefveld aangelegd en te
Scheemda, Bellingwolde en in de Haarlemmermeer zijn karwij, koolzaad
en graszaadteeltproeven aangelegd in verband met de onkruidbestrijding
indeze gewassen. De eerste bespuitingenwerden uitgevoerd op deze
proeven. Op proeven met zonnebloemen teWestmaas en op proefboerderij
De Bouwing,werd geregeld tegen botrytis gespoten.
De periodieke grasoogst werd op diverse plaatsen uitgevoerd. Ook werd
de opbrengst bepaald van een proef in een natuurreservaat te Wolvega.
Voor het aardappelkwaliteitsonderzoek, het blauwonderzoek, het droogonderzoek alsmede aan de bereiding van aardappelprodukten is geregeld
hulp verleend aan het IBVL.
De suikermaisoogst vond plaats van 28 augustus tot 17september.
De kolven zijn naar een conservenfabriek gebracht. De vraag naar de
kolvenwas behoorlijk en de prijs was goed.
Inhet kader van het drogen enbewaren van peulvruchten zijn bruine
bonen op proefboerderij De Bouwing en inhet BGD-gebouw gedorst,geschoond en gedeeltelijk gelezen.
Evenals in voorgaande maanden werden diverse transporten met machines
en materialen uitgevoerd voor de Landbouwhogeschool. Ook is een tweede
partij chemisch afval naar de N.V. Afvalverwerking Rijnmond te Rotterdam-Botlek gebracht.
Voor Rijkswaterstaat is eenmet helm- en graszaad ingezaaide zanddijk
op de Maasvlakte met een mengmeststof bemest.
Aan het PA te Lelystad zijn de gehele maand twee personeelsleden uitgeleend. Zelf hebbenwe dankbaar gebruik gemaakt van enige hulpkrachten
van het IB en van de LH.
Zeven personeelsleden mochten een getuigschrift ontvangenwegens het
met goed gevolg afgelegde examen van de cursus voor proefveldtechniek.

Oktober
De laatste aardappelproeven van het IBS enhet IBVLwerden gerooid.
Te Geestmerambacht werd een opbrengst van het ras Furore gewogen van
70 ton per ha. Dit proefveld werd na zeven jaar als vruchtwisselingsproefveld dienst tehebben gedaan opgeheven.Veel aardappelen werden
gesorteerd en gewogen.
In de Veenkoloniën werden door het IBVL uitgebreide proeven genomen
met het rooien van rassenproeven,waarmee o.a. beschadigings-,inkuilen valproeven werden genomen.
De korrelmaisproeven op proefboerderij De Ossekampen en de Sinderhoeve
zijn geoogst. Demaisproef te Lienden werd met de hand per veldje geoogst.
Voor de afdeling Onkruidbestrijding van het IBSwerd een bietenproef
geoogst in de Haarlemmermeer enwerden nieuwe onkruidbestrijdingsproefvelden aangelegd in graszaad-,koolzaad- enkarwijpercelen in de Haarlemmermeer en Noord-Groningen. Met de Claas maaidorser,voorzien van
een Geringhoff maisvoorstuk werd 3ha korrelmais geoogst op proefboerderij Droevendaal.
De grasopbrengstproeven inNederland werden gemaaid alsmede enige maaiobjecten van het grasproefveld inhet natuurreservaat te Waardenburg.
Voor een in te zaaien wintertarweproef op proefboerderij De Eest,werd
de vooraf ontsmette zaaitarwe per veldje afgewogen ommet de 0yord
zaaimachine gezaaid te kunnenworden (+_1000 veldjes).
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AanhetIBVLwerdveelhulpverleendvoorhetverwerkenvanaardappelen,
voorhetschonenenuitzoekenvanbruinebonen,voorhetproefpersen
vangrasbrok,voorhetpapierfabrikage-onderzoek envoorverbetering
onrevisievanmachinesvoorhetonderzoek,zoalsgewasstomersenpersen.
Hetzaaigraanvoordeinterprovincialewinterzaadproevenwerdbijde
proefboerderijeninNederland rondgebracht.Debuitenlandserassen
vooralvroegenveel tijdentelefoontjesomzeoptijdbinnen tekrijgen.
Behalvevoordepartnerswerdnogvoortienniet-partners inmeerdere
ofminderematearbeidverricht.VoordeSVPwerdbijnadagelijkseen
dubbelevrachtsuikerbietenmonstersuitdeFlevopolderopgehaald.
VoorhetIVROwerdendelaatstedrievlasrassenproevengerepeldenafgewerkt.
Ophetvogeleiland Griend indeWaddenzee,datindeherfstvan1973
dooreenzandopspuitingongeveer 10hagroterwasgeworden,werdtussen
deingeplantehelmenbiestarwegras eengraszaadmengsel ingezaaid,dat
bemestwerdmeteenmengmeststofnaar300kgperha.

Het zaaien van graszaad tussen helm op het vogeleiland Griend in de
Waddenzee.
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N o v e m b e r
Voor het invallen van de eerste vorstperiode werd de laatste suikerbietenproef geoogst op proefboerderij De Bouwing.
De laatste grasopbrengsten werden bepaald in Zuid-Holland en in de
Gelderse Vallei. Op eennieuw wegtalud te Eersel werd heide ingezaaid
enmet compost bemest.
Periodieke bespuitingen tegen onkruid werden uitgevoerd op de graszaadproeven in de Haarlemmermeer en in Noord-Groningen.
Het dorsen en schonen van de graszaadoogst kwam bijna klaar, evenals
het repelen en het verder verwerken van de vlasmonsters.
Honderden tarwemonsters van de internationale proef werden met de Röber
Petkus geschoond en geanalyseerd.
Aardappelen, afkomstig van een opslagproef,waarin met chemische stoffen
was gewerkt,werden na het ondergaan van eenwarmtestoot gesorteerd,
geteld enbeoordeeld op spruitvorming en houdbaarheid.
Ongeveer 10ton consumptie-aardappelenbestemd voor proeven van het
IBVLwerden opgehaald uit diverse streken van Nederland en in bewaarcellen opgeborgen. Enkele partijen werden gesorteerd en onder water
gewogen inverband met het blauwonderzoek.
Te Drontenwerd een sorteerproef met aardappelen uitgevoerd. Op het
verwerkingslaboratorium van aardappelen zijn aardappelen geschild,gesnipperd en ingevroren.Veel tijd isbesteed aan de ontsluiting van
stro,het persen van eiwit uit gras enbietenkoppen en het persen van
groenvoederbrok.
Voor het conserveringsonderzoek van peulvruchtenwerden erwten en bonen
uitgelezen.
Eveneens zijn diverse werkzaamheden verricht voor niet-partners.
Een beginwerd gemaakt voor de periodiekeweging van stieren voor het
LEI. Inde laatsteweek van november werden 600 stieren gewogen in
Limburg en West-Brabant.
Voor het IVRO enhet IBwerden vlasmonsters gerepeld en monsters van
de maisrassenproeven gedorst.
Een partij Bintje van 7 tonwerd voor het ITALopgehaald om dienst te
doen bijhet bestralingsonderzoek.
De laatste vrachten suikerbieten werden voor de SVP opgehaald.
Voor diverse instellingen werden transporten uitgevoerd met machines,
instrumenten enmateriaal.
D e c e m b e r
Het dorsen,wrijven en schonen vanhet graszaad kwam klaar, evenals
het verwerken van de laatste vlasmonsters. Droge gewasmonsters van
tarweproeven werden gemeten,gedorst en afgewerkt.
Met de RïïberPetkus werden honderden monsters geschoond.
Een late tarweproef werd met de ruiglandzaaimachine te Numansdorp ingezaaid.
Tenbehoeve van een voederproef op proefboerderij Droevendaal werd een
vrachtauto vol hooi geruild met eenpartij van eenbedrijf uit Ter Apel,
Uit Assen, Rolde,Franeker,Middenmeer en Noord-Scharwoude werden consumptieaardappelen en pootaardappelen opgehaald.
Voor beproeving werden aardappelen innormaal en in zoutwater gewogen,
geteld, gesneden, gekookt, gedroogd, ingevroren en ingeblikt.
Tuinbonen werden gebroken en gemalen voor het eiwitonderzoek in luzerne
werd gehakseld, gemalen, gemengd en tot brok geperst.
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Ookvoorenigeniet-partnerswerdendiversewerkzaamhedenuitgevoerd.
VoorhetLEIwerdenca.1500stierengewogeninWest-Brabant,Limburg
enOverijssel.
DemonstersafkomstigvankorrelmaisproevenvanhetPAwerdengedorst
engeschoondenvoordekerstdagenwerdendewerkplaatsenenschuren
opgeruimdenschoongemaakt.
N i e t - p a r t n e r s
Deverleendedienstenaandeniet-partners zijnuitgebreidenwelvan
631mandagenin 1972tot 1175in 1973.Daaraankonwordenvoldaandoor
hetaantrekkenvanlospersoneel.
Debelangrijkste afnemersvanmandagenwarendevolgendeinstellingen:
Mandagen
Bosbouwproefstation
CentrumPlantenfysiologisch Onderzoek
DirektieLandbouwkundig Onderzoek
InstituutBodemvruchtbaarheid
InstituutPlantenziektenkundig Onderzoek
InstituutvoorRassenonderzoek
Landbouwhogeschool
LandbouwEconomisch Instituut
ProefstationvoordeAkkerbouw
PlantenziektenkundigeDienst
Rijkswaterstaat
StichtingvoorPlantenveredeling
Overigeinstellingen
Totaal

218
35
35
32
100
30
223
95
176
116
15
18
82
1175

DoorhetBosbouwproefstationwerdvooralindeperiodevanfebruari
totmeihulpgevraagdvoorhetrooien,verpotenenverzendklaarmaken
vanjongeboompjes.
VoorhetIP0werdveelarbeidopproefveldenverrichtevenalsvoorhet
ProefstationvoordeAkkerbouw.
HetperiodiekwegenvanstierenvoorhetLEIvondplaatsindemaanden
maartenaprileninnovemberendecember.Hetaantaltewegenstieren
opeentwintigtalrendementsbedrijvennamtoetotongeveer 1800stieren
perperiode.
Ditwegenvanstierenmeteengewichtvan250tot600kgperstier
vroegbijzondereaandacht terondervangingvandeaanhetomspringen
metstierenklevendegevaren.
VoorhetIBteHedel,hetIVROendePDbestondendewerkzaamheden
hoofdzakelijkuithetmaaidorsenvanca.120graanproefveldenmetgemiddelddertigveldjesperproef.DezeproevenliggenovergebeelNederlandverspreid.
Degraanproevenindedrienoordelijkeprovincieswerdenbijnageheel
doorhetpersoneelvanhetIBteHarengeoogst.
VoordeLandbouwhogeschoolwerdenveeltransportenuitgevoerd metmateriaalvooronderzoekenmetstudentenfietsendoorgeheelNederland.
VoordeafdelingHoutteelt zijnveelpercelengeploegd,ingezaaiden
verpleegd.
OokvoordeStichtingPlantenveredelingwerdentransportenuitgevoerd
enhoofdzakelijkbetrofdithetvervoervansuikerbietenvanproefboerderijDeBroekemahoeve indeFlevopoldernaarhetinstituutsgebouw
teWageningen.
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Personeel
Hetjaar1973wasvoordeproefveldendienst eenongunstigenteleurstellendjaarinverbandmetdeaangezegdeinkrimpingvanpersoneelen
doordereorganisatievanhetLandbouwkundigOnderzoek.
Deeerstepersoonwasreedsin1972naareenandereRijksbetrekking
overgegaanenindeloopvan 1973verlietenvijfpersonenonzedienst,
gedeeltelijkdoorhetaanvaardenvaneenanderefunctiebijeenrijksinstelling,gedeeltelijk doorhetaanvragenvanwachtgeld.Indeeerste
maandenvan 1974zullennogvierpersonenonzedienstverlatendoorhet
aanvaardenvaneenandererijksfunctie.Devertrekkendepersonenzijn
allenvakbekwaamendeskundig;deontstaneleemteszullendoorongeschooldseizoenpersoneelmoetenwordenaangevuld.

M e c h a n i s a t i e en T r a n s p o r t
VoorhetmaaienvandegazonsopdeterreinenvanhetBGD,hetIPOen
vandeDLOwashetnodigeenoudegazonmaaier tevervangen,dieongeveer
zevenseizoenendiensthadgedaan.HiervoorisaangekochteenToro
Professionalraeteensnijbreedtevan 192cm.Wehebbenmetdittype
steedsgoedeervaringengehadophetterrein.
TervervangingvaneenoudeVanWeeghelaanhangwageniseennieuwe
tweewieligeSarisaanhangwagenaangeschaft.
DegroteDafvrachtauto'shebbensamenca.65000kmafgelegd.
Hetnormale transportwerk voordeverzorgingvandeproefveldenvanhet
IBSenhetIBVLwerduitgevoerd.VoorhetIBVLwordengeregeldveel
machinesenwerktuigenvervoerd.Ookvoorhetaardappelonderzoekmoeten
veelaardappelenaan-enafgevoerdworden.
Voordezaaizaadvoorzieningvandeinterprovincialeproevenwordenelk
jaaropnieuwrittengemaaktlangsdeproefboerderijeninderegio's.
Ookvoordeniet-partnerswerden,zoalsreedsvermeld,diversetransportenuitgevoerd.Indemaandaugustuswarendebeidevrachtauto's
metdeaanhangwagensbijnavoortdurendvoorhetoogstenvandePD-proevenbezig,terwijlinoktobergeregeldéénautometaanhangwagenbezet
wasvoorhettransporterenvansuikerbietenmonsters voordeSVP.
Enkelemalenmoesteenvrachtautowordenbijgehuurd.

Z a a i z a a d - en p o o t g o e d v o o r z i e n i n g
Zaaizaad:
Uitdehiernavolgendevergelijkingblijkt,datindeafgelopendrie
jarendeaankoopenbehandelingvanzaaizaad,bestemdvoordeinterprovincialeproeven,alsmedevoordeinstituutsproevenongeveerconstantgeblevenis.
Alleendeverzorgingvanhetzaailijnzaad,bestemdvoorbuitenlandse
proefnemingen gaatvanafhetjaar 1973nietmeerviahetBGD.
Jaar
interprovincialeproeven
- kgzaaizaad
instituutsproeven
-kgzaaizaad
lijnzaadvoorhetbuitenland-kg

*
aantalrassen
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1973

1972

9542 (113*)8701
5543

6139
1130

1971
(159*) 10656
6925
1332

De ontsmetting heeft evenals in 1972met dezelfde kwikvrije middelen
(Aagerraan,Thiramen Aatifon) plaatsgevonden.
Extra ontsmettingen werden uitgevoerd opbietenzaad met lindaan,tuinbonen met Saphizon,als preventie tegen later optredende luisaantasting,mais met Mesurol tegen vogelschade enmade van de fritvlieg,op
zomergerst met Milstem tegen meeldauw.
De bemonstering van de granen ismet 50 %beperkt.Vervallen zijn:
de monsters voor de NAK en tevens de monsters voor kiemkrachtbepaling
door het Rijksproefstation voor zaadcontrole.
Het laatste levert een jaarlijkse besparing van ca. ƒ 3.000.
Pootgoed:
De pootaardappelen voor de interprovinciale rassenproefvelden rijn door
het IVRO vanuit Zijldijk naar de verschillende regionale proefboerderijen gebracht.
Voor diverse Wageningse instituten zijn ongeveer 50 rassen pootaardappelen,met een totaal gewicht van ca. 50000kgbij dehandel besteld en
met diverse BGD-auto's getransporteerd en gedeeltelijk opgeslagen en/of
voorgekiemd ophet BGD.
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A l g e m e e n
In dit verslag worden slechts de hoofdzaken van de vier proefboerderijenweergegeven zoals enige gegevens betreffende de exploitatie van
het bedrijf en een korte beschrijving van de aard en omvang van het onderzoek.
Een gedetailleerde beschrijving van de proef- en praktijkwerkzaamheden
vindt plaats in de jaarlijks verschijnende dokumentatieverslagen van
elk bedrijf afzonderlijk.
In exploitatie waren twee akkerbouwbedrijven, t.w.de proefboerderijen
"De Bouwing" te Randwijk en "De Eest" te Nagele; een zuiver weidebedrijf
nl. proefboerderij "De Ossekampen" en een gemengd bedrijf, proefboerderij
"Droevendaal"; Dé beide ; laatste bedrijven zijn gevestigd te Wageningen.
Zoals gebruikelijk werd ook dit jaar een excursiegids uitgegeven t.b.v.
bezoekers enmedewerkers van diverse Instituten met een overzicht van
het onderzoek op de proefboerderijen.
O n d e r z o e k
Het onderzoekprogramma was opnieuw omvangrijk enbestond in hoofdzaak
uit opdrachten van de partners IBS en IBVL. Tevens werd dit jaar een
wat groter aantal proeven uitgevoerd voor derden.
Het aantal aangevraagde en uitgevoerde proeven van de proefboerderijen
in 1973t.b.v.de Instituten was als volgt:
Instituut

IBS
IBVL

LH
IB
Sprenger Instituut

SVP
PR/ILB
PR/IWO

De Bouwing

8
3
2
2
1
1

Droevendaal

De Eest

23
4
1

5
13

De Ossel

6
7

1
1

De IBVL-voederopnameproeven met kunstmatig gedroogde groenvoeders werden
na het stalseizoen beëindigd.
Op proefboerderij "De Ossekampen"namen 2 x 23melkkoeien deel aan een
nieuwe P R / I W O voederproef om de invloed van het eiwitniveau op de melkproduktie te onderzoeken.
Technische meetapparatuur neemt een steeds grotere plaats inbij het
onderzoek.
In de proefstal van "Droevendaal"werd met behulp van continu automatische registratieapparatuur de voederopname ennitraatvergiftiging bij
koeien onderzocht.
In een met technische apparatuur uitgeruste wagenwerden metingen en
waarnemingen indiverse gewassen verricht t.b.v.de proeven spectrale
signatuur, fotosynthese, temperatuur op verschillende hoogte van het
gewas, straling, enz.
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Deweersomstandighedenwarenditjaargunstigvoordeuitvoeringvan
dewerkzaamheden.
Kenmerkendvoor 1973washetvroegewerkbeginnaeenzachtewinter,
eenkoude,natteaprilmaand,gevolgddooreenwatdrogezomermettwee
droogteperiodes.Plaatselijkhaddendeaardappelenensuikerbieten
hiervantelijden,terwijlbijdeeerstebovendienveeldoorwasvoorkwam.
Deoogstvandegranenverliepvlot;hetrooienvanaardappelenen
bietenvlotteredelijk.
Deopbrengstvanwintertarwewasditjaarhoogtotzeerhoognl. 6-7
ton/ha.HoogwaseveneensdeopbrengstvanBintjeaardappelenopproefboerderij"DeEest"metca.65ton/haveldgewas.Dekwaliteitwasbij
verkoopevenwelmatig.Suikerbietenoogstten65tonperha,dochhet
suikergehaltewasgemiddeld slechts 15,2%.
Dehandelingranenwasopnieuwtraag.Deprijsvansuikerbietenwas
ookditjaargoed;deverkoopvanaardappelendaaldevanca.30cent
perkgvoordeeerste,tot 16centaanheteindvanhetverkoopseizoen.
Opdeweidebedrijvenwerdmeerdanvoldoenderuwvoergewonnenvan
goedekwaliteit.Graswaseveneenshetgehelejaardoorvoldoendeaanwezigtotlaatinhetnajaar.Ineenschraleperiodewerdberegening
toegepastopproefboerderij"Droevendaal".
Demelkprijsvarieerdemaarweinigtenopzichtevan 1972.Aanvankelijk
liependevleesprijzenop,dochzevertoondeneensterkedalingaan
heteindvan 1973.
E x c u r s i e s
Veleexcursieswerdenontvangenenopdebedrijvenrondgeleid.Debezoekerszijnnietalleenafkomstigvanhetagrarischbedrijfinbinnenenbuitenland;ookvandezijdevandevoorlichtingenhetonderwijs
zoalsb.v.doorstudentenvandeLHenleerlingenvanlagereenmiddelbarescholen,werdveelbelangstellinggetoond.
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Hetbedrijf ligtca.5kmtenzuidoostenvanWageningen inhetBetuwse
rivierkleigebied.Hetisstrooraruggrondmeteenafslibbaarheidvan
45-60 %.Deoppervlaktebedraagt32,20ha.VandeDomeinenisonderde
gemeenteLiendennog2,60hainbruikleen.Totaleoppervlaktederhalve
34,80ha.
HetbedrijfbeschiktoverdrieKongskildegraansilo'smeteentotale
opslagcapaciteitvan45.000kg.Verderzijnervijfaardappelcellenvan
ieder 15tonmetventilatie-enverwarmingsmogelijkheid.Dezecellen
zijntevensgeschiktvoorhetuitvoerenvanbewaarproeven.Vandeze
cellenwordtookgebruikgemaaktvoorhetdrogenvandiverseprodukten.
Indegroteschuurzijnnogtweeaardappelcellenvanieder 16toneveneensmetventilatiemogelijkheid.
Eenintweeëngesplitste loopstalbiedtruimteaanca.20éénjarige
meststieren.
Depersoneelsbezettingbleefditjaarongewijzigd enbestonduitdebedrijfsleiderendrieakkerbouwmedewerkers.
Hetmachine-enwerktuigenparkwerdditjaaruitgebreidmeteenbalenlader.Dezewerktnaastdetrekkerenisbevestigdaandedriepuntshefinrichting.Deaandrijvinggeschiedtd.m.v.deaftakas.
Verderkreeghetbedrijfdebeschikkingovereenaardappelsorteerder,
merk"Combi"afkomstigvanproefboerderij"DeEest".
Doordeloonwerkerwerdhetaardappel-enbietenrooienverzorgdenhet
frezenenaanaardenvandeaardappelruggen.
De e x p l o i t a t i e v a n h e t

b e d r i j f

Hetbedrijfwordtgeëxploiteerdalszuiverakkerbouwbedrijfmetéénperceelkunstweide.
Hetbouwplanbestond in 1973uit:
Wintertarwe
9,45ha
Suikerbieten
6,05ha
Aardappelen
4,30ha
Zomergerst
3,25ha
Kunstweide
2,60ha
Populierenproeven
2,60ha
Bruinebonen
1,20ha
Haver
0,40ha
Korrelmais
0,40ha
Erwten
1,00ha
Diversen+erf
3,55ha
34,80ha
Praktischallewerkzaamhedenwerdenineigenbeheeruitgevoerd.
Indringende gevallenwerdassistentieverleenddoordeafdelingProefveldendienst.
Allewerkzaamhedenkondentijdiguitgevoerdworden,zowelvoorwatde
praktijkalsdeproevenbetreft.
Ditwerdmedemogelijkgemaaktdankzijdegunstigeweersomstandigheden.
Hetwaseenvroegvoorjaar,zodathetzaaienvandediversegewassen
enhetpotenvan 1,30haaardappelenreedsvoor 1aprilgereedkwam.
Daarnavolgdeeennatteperiodewaardoordeoverige3haaardappelen
pasdelaatsteweekvanaprilgepootwerden.
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De voortdurende droogte stelde hoge eisen aan het gewas (links
heibaan door een perceel bieten).
Deomstandighedentijdenshetgroeiseizoenwarenoverhetalgemeen
gunstig.Alleendeaardappelenopperceel 10endebietenopperceel
12haddenlastvandedroogte.Ditalsgevolgvandezgn."heibaan".
Hierligtnl.eenvrijdunkleidek (60cm- l m )opeenondergrondvan
grofzand.
Deregendienadienviel,kwamhiervoordezegewassentelaat.Inde
aardappelenkwamenigedoorwasvoor.Degraanoogsthadeenzeervlot
verloop.
Ookhetrooienvandeaardappelenenbietenvondonderredelijkeomstandighedenplaats.
Deinzaaivanwintergraankwamtijdigklaarineenredelijkzaaibed.
Hetwintervoorploegenverliep zwaar.Deopbrengstenwarenditjaargoed
tenoemen.
Vandebelangrijkste gewassenwarendezealsvolgt:
Wintertarwe6000kgkorrelen4500kgstroperha
Zomergerst 5200kgkorrelen3800kgstroperha
Aardappelenca.42.000kgveldgewasperha
Suikerbieten ca.54.000kgnettoperha,met'eentarrapercentagevan
28%.
Hetsuikergehaltewasmatigenbedroeg 15,4%.
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Deopfokvande35infebruariaangekochtestierkalverenverliepgunstig.Indevoorzomermoesten tweedierenwordenopgeruimd.Nadeweideperiodewerdendeoverige33dierenopgestald;20stierenindeopen
loopstalenderestindebestaande stalleninhethoofdgebouw.
EindjuniwerddeIBVL-proef"mestenvantwintigvleesstierenmetgedroogdengepelleteerdkuilvoerindevormvanhakselbrok"beëindigd.
Hetgemiddeldeaanhoudingspercentagebedroeg54%.

De a a r d en o m v a n g v a n h e t o n d e r z o e k
Demeesteproevenwarenrechtstreeksopdepraktijkgericht.Zehadden
betrekkingop:grondbewerking;bemesting;organische-stofvoorziening;
cultuurmethoden;rassenvergelijking;chemischeonkruidbestrijding;
conserveringvanvoedergewassen;produktievermogenvanenkeleoliehoudendeeneiwithoudende gewassen;mesterijvanvleesstierenenthermischebehandelingvandiversegewassenalsbruinebonen,erwten,luzerne.
Devolgendeproevenwerdenaangelegdenverzorgd.
Omschrijvingvandeproef

Instituut

1.Zaaienzondergrondbewerking (meerjarigeproef)
IBS
2.Verschillendegrondbewerkingen:
a.machinaalspitten
b.ploegen+normalebewerkingen
IBS
c.geengrondbewerking
3.Stomenvanluzerneopstami.v.m.devoederwaarde
IBS
4.Organische-stofvoorziening:
Hetnagaanvandeinvloedvanorganischebemestingopdebodemvruchtbaarheid (veeljarige
proef)
IB
5.Produktiemogelijkhedenvanenkeleeiwit-en
oliehoudendegewassenalsveldbonen,erwten,
zonnebloemenenkanariezaad
IBS
6.Inkuilenvanveldbonenenzonnebloemenineen
jongstadiumnavoorafhakselen
IBS
7.Tweedoperwtenrassenvoorverwerkingenbewaring
opverschillendeoogsttijdstippen,tebeginnen
ineenzeerjongstadium
Sprenger
8.Nagaanvandeverteringvanlangenkortgehakseldstroenmaisrestantenbijverschillende
hoeveelhedenenalofnietingewerkt
IBS
9.Oogstmethodeni.v.m.dekwaliteitmetdrierassen
tuinbonenenduivebonen (rijpteoogsten)
IBVL
10.Thermischebehandelingvandoperwten (Onyx)
i.v.m.kwaliteitvoorconservereninblik
IBVL
11.Droog-enbewaarmethodenvanbruineboneno.a.
ookthermischbehandelenopstam
IBVL
12.Verwerkingvanhennepo.a.dauwroten
IBVL
13.Meerjarige stikstofvoorziening (veeljarigeproef) IB
14.Oriënterendeproefomvanenkelebodemherbiciden
denawerkingnategaandievaninvloedopde
diversegewassenenopnateelten.
Hierbijwarentotaalelfgewassenbetrokken
IBS
15.Oogstenvantarweenerwteni.v.m.ontwikkelingvannieuwemachines
LH
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Omschrijvingvandeproef
16.Kankertoetsingen inpopulieren
17.Opnameproefmetgedroogdengepelleteerdkuilvoerindevormvanhakselbrokbijjongemeststieren

Instituut
Bosbouwproefst.

IBVL
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Degrondsoortvandebijditbedrijfbehorendeperceleniseengoed
vochthoudende,fijnzandige,ietsleemhoudendezandgrond.
DoordevrijlageliggingindehellingvandeGelderseVallei,washet
nodigallepercelentedraineren.Ditwerd in 1959uitgevoerdensindsdienisweinigwateroverlastmeerondervonden.Dealgemeneverlaging
vandegrondwaterstand indeomgevinggedurendedelaatstejarenspeelt
hierbijookeenrol.
Ruimdehelftvanhetaantalpercelenbijdeboerderijisalsbouwland
ingebruik,derestalsblijvendgrasland.
Indedirecteomgevingiseenaantalpercelenmeteenoppervlaktevan
ca.25hainbruikleenverkregen.Detotaleoppervlaktevanhetbedrijf
bedraagthierdoorbijna60ha.
Ophetgraslandgedeeltewerden60melkkoeiengehouden+ongeveereenzelfdeaantalstuksjongvee.Meerdandehelftvandekoeienkalftin
demaandenoktoberennovember.Hiernaarwordtgestreefdi.v.ra.dediversevoederproevenmetnieuwmelktekoeientijdensdestalperiode.
Inhetnajaarwerdenelfherfstkalvendekoeienvoorhetnemenvaneen
voederproefovergeheveldnaarproefboerderij"DeOssekampen".
Degebouwenondergingengeenveranderingenbestondenuit:
a.grootveestalvoor42melkkoeien,kalverenboxenvoorvijfkalverenen
éénstierenbox.Indezestalzijn24standeningerichtwaarbijhet
mogelijk isstriktindividueeltevoeren.
b.grootveestalvoor20koeienenruimtevoortienstuksjongveeen
vijftienkalveren.
c.proefstalmetzesstanden,uitgerustmettechnischeapparatuurwaarmeezeeringewikkeldeennauwkeurigeproevenkunnenwordenuitgevoerd.
Ditjaarwerdapparatuurgeïnstalleerdvoorautomatischeregistratie
vangegevens.Verterings-enbalansproevenkunnenenwordenhiergenomen.
d.loopstalvoorvijtienstuksjongvee.
e.aardappelbewaarplaats voor300tonaardappelenmetbuitenluchtkoeling;
tevensvoordehelftingerichtalsdroogruirate.
Erisverdereenkleinewerktuigenbergingvoortrekkersendemeest
kwetsbaremachines,kantoor,werkplaatsendriekapbergenvoorde
opslagvanhooienstro.
Debouwvaneengeplandewerktuigenloodswerdookditjaarnietgerealiseerd.
Inhetpersoneelsbestandkwamditjaargeenwisselingvoor.Naastbedrijfsleiderenassistentwarenaanwezigtweeveeverzorgersendrieakkerbouwers,waarvantweemetweekenddienstvoordeveehouderij.Gedurendedezomerwerdvoortweemaandenvakantiehulp ingeschakeld.Met
ditpersoneelwerdenookalleproeven,zowelindeakkerbouwsectorals
ophetgebiedvandeveehouderijuitgevoerd.
Deweersomstandighedenwarenvoordegroeivandegewassenredelijk
goed.Deopbrengstenvansuikerbietenenaardappelenwarendanookzeer
hoog.
Dehoeveelheidneerslagoverhetgehelejaarbedroeg670mm.Ditisongeveer 100mmminderdanhetjaarlijks gemiddelde.Demaandenmaart,juni
enaugustuswarennl.bijzonderdroog.Dithadvoorhetzaaien,hooien
enoogstenalleenmaarvoordelen.Dankzijdezedrogeperioden,washet
gewonnenruwvoervanprimakwaliteitenverliependeoogstwerkzaamheden
zeervlot.
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Doorhetkaraktervanhetgemengdebedrijfwareneropvelerleigebied
mogelijkhedenvoorhetnemenvanproeven.Hiervanwerdookruimschoots
gebruikgemaakt (zielijstproeven).
Dearbeidsverdelingoverhetjaar,zowelwatpraktijkalsproevenbetreft,was zeergunstig.
Demaximaleveebezettingwasafhankelijkvandestalruimte.Wathet
areaalgraslandbetreftendehoeveelhedenbeschikbaar ruwvoerhadde
veebezetting zwaarderkunnenzijn.
Gemiddeldwerdenruim60koeiengehouden,die288.260kgmelkproduceerden,d.i.4725kgperkoe,datis 150kgminderdanin 1972.De
oorzaakhiervanmoetwordengezochtindemindergoedekwaliteitvan
hetbuitenhetbedrijfliggendegrasland,waarop2/3deelvandekoeien
heeftgeweid.
Deveestapelbestaatnietuitfokvee,maarkwalitatief gezienzogoed
mogelijkgebruiksvee,datgeschiktisvoorhetnemenvanproeven.
Naastdemelkkoeienwerdennogzesentwintigpinken/vaarzen entwintig
koekalverenaangehoudenvoorinstandhoudingvandeveestapelenhet
beweidenvanbepaaldegraslandproeven.
Ophetbouwlandwerdendevolgendegewassengeteeld:
Consumptie-aardappelen
Suikerbieten
Zomergerst
Snijmais
Suikermais
Korrelmais
Diverse gewassenopproefvelden

4,55ha
2,47ha
4,— ha
2 , —ha
2 , —ha
3,30ha
2,40ha

20,72ha
Gemiddeldwarendeopbrengstenditjaarhoogtotzeerhoog.Vooralsuikerbietenenmaisgavenzeerhogeopbrengstenresp.ruim58ton/hanetto
meteengehaltevan 14,51 %voordesuikerbietenen6925kg/havoorde
korrelmais.Deopbrengstvangerstbedroeg4925kg/ha.
Deconsumptie-aardappelen leverdeneennormaalgewas,met25000kg/ha
indeconsumptiemaat.
Inhetnajaarwerdendezeafgeleverd tegeneenzeerhogeprijs.
Desuikermaisenookdesnijmaisgavenhogeopbrengsten.
Tenbehoevevandehooi-enkuilvoerwinningwerdeennieuwecirkelhooier
aangeschaft.
Deoudeveewagenwerdvervangendooreennieuwemetwatgroterlaadvermogen,zodatnu8à9koeientegelijkkunnenwordenvervoerd.
Ophetbedrijfwerdenin 1973devolgendeproevengenomen:
Bouwlandproeven
Omschrijvingvandeproef
1.Vergelijkingvanverschillende tarwerassenbij
verschillendezaaitijden
2.Optimalegrondbewerking
Vergelekenwerddeteeltvangraszaad,haver,zomergerstenkorrelmaisopperceeltjeswaaropeenlange
reeksvanjarengeengrondbewerking istoegepast,met
perceeltjes dieeennormale grondbewerkingkregen.

Instituut
IBS
IBS
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Omschrijvingvandeproef

Instituut

3.Vergelijking vanoudeennieuwehaverrassen.Devergelijkingvondplaatsbijeenhoge-eneennormale
N-gift.Hetgewaswerd tegenlegeringondersteund
omeengoedevergelijkingmogelijk temaken.

IBS

4.Toetsingvanoudeennieuwespuitmiddelen.
Indegewassenbieten,erwten,granen,mais,bonen,
spinazieenblauwmaanzaadwerdeengrootaantal
onkruidbestrijdingsmiddelen vergelekenbijspuiten
zowelvóóralsnâopkomst.
Tevenswerdeningranenenerwtenonderteeltenvan
grassen,klaversenkarwijgezaaid.Inhetnajaar
werdengrondmonsters genomenvoorresidu-onderzoek.

IBS

5.Bodemfauna
Hetlevenindegrondwerdbevorderd doorstalmestgiftenopbepaaldeobjectenofbedekkingmetstro
gedurendenajaarenwinter.Opsommigeobjecten
werdwelofgeengroenbemestinggezaaid.

IBS

6.Plantenfysiologisch onderzoekbijaardappelen.
Doorbepaaldebehandelingenvanhetpootgoed
enextrabelichtingwerdgetrachtverschillente
verkrijgenendezenategaan.

IBS

7.Fotosynthesemetingen inmais.
Fotosynthesemetingenwerdenverrichtbijstanddichthedenvariërendvan 10totca,400plantenper
m^enbijnormaleenlatezaaitijd.

IBS

8.Bestrijdingaardappelopslag
Ineenbestaandaardappelgewaswerdeenproefveld
uitgezetenhieropmetverschillende chemischemiddelengetrachtaardappelendoodtespuiteninverschillendestadia.

IBS

9.Spectralesignatuurvanhetgewas.
Tenbehoevevanditonderzoekwerdeenaantal
veldjesmetverschillendegewassen/grasseningezaaid.Gedurendedezomerwerdhiermetfoto-elektrischecamera'senspiegelsenmetradargemeten.
10.Thermischebehandelingvanhyacinten.
Tussengezaaideroggewerdenbollengeplant,die
inverschillendestadiathermischzullenwordenbehandeldmethetdoeldeophetbladvoorkomende
ziektentedodenzodatdebollennietbesmetworden.
11.Teeltvansuikermais.
Opruim2hawerd suikermais geteeld,waarbijverschillenderassenwerdengeprobeerd,nl.vanzeer
vroegtotlaatrijpende.Periodiekwerdperras
geoogst.
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IBS/MWARS

IBVL/LBO

IBVL

Technische meetapparatuur b i j de proef s p e c t r a l e signatuur van het
gewas.
Graslandproeven
1. Een meerjarig proefveld werd aangelegd waarop op verschillende objecten rioolslib werd gebracht. Gedurende de zomer werden deze objecten regelmatig
gemaaid en bemonsterd teneinde de opname van cadmium, lood enz. door het gras te bestuderen.

Instituut
IBS

2. Invloed vanberijden.
Op twee percelen,nl. oudenjong grasland, werden
proefvelden aangelegd ennamaaienwerd eengedeelte vandeveldjes niet,enhetdeanderemetverschillende intensiteiten envariatie vanwieldruk
bereden.Deopbrengst endebotanische samenstellingvandehergroei werd gedurende degehelezomer bepaald.

IBS

3. Fotosynthesemetingen
Opeengroot proefveld werden gedurende de zomer
,fotosynthesemetingen uitgevoerd ingras. Periodiek
werd deopbrengst bepaald enwerden nieuwe objecten toegevoegd.

IBS
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Omschrijving van de proef

Instituut

4. Niet landbouwkundig grasland.
Op een 1,3 ha groot proefveld werd zonder enigebemesting het grasland op verschillende wijzen behandeld. o.a. door meer en minder maaien,mulchen en
frezen.De ontwikkeling van de samenstelling van de
grasmat en het, als gevolg van deze behandelingen,
meer ofminder voorkomen van diverse kruiden,werd
bekeken.

IBS

5. Invloed pesticiden op produktie.
Op een aantal grasveldjes werden pesticiden gespoten
endaarna werd gedurende de zomer de opbrengst van
iedere snede bepaald.

IBS

6. Invloed thermische behandeling op verschillende
grassoorten.
De meest voorkomende grassen,als monocultures gezaaid,werden wel en niet thermisch behandeld.
De opbrengst van de hergroei werd bepaald en de
stand waargenomen.

IBS

7. Gazonproef.
Opeen aantal gazongrassen werden bespuitingen met
groeiremmingsmiddelen uitgevoerd enhet effect aan
een nader onderzoek onderworpen.

IBS

8. Herinzaai van grasland.
Met verschillende middelenwerd gespoten op oud
grasland waarin kweek voorkwam en dit grasland werd
gedurende de zomer,na frezen,weer ingezaaid.

IBS

Veehouderijproeven
1. Inde proefstalwerd een onderzoek begonnen naarhet
IBS
optreden van nitraatvergiftigingbij rundvee.
Voor dit doel werd de stal door het IBS voorzien van
een veelzijdige automatische registratie-apparatuur,
die continu elektronisch zowel de voederopname als
deverschillende gedragingen van de dieren registreert.
2. Voedering van kunstmatig gedroogde produkten,
in geperste vorm.
Gedurende bijna de gehele stalperiode werd aan
zestien melkkoeien wafels en grasbrok gevoerd in
afgewogen hoeveelheden en in verschillende groepen
ad libitum of gelimiteerd.
Demelkgift,het vet- en het eiwitgehalte en degezondheid van de dieren werd hierbij in ogenschouw
genomen.
3. Erwerden tien stieren gemest met een rantsoen van
wafels en grasbrok. Regelmatig werd doorweging de
groei bepaald.
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IBVL

IBVL

"DE

E E S T "

A l g e m e n e

g e g e v e n s

Akkerbouwbedrijfvan36habijNageleindeNoordoostpolder.
Degrondsoortiszwarezavel,code7d.w.z.ca.40%afslibbaarmeteen
lutumgehaltevan21eneenhumusgehaltevan2,5-3,5%.Gedraineerdom
de 12m.
Jaarlijkswordteengrondanalysegemaaktvanhetperceeldathetvolgendjaarmetaardappelenbeteeld zalworden.Aandehanddaarvanwordt
deP-enK-bemestingbepaald,diereeds indeherfstwordtgegeven.
Indeloopderjarenbleekhetblauwindeaardappelen toetenemen.
Alsgevolgdaarvanisdekaligiftverhoogd.Ookdefosforbehoeftesteeg.
Zowordtinvierjaar800kgzuiverekaligestrooidwaarbij600kgaan
hetaardappelgewaswordtgegeven.
Omdetweejaarwordt 230kgP-,0 toegediendaanaardappelenenbieten.
Ophetruime,metklinkersverhardeerf,staaneenlandbouwschuuren
eenspeciaalvoorhetbewaaronderzoekgebouwdaardappelkoelhuismet
tweeëndertigcellenvanca.15toninhoud.Vandezetweeëndertigcellen
zijnervieruitgerustmetmechanischekoelapparatuur.
Vruchtopvolgingsschema:aardappelen-graan-bieten-graan.
Terwillevandecontinuïteitvanhetonderzoekdatvoornamelijk ingraan
enaardappelenplaatsvindt,kanalleengraanvóórbietenenbietendoor
eengewas"diversen"wordenvervangen.
Hetbedrijf isverdeeldinvierpercelenvan8,55ha.
Bouwplan 1973:perceelI

wintertarwe 6,95ha
zomertarwe 0,90ha
zomergerst 0,70ha
II. aardappelen 8,55ha
III.suikerbieten4,80ha
graszaad
3,75ha
IV. graszaad
3,50ha
zomertarwe 2,00ha
wintertarwe 3,05ha

Depersoneelsbezettingwaaringeenwijzigingisgekomenbestaatuitde
bedrijfsleiderendrievastemedewerkers.
Bijarbeidspiekenwerdhulpvandeproefveldendienstontvangen.
Werktuigen.Ditjaarwerdenvervangen:
DeHermesaardappelsorteermachine vooreenLangcoRH4
DeBautzmaaidorserdooreenJohnDeere.
Een60001opslagtankvoortrekkerbrandstof,daardeoudelekkagevertoonde.
Aangekochtwerdenverder:tweekoelinstallatiesvooraardappelbewaaronderzoek.EenDubexsproeimachine22mbreed.Daardezenietoptijdgeleverdkonworden,kregenwetijdelijkeen15mmachineterbeschikking.
Erisveelspuitwerkt.b.v.hetonderzoekdatnietdoordeloonwerker
verzorgdkanworden.
Loonwerk.Sproeienvanpraktijkpercelen,bietenzaaienmetprecisiemachine,stropersen,aardappelenenbietenrooien,frezenvandegrasstoppelenhetontsmettenvandepootaardappelen tegenrhizoctonia.
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E x p l o i t a t i e van het b e d r i j f
Dewinterwasvrijzachtmetweinigvorstenneerslag.Halffebruari
washetevennat,maaralop 14maartkonbegonnenwordenmetkunstmeststrooienenop31maartwasallesgezaaidengepoot.
Daarnavolgdeeenperiodevankoudweerwaarinooknattewekenvoorkwamentotbeginjuni.Deaardappelenkwamendaardoorlaatboven.De
overigegewassenhebbenzichnormaalontwikkeld.
Hiernakwameenwarmetotzeerwarmetijdtothalfjuli.Bijditweertypeontstondinkortetijdveelverplegingswerk;kwamenveelschieters
indebieten;mededoordenattetweedehelftvanjuli,kwamerveel
doorwasindeaardappelen.
Indienatte tijdnamdemeeldauwinwintertarwe sterktoe.Hetgraszaad
wasdoorderegenzeermoeilijk teoogstenenditvroegveeltijd.
Degraanoogstverliep,ondankszwarelegering,dankzijprachtigweer
mettemperaturen tot30°C,zeervlot.Hetgraanstrovande4haproefveldenis,bijdegeldendelageprijstijdenshetseizoen,verbrand.
Tothalfseptemberwashetmooiweeromkalienfosfortestrooienop
aardappel-enbietenlandenksopgrasgroenbemesting.
Verdervoordestoppelbewerkingvandewintertarweproefvelden enhet
graszaadland.
Daarnakwamereennatteperiodedieaanhetaardappelenrooienvooraf
ging.Delaatstedagenvanoktoberzijndemeesteaardappelengerooid.
Voordienzijntussendebuiendooralleproefveldjes inhandwerkgerooid.
Naastdeeigenoogstmoestruimhonderd tonaardappelenvoorbewaarproevenvaneldersontvangenworden;mededoorhogeha-opbrengstenwas
hetnodig 150tonindebewaarplaatsvandeoudeschuuropteslaan.
Beginoktoberenbeginnovember zijndesuikerbieten intweekeergerooid.
Indeeerstehelftvannovember isdewintertarwegezaaidwaarvanhet
grootstedeelopproefveldjes nl.925,meteenoppervlaktevan2,25ha.
Vandezeproefveldjeszijnerruim600ingezaaidmetde0ijordzaaimachine.
Eindnovemberbegindecembereenkorteperiodemetstrengevorst,voorafgegaandoorhagel-ensneeuwbuien.Ermoesttoennogeenpaarhakopakkergeploegdworden.Op6decemberkwamhetploegenklaar.
Toteindemeiwerdentussendeveldwerkzaamhedendooraardappelengesorteerd.
Hetgraanistijdelijkopdeluchtkoelingindelandbouwschuurbewaard
tothetplaatsmoestmakenvooraardappelen;150tonuienwerdtegen
vergoedinggedroogdeninbewaringgenomen.
TenslotteisernogeenuienbewaarproefopgezetdoorhetIBVLinsamenwerkingmetdeSNUiF.
Opbrengstenperha
Consumptie-aardappelen:Bintje,veldgewas
65.000kg
Saturna,veldgewas
53.000kg
Suikerbieten
:15,06%suiker,netto
65.000kg
Wintertarwe
7.000kg
Zomertarwe
:
4.200kg
Zomergerst
:
5.670kg
Stro,gemiddeld
:
4.080kg
Graszaad-stroisverbrand1.365kg
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A a r d en o m v a n g v a n h e t o n d e r z o e k
Omschrijvingvandeproef

Instituut

Deproeven 1t/m 17hebbenallebetrekkingop
aardappelen
1.Hetnagaanvandeinvloedvandegrondsoortopde
chipskwaliteitbij21rassen;42veldjes

IBVL

2.Hetvaststellenvandeinblikkwaliteitvandrie
Duitse,tweeEngelseentweeNederlandserassen;
63veldjes

IBVL

3.Vantienverschillenderasseneengrotehoeveelheid
wekelijks (nahalfjuni)oogstenvoorlaboratoriuraonderzoek (frites);20veldjes

IBVL

4.Hetnagaanvandekwaliteitnahetdrogenbij24
verschillenderassen;24veldjes
5.Nagaanofdekwaliteitvoorverwerking totpuree
enchipsbeïnvloedwordtdoordematevanvoorkiemenenhettijdstipvanoogsten;12veldjes

IBVL
IBVL

6.Nagaanvandefriteskwaliteitopvijfverschillende
IBVL
rooitijdstippenbijtwaalfverschillende (vroege)
rassen; 12veldjes
7.Hetopchemischewijzevaststellenvanblauw
indeknolbijtienrassen;10veldjes

IBVL

8.Oriënterend onderzoekomtrentdeinvloedvan
ethrelbespuitingenvanhetgewasopdekiemrust
vandeknollen;20veldjes

IBVL

9.VaststellenvandeinvloedvanethrelbehandelingenopdeinblikkwaliteitvanBintje;
28veldjes

IBVL

10.NagaanofdeinvloedvanextraNPK-bemestingen
behandelingmetethrelenABAwaarneembaaris
bijdenateelt;24veldjes
11.NagaanvanhetkiemrusteffectdoorCS-behandelingbij24rassen;24veldjes

IBVL

IBVL

12.Suikerproef.Nagaanof,enzoja,hoesnelde
IBVL
geschiktheidvoorverwerkingtotchipsachteruit
gaat,indiendeknollennadeoogstenigetijd
bijlagetemperaturenwordenopgeslagen; 18veldjes
13.AanvullendBLAUWonderzoek1973
a.invloedvanhettijdstipvanmonstername
i'.v.m.dedoodspuitdatum
b.invloedvandebewaartemperatuur
c.invloedvandetijdtussenmonsternameen
schudden
d.reproduceerbaarheid vandeschudmachine
e.invloedvanhetweer:droogte/neerslag/
grondtemperatuur)
f.uniformiteitvandepraktijkpercelenwatde
blauwgevoeligheid vandemonstersbetreft

IBVL
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Dit onderzoek voüj ook elders ia de NOP en op de
Zuid-Hollandse eïinnden plaats.
Bewaarproeven met aardappelen
Omschrijving van de proef
14. Zilverschurft- en droogrotbewaarproef, 4 cellen,
na sorteren weer opslaan in 8cellen. Na rooien
enna sorteren behandeling met TBZ.
Vergelijking met onbehandeld, één keer behandeld
en na sorteren tweede behandeling van de helft
15. Nagaan of tijdens de bewaring bij Saturna zandaardappelen een groter gewichtsverlies en meer
drukplekken optreden dan bij aardappelen afkomstig van kleigrond
1cel van de Eest afkomstig
1cel uit de NOP zandgrond
2 cellen uit Duitsland

Instituut
IBVL

IBVL

16. Nagaan tot welk tijdstip voor de fritesindustrie
bestemde aardappelen bij buitenlucht- enmechanische koeling bewaard kunnen worden,met behoud
van een goede verwerkingskwaliteit
(m.h.o. op grondstofvoorziening tussen oude en
nieuwe oogst); 8 cellen

IBVL

17. Nagaan of er een verschil inbewaarbaarheid bestaat tussen wel en niet doodgespoten gewassen
van in de veenkoloniën geteelde fabrieksaardappelen; 4 cellen.
Dit inhet kader van onderzoek naar de mogelijkheid van verlenging der campagne van de aardappelmeelfabriek door bewaaropslag

IBVL

18. Nagaan ovan opbrengstvermogen van de Europese top-

IBS

rassenwintertarwe bij gewasbespuitingmet
chloormequat (CCC)en fungiciden
38rassen; 363 veldjes

19. Onderzoek naar het juiste tijdstip vanbehande-

IBS

ling met fungiciden bij de rassenManella en
Clement; 96 veldjes
20. Nagaan van de interactie van N-hoeveelheden en
ziektenwel enniet behandeld met fungiciden
Clement; 48 veldjes

IBS

21. Onderzoek in zomertarwe en zomergerst naar gewasstructuur, schade door ziekten en opbrengstvermogen. In deze proef zijn uitgebreide elektronische metingen verricht,o.a. met automatische registratie (bewuste besmetting met Septoria en
bruine roest en aanwending van fungiciden; 150
veldjes

IBS

22. Bewaaronderzoek bij uienwaarvan kort voor het
oogsten het loof gedood is dm.v. een mengsel
van stoom en rookgas (thermische behandeling);
3 objecten, 2silo's.
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IBVL/SNUiF

" D E O S S E K A M P E N "
Algemene

gegevens

Detotaleoppervlaktevanhetbedrijfbedroeg66,83ha.Hiervanwas
5,89alsproefveldingebruik.Alhetoverigelandwerdookvoorproefdoeleindengebruikt.
Hetaantalstuksgrootveewasgemiddeldgenomenietslagerdaninvoorgaandejaren.Erwasietsmeerjongvee.Hetaantalmelkkoeienvarieerdetussende95-100stuks,hetaantalvaarzen/pinkenbedroeggemiddeld
40enhetaantalkalveren35stuks.

I

Eenkunstmestsilobespaart sehuurruimteenmanuren.
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In1973werdmetéénmanmindergewerktdaninvoorgaandejaren.
Depersoneelsbezettingbestonduit:bedrijfsleider,assistentbedrijfsleider/assistent voorhetonderzoekenvijfvastemedewerkers.
Detotalemelkproduktieinditjaar (1mei 1972t/m30april1973)
bedroeg480.452kg.
Degemiddeldeproduktieperkoebedroeg5937kgmelkmeteengemiddeldvetgehaltevan4,16 Xeneeneiwitgehaltevan3,40%.
Detotalehoeveelheidneerslagbedroeg707,5mm.
Volgensdegrondmonsteranalyseswasdefosfaat-enkalitoestand
vandegrondgoed.
Erwerdgemiddeld55kgP2O5en77kgK2Operhagegeven.
Erwerdminderstikstofgestrooiddaninvoorgaandejaren.DegemiddeldeN-giftbedroeg265kg/ha.
TenbehoevevanhetIBVL-onderzoekwerd52,9tonluzerne,graswafels,
grasbrokengrashakselbrokaangekocht.
E x p l o i t a t i e

van het

b e d r i j f

Detenemenproevennamenophetbedrijfsteedsdeeersteplaatsin.
Erwaseengroteverscheidenheid aanproeven.
Deverzorgingvandeproevenendepraktijkwerkzaarahedenkondenmeestaldooreigenpersoneeluitgevoerdworden.Eenenkelekeerwerdeen
beroepopdeafdelingproefveldendienstgedaan.Demachinediehetgewasopstamthermischbehandeldewerdookdooriemandvandeproefveldendienstbediend.
Vrijwelalhetgraslanddatgemaaidkonworden,werdvoorthermische
behandelingofvooropname-enbewaringsproevengebruikt.
Hetgraslandwerd,voorzoverdeproevenhettoelieten,afwisselend
geweidengemaaid.
De a a r d en o m v a n g v a n h e t

o n d e r z o e k

Verschillendeproevendiereedsinvoorgaandejarenvanstartwaren
gegaanwerdenvoortgezet.
In1973werdaanhetthermischbehandelenvaneenopstamstaand
gewasveelonderzoekverrichtenoppraktijkschaaltoegepast.
Vanditbehandelde gewaswerd,afhankelijkvanweersomstandigheden,
hooi-ofkuilgemaakt.
Deverschillendeonderzoekingenkunnenalsvolgtwordenvermeld.
Winterperiode 1973
1.Voederopnameproefmetgras (haksel)brokengrasenluzernewafelsaannieuwmelktekoeien
2.Voederopnameproefmetjongeenoudegrashakselbrokaannieuwmelktekoeien

Instituut
IBVL
IBVL

3.Kalveropfokproefineenwelennietgeïsoleerde
ruimtemettweevoedingsniveaus

ILB/PR

4.Opnameproefmetwelennietthermischbehandelde
voordroogkuil aanoudmelktekoeien

IBVL

5.Opnameproefmetwelennietbehandeldventilatiehooiaanoudmelktekoeien

IBVL
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Winterperiode 1973

Instituut

6.InkuilproevenmethetconserveringsmiddelKofasil
plus
7.Invloedvanheteiwit-niveau80en 100%opdeproduktievanmelkkoeien

IBVL

PR/IVVO

Zomerperiode 1973
8.Thermischebehandelingvanhettotalebeweidingsoverschot
9.Bepalingvandedrogestofc.q.organische-stofopbrengstenvoorenopenigetijdstippennade
thermischebehandelingvangras
10.Winningvanwelennietthermischbehandeldevoordroogkuil
11.Invloedvandebodemfaunaopdestructuurvande
grond

IBVL
IBVL

IBVL
IBS

12.Nieuweakkerbouwmethodenzondergrondbewerking

IBS

13.Invloednemafosbehandelingopdeopbrengstvan
graslandenhethumusgehaltevandegrond

IBS

14.Invloedvanverschillendemeststoffenenconti-"
natiesdaarvanbijuitsluitendweiland-enhooilandgebruikopdebotanischesamenstelling

IBS

15.Kieming,groeie.d.vandiverseweideplantenbij
verschillendegrondbewerkingen

IBS

16.Maaifrequentiesvanwegbermen

IBS

17.Beproevingvanverschillendemaaiapparaturen
18.Onderzoekprojectnaardeabsorptievanluchtverontreinigende stoffendoorgroenstroken.

IBVL
LH
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A F D E L I N G

W E R K P L A A T S E N

A l g e m e e n
Opdrachtenwerdenuitgevoerd voorpartnerseneigenstichting+proefboerderijen;daarnaastvoorverschillendeniet-partners.
Intotaalwerdendoordegezamenlijkewerkplaatsenca.1000opdrachten
verwerkt.
H o u t b e w e r k i n g
Hetaantalopdrachtenbleefongeveergelijk;zijhaddenveelalbetrekkingophetvervaardigenvanapparatuurtendienstevanhetonderzoek
endaarnaasthetverrichtenvanonderhoudswerkzaamheden.
M e t a a l b e w e r k i n g
Hetaantalopdrachtenvertoondeeenlichtedalingtenopzichtevan
1972,dochbetrofvaakomvangrijkewerkzaamheden,betrekkinghebbend
ophetonderzoek.Ookopdezeafdelingwerden onderhoudswerkzaamheden
verrichtofveranderingenaangebrachtaanb.v.deproefveldapparatuur.
I n s t r u m e n t makerij
Dewerkzaamhedenbetroffenhierveelalhetvervaardigenvanhulpmiddelent.b.v.onderzoekersvanhetIBS.Daarnaastwerdhetnormale
controle-enonderhoudswerkverricht.
R e p a r a t i e en

o n d e r h o u d

Hierbestondendewerkzaamhedenvooreengrootdeeluitonderhoudsencontrolebeurten.
Inhetkadervandeenergiebesparingwerddeterreinverlichtingherzien.
DaarnaastwerdenvooronderzoekersvanIBS/IBVLnogenkelehulpmiddelenvervaardigd t.b.v.hetonderzoek.

A4

