GIDSVOORDEPROEFBOERDERIJ "DEBOUWING»
TERANDWIJKVANHETC.I.L.O.TEWAGENINGEN
1956 (zesdejaar)
Algemeen
BedrijfsleiderisdeheerD.van
Hemmen,adres?BurgemeesterKnoppersweg16,
Randwijk,tel.RandwijkK.8889nr276.
Assistentvoordeproefveldenisde
heerG.Bolhuis.
Groottevanhet"bedrijf
De tebetelenoppervlakte is31»5ha.
Doel
Hetbedrijfisindeeersteplaats
bestemdvoorproefnemingen ophetgebied
vanakker-,weide-envoederbouw.Tevens
ishetbezitvaneeneigenproefboerderij
gunstig,omdatdeonderzoekershierdoor
geconfronteerd wordenenopdehoogte blijvenmet demogelijkheden enmoeilijkheden
vandebedrijfsvoeringindepraktijk.
Depercelen1en4wordenvoorlopig
indevruchtbaarheidstoestand gelaten,
waarin zeaanvaard zijn.Erwordtgeen
kalk-enorganischebemesting eneenmatigeP- enK-bemesting gegeven.Erworden
proefvelden opaangelegdvoorhetonderzoek
betreffendebemesting enbehandeling.
Voorderestvanhetbedrijfwordt
eenrationelebedrijfsvoeringbetracht.
Ligging
HetbedrijfligtindegemeenteHeterenonderhet dorpRandwijk,tenzuiden
vandewegvanLexkesveernaarZetten.De
ingangisaandeBurg.Knoppersweg,
+1.5 kmvanhetLexkesveerafinde

richtingZetten.
Grondsoort
Hetisstroomruggrondmet35-60$afslibbaar indebovengrond,diegemiddeld
eenpH-KClhadvan+4.6.Opdebekalkte
percelenisdezenuvan5.9 -7.2.Het
profiel totopeenmeterdieptevertoont
nogalgroteverschillen (heibaan,kalkrijkelichteregrond enkomklei).
Ontwateringvandegronden
Dezeisinhetverledenzeer slechtgeweest,waarom eraanvankelijkmolens zijngeplaatst.Eénvandezeisreedseldersingezet,detweede zalinjuliwordenverplaatst.
Nadatdewaterbeheersingindestreek
isgeregeld (hetLingeplan),isdeontwateringvanhet"bedrijfafdoende.Ookdesloten
entochtenzijnvoldoende.
Deontwateringvandepercelenisop
delaagsteplaatsen,waardithetmeestnodigwas,doordrainageveelverbeterd.
Delandweg
Dezeisin1952uitgevoerd inbetonbanen,waarvoor deNed.HeideMijhet"bestek
heeftgemaakt.De"breedteis60cmmeteen
onderlingeafstandvan110cm.De stukken
zijn1.50mlangen8cmdik.De"bewapening
isindelengte5staven$ 8 - 1 5 , inde
"breedte9staven$8-20endeprijsop
hetwerkwas ff10.—/m voor 2hanen.
Hetaanleggenvandeproefveldenopdepercelenendeverdelingvandezeinzogenaamde
jaarstroken
Deproefveldenwordenaangelegd ophet
perceelmethetbetrokkengewas.Alleenvoor

- 3gewassen,dienietofinhetdesbetreffende
jaarnietwordengeteeld,wordtdeproef
zomogelijkaangelegd opde zogenaamde
tuinnaastdegebouwen,diein8perceeltjesvanieder10areisverdeeld.
Depercelenzijnverdeeld in3of4
jaarstroken,waarvanerperjaaréénen
omde3jaartweegebruikt kunnenworden.
Ineenbijzondergevalwordterweleens
eenvoorschotgenomenalsbekend is,dat
dejaarstrookvoorhetvolgende jaar
daarvoorvoldoenderuimtelaat.
Deveehouderij
TenbehoevehiervaniseenHollandse
stalaanwezig.Deze stalisgescheidenin
tweegedeelten.Iederdeelbiedtplaats
aan6stuksgrootvee.Verderiseengedeeltevandekapschuur zodanigingericht,
datditindewintergebruikt kanworden
alsopenloopstal.Dehieringehoudendierenkunnenwordengemolkenineenmelkstal,welke inhetverlengdevandeHollandse stalisgebouwd.Indezemelkstal
isruimtevoor6dieren.
Hetmelkengeschiedtmachinaalmet
eenmachinevanhetmerkAlfaLaval.In
demelkstal iseenzodanigevoorziening
aangebracht,datmet demachinevanhieruitdirectinde,indernelkkamerstaande,
melkkangemolkenkanv/orden.Dernelkkamer,
waarinookdemelkmachineisopgesteld,
isingericht aanhet eindevandereeks
Hollandse stal-melkstal.
De stalgelegenheid voorhetrundvee
isgedurende 2stalperiodenbenutvoor
hetnemenvan eenproef,waarbijverschillende stalmethodenwerdenvergeleken.De
veestapelwas daarvoorverdeeld in3
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eengedeeltevandeHollandse stal,waarin
eennormale temperatuurheerste- Eenandere
groepwasondergebracht ineengedeeltevan
deHollandse stal,waarde temperatuurdoor
extraventilatielaaggehoudenwerd.Deze
dierenwerdendagelijkseenpaaruurbuiten
gelaten,waar zedanrondliepen opeennaast
de stalaangebrachteverhardeuitloop.De
derdegroepbracht dewinterdoorinde
openloopstal.
Bijalledrieproefgroepenvverden
waarnemingenverrichtbetreffendevoederverbruik,melkproduktie,groei,stroverbruik
enstaltemperatuur.
Hetligtindebedoelingdezeproefnemingindestalperiode1956-'57voortte
zetten.
Indewintervan1955-'56 zijnerin
deloopstallen tweegroepenjongveegehouden.
HET ONDERZOEK
Ensilageproeven
Onderzoeker;Ir.D.Kappelle.
Dein1954genomenproef,waarbijde
invloedvanhet tijdstipvanperssapaftappenopdeensilageverliezen endekwaliteit
vanhetvoerwerdnagegaan,zalditjaar
wordenherhaald.
Hiervoor zulleninhetvoorjaar de2
grotesilo'smachinaalwordengevuldmet
gras,onder toevoegingvanvoederbietenof
melasse.Hetligt tevensindebedoeling
opdebodemvande silo'seendoorlatende
laagaantebrengenomopdezewijzete
voorkomen,datdeonderstelaagvanhet
kuilvoeralsgevolgvaneenteveelaanvocht
bederft.Inbeide silo'szaldaaromeen
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van+10cm.
De8kleine silo's zulleninde
herfstwordengevuldmetvoederbietenblad+kop.Hieraanwordenverschillende
hoeveelheden droogmateriaal,indevorm
vanerwtenstro,toegevoegdmethetdoelde
verliezen,alsgevolgvanperssapafvoer,
tebeperken.Ditbetekent duseenuitgebreidevoortzettingvandeproef,welkein
1955genomenwerd indegrote silo'smet
suikerbietenblad+kopenluzernehooials
toevoegsel.Indiendereinheidvanhette
ensilerenmateriaal zulkstoelaat,zullen
ookdeze silagesmachinaalwordenbereid.
Aanlegvangrasland
Onderzoeker;Ir.A.Sonneveld*
Depercelen10en11zijnondergroen
temaaienhaverinhetvoorjaarvan1955
ingezaaid.
Opelkperceel iseenjaarstrookingezaaidmethetmengselMK^ (overwegend
Engelsraaigras).Opbeidepercelenis
dit jaarstrookB.
OpjaarstrookAvanperceel10en
jaarstrookCvanperceel11ishetmengsel
MK^ (overwegend kropaar)gezaaid.Dit
mengsel isookgezaaid opdestrookvan
perceel10langsdelaagte enopdegeerstrookDvanperceel11.
OokopjaarstrookCvanperceel10en
jaarstrookAvanperceel11ishetmengsel
MK5gezaaid.Dehoeveelheidgraszaad is
hier echter tweederdevannormaalgenomen
omna tegaanofditeengunstige invloed
heeft opdeklaverontwikkeling.Deklaver
isoveralingezaaidmet denormalehoeveelheid zaaizaad.
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eentweetalkleinere proefjesindrievoud
aangelegd,waardenormalehoeveelheidklaverzaad werd ingezaaid,maarwaardehoeveelheidgraszaadwerd"beperktofverhoogd
totresp.1/2,2/3,3/4,1,1 |enlixde
normale hoeveelheid.
Ookditwerdgedaanmethet oogopde
ontwikkelingvandeklaver.
Dezeproefjeszullenin195-6oppraktijkwijzemetandere jaarstroken tesamen
wordenbeweid (Cl2067en 2068).
Doordedroogte indezomervan1955
lietdeontwikkelingvandekunstweidena
hetmaaienvandehavertewensenover.
Eerst indenazomerbegonzicheenzodete
vormenenkonv/orden"beweid.Doordezeomstandighedenontwikkelde zichindekunstweideveelwitteklaver,vooralopdie
jaarstrokenwaarhetmengselMK5met slechts
tweederdevandenormalehoeveelheid graszaadwerdgezaaid
Degelegenheid werdaangegrepen omop
deze jaarstroken eenaantalproevente
leggenoverdeinvloedvandestikstofbemestingopdeopbrengst enbotanische samenstellingvaneenklaverrijkekunstv/eide.
Degrootste oppervlaktewordtopgenomendooreenbeweidingsproefveld,gelegen
opbeide jaarstroken.Opveldjester
groottevan 210m2elkwordendeN-giftem
0,40,80,120,160en200Nperhaenper
jaarmetelkaarvergeleken.Elkveldjewordtingeschaardmet jongvee,zodraeengunstig
ontwikkelingsstadium voorinsoharenisbereikt (+12 cmgrashoogte).Voorhetinscharenwordenvakkenuitgemaaidvooropbrengstbepaling (Cl 2384).
Daarnaast isopdejaarstrook Cvan
perceel10eenmaaiproefaangelegdmetdezelfdeN-cbjecten.Hetgeheleproefveld zal

- 7steedsgelijktijdigwordengemaaidwanneer
deobjectengemiddeld eengunstigtijdstipvoorinscharenhebbenbereikt.Ditom
aansluiting teverkrijgenaaninEngeland
opditgebiedgenomenproeven (Cl 2385).
OpjaarstrookAvanperceel11iseen
maaiproefveldaangelegdmet dezelfde
proefopzet.Daar zullendeN-objecten
echterafzonderlijkwordengemaaid,zodra
elkobject eengunstig stadiumvoorinscharenheeftbereikt (Cl 2386).
Teeltvanluzerne
Onderzoekers;Ir.A,Sonneveld en
Ir,T.C.v.d.Kamp.
Cl1753opperceel9°Luzerne incombinatiemetgras.
Het doelvandezeeindapril '54aangelegde proefisna tegaan,watdeinvloed
isvandetoevoegingvan5kgcultuurgras
perhaaanluzerne t.a.v.deopbrengst,de
onderlingeverhoudingvanluzerne engras
endeverbreidingvanonkruid (grassen).
Naastluzernemonocultuur zijnaanwezig'de combinatiesmetkropaar (selectie),
beemdlangbloem (vut).Engelsraaigras (laat
h.t.)entimothee (h.t.).Inalleobjecten,
ookindemonocultuur,werd deluzernegezaaidnaar 22kgperha.
Vandehelft derveldjeswerdnade
derde snede (7/9/'55)nog eenvierde snede
(3/II/'55)gemaaid,duslaat inhetnajaarmet eenlangerusttijd tussenderde
envierdesnede.
Tengevolgevandelaat invallende,
strengewinterisdeluzerne opdeviermaalgemaaide objectenvrijwelgeheelen
opdedriemaalgemaaide tendeleuitgewinterd.Ookdeontwikkeling dergrassen

heefternstiggeledenvanhetmaaienvande
vierde snede,terwijlmetnamehetJengels
raaigras,ookopdedriemaalgemaaideobjecten,aanzienlijk instand isteruggelopen.
Omnogenigemassa tekunnenoogsten,
werd op3/4/'56volgensplan40kgNperha
gegevenaandehelftderveldjes,zodat'uiteindelijkdeproef induploligt.
Waterhuishouding
Onderzoeker;Ir.G.P.Wind.
CII843inde ntuin" teHandwijk
Er"bestaateensterkvermoeden,dat"bij
demeestegraslandendewortelhoeveelheid
nietvoldoende isomeengoedewatervoorzieningvanhetgras tewaarborgen.Aande
handvandevochtv^rdelingindegrondkunnenwe zienofdewatervoorzieningvoldoendeisofniet.Opditproefveld,dattwee
ofdrie jaarblijftliggen,wordtnugepoogd doorverschil inmaaifrequentieeen
verschil inwortelontwikkeling aan tebrengen.Dewortcldichtheid zalenige kerenbepaaldworden.Vochtbepalingen zullendan
lerenofditverschil inbewortelinginderdaad oorzaakisvanverschil inwaterhuishouding.
Hetgrasopditproefveldjeiseen
monocultuurvanEngelsraaigras.
Granen
Onderzoekers Dr.W.H.vanDobben.
CI 2230opperceel4.Late extraoverbemestingmet stikstof opzomertarwe.
Cl2229opperceel 2.Idemhaver
CI223Iopperceel12.Idemzomergerst
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Proevenmet extraoverbemestingenmet
stikstofomstreekshet inaarkomenofde
bloeiblijkenbijwinterrogge enwintertarwedeopbrengstaanmerkelijk tekunnen
verhogen.Hetgevaarvoorlegeringschijnt
niet tewordenverhoogd.Het eiwitgehalte
vandekorrel stijgt sterk.
Nagegaanwordt thanshoezomergranen
hieropreageren.
Cl2109opperceel5.Aanwendingstijden
vanzeerlate extrastikstofbemestingen
opwintertarwe.
Dezebemestingenv/ordenzolaat toegediend om tevoorkomen,dathetgevaar
voorlegering toeneemt.Bijbemesting tijdenshetinaarkomenwordt ditgevaar
vermeden.Erisechter eenzekerrisico,
datbijdroogtedestikstofnietvoldoende
indegrond trekt.Ditrisicowordtminder
alsdegiftvroegerwordt toegediend.
Vergelekenwordens aanwending tijdens
het inaarkomen,tijdenshetverschijnen
vanhetlaatste enhetvoorlaatsteblad.
Nagegaanwordt ofdezegiftennoginvloed
opdeontwikkelingvanhet strohebben.
Bovendienwordt degiftmetkasbij
het inaarkomenvergelekenmeteen
ureumbespuitingjwaarvandewerkingminderafhankelijkisvandeneerslag.
Cl22,33opperceel 4.Rijenafstandenproef
bijzomertarwe.
Cl2232opperceel 2.Idemhaver
Cl 2234opperceel12.Idemzomergerst.
IndezeproevenwordtdeInvloedvan
derijenafstand nagegaanbijdezomergranen.Eenruimerijenafstand eneenevenredighiermeeverminderd plantgetalis
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eeneventuele ondervrucht,terwijlop
vruchtbare grond deopbrengstvandedekvruchtniet sterkwordtbeïnvloed.
Vergelekenwordenrijenafstandenvan
25cm,50cmenafwisselend 25en50cm
(dez.g."Lichtschacht-methode").
Peulvruchten
Onderzoeker;Ir.P.RiepmaWzn.
Deproefveldenmet erwtenliggenopperceel
3,diemetbonenopperceel6.
Cl 2179.Doperwtenrassenonderzoek.
Het_doel
a.Toetsingvandiverserassenophunlandbouwkundigewaarde enkwaliteit.Gelet
wordt o,a,op;grondbedekking,stevigheid enlengte stro,vorst-enziekteresistentie,tijdvanrijping,opbrengst
endiverse kwaliteitseigenschappen.Het
kwaliteitsonderzoekwordtdoorMej.A.
Veenbaasverricht.
b. Spreidingvandepluktijd doormiddel
vaneenjuisterassenkeuze.Vooreen
economischverantwoorde industriëleverwerkingvandoperwtenisditdeelvan
het onderzoekactueel.
De_opzet
Dekwaliteitvan34doperwtenrassen,
waarvaneenaantalvoorhet eerstinbeproeving is,wordt onderling ent.o.v.
standaardrassenvergeleken.Vansommige
rasseniseenextraveldjevooropbrengstbepalinggezaaid.
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Onderzoeknaar dekookkwaliteitvan
rijpgeoogstelandbouw/erwten» Ditonderzoekwordtverricht doorMej. A.Veenbaas.
Cl 2183« CollectiePhaseolus-bonen,
Als Cl2181.
Cl 2183.Zaaizaadbehandeling bijerwten.
Vooralbijgekreuktzadigedoperwtenrassen ensommigePhaseolus-bonenisdoor
eengeringevitaliteitvanhet zaaddeopkomst onzeker.Invroegere proevenisgebleken,dateenbehandelingvanhet zaaizaadmet TMTD-bevattendemiddeleneenbetereopkomstwaarborgde dandegebruikelijkeorganische-kwikverbindingen.
In1955werd echtermet eenchinonderivaatvanBayerbij stamslabonenveel
succesgeboekt. Dit zaaizaadbeschermingsmiddelvoldeed zelfsbeterdanTMTD.
Perveldje zijn600zadengezaaid.
Door tellingvanhetaantal opgekomenkieinplantenwordt deinvloedvan4zaaizaadbeschermingsmiddelen, teweten,
org.kwik,Captan,TMTD enchinon-derivaat^
opdeopkomstbestudeerd.
Tevenswordtdeinvloedvanhet desbetreffendemiddelophet optredenvan
ziekten,zoalsb.v.deroodneuzenaantastingbijPhaseolus-bonen,nagegaan.HiertoewordtIndeproefmetPhaseolus-bonen
o.m.zaad,dat zwaarmetPleosporaherbarum (roodneuzen)isbezet,uitgezaaid.
Cl 2187« ZaaizaadbehandelingbijPhaesolusbonen.
AlsCl2185.
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doperwten.
Het_doel
Bepalingvanhetoptimum plantgetalvan
quagroeihabitus envroegheidvanafrijping
zeeruiteenlopende erwtentypen.Dit isvan
belanginverbandmet deprijsvanhetzaaizaad,dieongeveerhet tweevoudigevandie
vanlandbouwerwtenbedraagto
In1955bleeko.m., dathetoptimum
plantgetalrasgewijssterkuiteenkanlopen.
Ditbedroegvoor derassenCelsior,Lincoln
enGloire deQuimperresp.55-70,90-100
en105-115 plantenperm2. Vaneenreactie
vandedoperwtenopbrengst opderijenafstand
viel,binnen zekeregrenzen,weinig temerken.Eenrijenafstand van50cmwasechter
teruim.
De_opzet
Gloire deQuimper (zeervroegenzeer
kort), Celsior (middenvroegenkort)en
Lincoln (laatenlang)zijnalsproefras
gekozen.Derijenafstand is20,33en50cm,
terwijl100, 200en300kgzaaizaad isverbruikt.
Cl 2191.Oogsttijdenproefmet conservendoperwten.
Het_doel
Erbestaat eenstrevendeafrekening
vandedoperwtenoogst tedoenplaatsvinden
op"kg/ha-basis".Hierinschuilengevaren
omdatdekwaliteit endeopbrengstnauw
samenhangenmethetrijpheidsstadium,terwijlhetoptimumvoordekwaliteit eerder
wordtbereiktdandatvandeopbrengst.Dit
kanleidentoteencontroverse tussende
telerendeverwerkende industrie,ookwan-
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"betaald.
Inonsland zijnnl.weiniggegevens
overhetverband tussenoogsttijd enopbrengst enerzijdsenoogsttijd enkwaliteitanderzijdsbekend.
Ditwordtindeproef Cl2191 nader
bestudeerd,watbijvoortgezet onderzoek
eenhechterebasisvoorafrekeningvan
op contractgeteelde doperwtenkanverschaffen.
De_opzet
Inditonderzoek zijn3rassenbetrokken.Hetligtindebedoelingperiodiekteoogsten.
Cl 2192.Oogsttijdenproefmetlandbouwerwten.
Bestuderingvandesamenhang tussen
oogsttijdstip,deopbrengst (1000-korrelgewicht)endekwaliteitvanlandbouwerwten.Dezeproefwordtbegonnenmetde
ronde,groene erwtRondo.Voordekwaliteitsbeoordeling bestaat samenwerking
metMej. A.Veenbaas«
Cl2193«Uitstoelingvanerwtenrassen.
Het_doel
Hetonderzoeknaarhetuitstoelingsvermogenvaneenaantallandbouw-en
conservenerwten,waaroverweinigbekendis,
kanhet inzicht indeoogstzekerheidverbredenenleidentoteencorrectievande
thansgeldendeuitzaaiverhouding.
De*_opzet
In1955wordt de "maximale"uitstoe-
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eenruimplantverband,teweten50x50cm,
gekozen.
Bijeen3-talrassenwordt-bijeen
rijenafstand van33 cm-deafstand inde
rijgevarieerd.Dezeafstandenbedragen
resp.s 2-e",5,10,20en40cm.
Cl2195» Fosfaatrijenbemestingsproefmet
erwten.
Toepassingvanrijenbemestinggaf
o.m.inEngelandbijindoperwtstadiumgeoogste erwteneenaanzienlijke verbetering
vandeopbrengst.Deze proefvormteen
onderdeelvan soortgelijke proevenineen
aantal consulentschappen.ErbestaatsamenwerkingmethetRijkslandbouwproefstation
teGroningen.
Objecten; 0,30,70en200zuivere
P2O5perha,resp.breedwerpigeninrijen
gezaaid.Proefnemingmet dezeervroegrijpendeÂlaska-erwtenhetmiddenvroegeras
Hondo.
CI 2197.Het drogenvanerwtenophetveld.
Hetisgebleken,dat,methetoogop
dekwaliteit,deniet tezwaarvolgebouwde
dakruiterperspectiefbiedt.HetpikselpercentagewashLbijtoepassingvandeze
methodeaanzienlijklagerdanbijgebruik
vandedriepootruiters.Dit onderzoekwordt
voortgezet,waarbijnaast3opverschillendewijzen opgetaste driepootruiters
wederom dakruiterswordenbeproefd.Deobjectenzijndanalsvolgt;
1.Normale driepootruiter
2.Oldambtsterdriepootruiter
3.Eivormige driepootruiter
4.Dakruitermet1.5 aregewasperruiter
van3mlengte
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van3&lengte
6.Dakruitermet 3
aregewasperruiter
van3mlengte.
Cl 2198.Invloedvandezaaidiepte opde
opbrengstvanerwten.
Het eggenvanerwtenvooronkruidbestriodingschaadtveelaldestandvan
hetgewas.Ditkondoordiepere zaaivoor
eengrootdeelwordenondervangen.
Het isechternietbekend opwelke
wijze erwtenopuiteenlopende zaaidiepten
reageren.Ditwordt ineenoriënterende
proefvoorhet eerstin1956aanRondo
bestudeerd.
De zaaidieptevarieert indezeproef
van3-15 cm.
Aardappelen
Onderzoekers;Ir.A.J.Reestmanen
Drs.K.B.A.Bodlaender.
Cl 2253 (perc.8).Invloedvanamino-triazoolopdeontwikkelingvannieuweuitloop
na hetdoodspuiten,
Indeze proefwordthetloofbijhet
rasVorannamaaienperiodiek (omde10
dagen)doodgespotenmetDNCinolie.Te
samenmetDNCwordtamizoolofchloor-IPC
ophetgewasbespoten.Het doelisnate
gaaninhoeverre delaatstgenoemde stoffen
de (eventuele)uitloopvanzijspruitenna
hetdoodspuitenmetDNCkunnentegengaan.
Cl1196 (perc.13).Organische-bemestingsproef.
Indezemeerjarige proefwordtde
invloedvandiverseorganischebemestingen
(metenzonder schuimaarde)opdekookkwa-
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Tevenswordtaandachtgeschonkenaan
andere facetten,b.v.hetverloopvande
structuurvandebodem,hetoptredenvan
gebreksverschijnselen,ziektenenz.
Bewaringvanoogstprodukten (aardappelen)
Onderzoeker:Dr.Ir.W.H.deJong.
Perceelnr8
Invloed vanwassenenontsmettenop
verschillende tijdstippenopde standen
opbrengstvanpootaardappelen. Iederobjectniet enwelvoorgekiemd uitgeplant.
Doel
Nagegaanwordt deinvloedvanwassen
enontsmetteninnajaar,winterenvoorjaar,
Tevenswerdenverschillendeontsmettingsmiddelengebruikt.
HiervoorwerdenpartijenLibertas-zand
enEersteling-zand innov.1955,jan.1956
enmaart1956 telkensvoor1/3 behandeld.
Bintje-zand werdalleeninjanuaribehandeld.
Deobjectenwaren (bijLibertas-zand
alleendeobjectenA,B,E,enF ) ;
A.Nietgewassen
B.Gewassenengedroogd
C.Gewassenenondergedompeld inwatergedurende 20minuten
D.Gewassenenontsmet in0.15$AArdisan
gedurende 20minuten
E.Gewassenenontsmet in0.5$AArdisan
gedurende1minuut
F.Gewassenenontsmet in0.5$Aretan
gedurende1minuut.
G.Gewassenenontsmet in0.5$AAradon
gedurende1minuut
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onderdompelengelijktijdigmetobjectB
dedroogd.
Deze proevenwerdenuitgeplant
op
10april1956onderdevolgende CInummersQ
Cl 2394Eerstelingmetallé\
objecten
Cl 2395Bintje
metalle
voorgekiemd
objecten
Cl 2396Libertas met
objectenA,B,EenF
Cl2397Eerstelingmetalle-*
objecten
2398
Bintje
niet
Cl
metalle
objecten
voorgekiemd
met
Cl 2399Libertas
objecten A. B,E en
Cl 2400.Ditonderzoekbetreftdevraag
inhoeverrebijdeteeltvanconsumptieaardappelenvoorkiemenvandepoterswel
of geen. betekenisheeft.
Indeproefwordtnagegaanofniet
voorgekiemde potersdezelfde ofhogereopbrengstenkunnengevendanvoorgekiemde.
Goedvoorkiemenmaakt debewaringduurder,
omdatmenerspeciale kistenvoornodig
heeft,menovereenruimtemoetbeschikkenmetvoldoende daglicht ofkunstlicht
om sterke kiementeverkrijgenenz.enz.
Ookkanmet kiemenmindergoedmachinaal
wordengepoot.Voordeteeltvanvroege
consumptie-enpootaardappelenblijft
voorkiemennoodzakelijk omvroegtijdig
eenvoldoende opbrengst teverkrijgen.De
potersvanderassenEigenheimer,Bevelander enMeerlander zijnopvijfwijzen
bewaard,nl.s
I Glazen poterbewaarplaats
IIKoelhuis 2°C,zondervoorkiemen

-18IIIKoelhuis3l3"0C?zondervoorkiemen
IVLuchtgekoeldebewaarplaats,zonder
voorkiemen
VLuchtgekoelde bewaarplaatsmetkunstlicht.
AlleendeobjectenIenVzijndus
voorgekiemduitgeplant.Dezeproefwerd
10apriluitgeplant.
Cl 2393» Invloed vannietvoorkiemenenvan
welvoorkiemenuit eenwinterbewaringbij
2°Copknolzetting enknolgroeibijaardappelen.
Hetdoelvandezeproefisomdoor
middelvanperiodieke (wekelijkse)rooiingendeknolzetting enknolgroeiaanaardappelplanten opdekleitebestuderen.
Parallelhiermee isereenproefveld
ophetzand.
Dr zijn6rassenuitgeplant envanelk
ras 2objecten? nietvoorgekiemd envoorgekiemd.
Derassenzijn;Dintje,Eigenheimer,
Ysselster,Alpha,KatahdinenBevelander.
Plantdatuin:10april.
Onkruidbestrijding
Onderzoeker;Ir.P.RiepmaKzn„
Cl1934°DewerkingvanCMUindegrond
(tuinperc.1 ) .
Met dezeproefwordtbeoogd omnate
gaanhoe snelhetCMUindegrondwordtafgebroken.Daartoe zijnverschillendehoeveelheden CMU toegepast in1955 en1956.
Gewasin1956;stambonen.
DeCI-proeven 2142,2143en2144op
perceel12zijnopbrengstproeven,resp.in
luzerne,rodeklaver enwitteklaver,

-19dienende omeen"bevestigingtekrijgen
vandegeschiktheidvan"bepaaldemiddelen,
dieindegenomenobservatieproevenveelbelovendbleken.Dit omvatzowelgrasdodendealsdicotylendodendemiddelen.
GI 2145,2146en2147opperceel12
zijneenuitbreidingvandezeproevenin
diezin,datnieuwemiddelenindezegewassenwordenbeproefd ophunmogelijke
geschiktheid.
HetzelfdegeldtvoorCl2139,2140
en214Iopperceel 2methaver,maarmet
ditverschil,datdemiddelenwordenbeproefd ingranen.Grasdodendemiddelen
zijninditgevalnietopgenomen.
Cl 2137en2136hebbenbetrekkingop
het effectvanenkelenieuweherbiciden
opdeopbrengstvangerstindetuinop
perceel1enhaver opperceel 2,speciaal
voormiddelen,waartegengroenvoedergewassenmeerofminderresistentbleken.
InCl 2150opperceel 3wordtonderzocht ofC-IPCwellichtbetergeschiktis
danIPCvoor toepassing inerwten.
CI 214Oindetuinopperceel1betreftde toepassingvaneenaantalmiddeleninveldbonen.
InCI 215Iopperceel3nieterwten
wordtvoorde3emaaldeinvloedonderzochtvan spuittechnische factorenopde
werkingvanDNBP.
InCl 2149opperceel6metstambonen wordtnogmaalsdeinvloed onderzocht
vanenigemiddelen terbevestigingvande
resultateninvoorgaandejaren.
Overige proefnemingen
Cl1575°Organische-stofvoorziening.
Onderzoeker;IrjSJ.disseling,L.P.S.-B.I.T.N.0.,Groningen

- 20Opperceel5wordt opdejaarstroken
A enCvoor zovermogelijkvanaf1953groenbemesting toegepast«,In1955iser,omeen
goedeonkruidbestrijdingtoe tekunnenpassen,
opdeze strokenstalmestaangewend. Strook
B werd nadeoogst steedsbewerkt enontvinggeenstalmest.DeN-giftisvooralle
strekengelijk.BijdeP- enK-bemesting
iswelrekeninggehoudenmetdeKinde
stalmest,nietmetdeP.Erwordenelkjaar
vaniedere jaarstrookproefoogstenuitgevöerd.
Cl1605•MeerjarigeN-bemestingbij3gewassenopperceel13»
Onderzoeker» Dr.F.v.d.Paauw,L.P.S.B.I.-T.N.O.,Groningen.
Afwisselend worden er op3stroken
veldjesaardappelen,wintertarwe enhaver
verbouwdbij5N-giftenomdeN-werkingin
deopeenvolgende jarenna tegaan,terwijl
ertevenselkemaandgrondmonstersworden
genomenvoorN-gehaltebepaling.
Cl2201en 2202.Meerjarigemolybdeen-,fosforzuur-enkalkproefveldenopperceel1.
Onderzoekers:Ir.P.RiepmavanhetC.I.L.0.
enIr.Ch.H.Henkensvanhet
L.P.S.-B.I.-T.N.O.,Groningen
Uitverschillende waarnemingenengehaltecijfersisde conclusiegetrokken,
datdeMo-voorziening opdekalkarmegrondenvanditbedrijfallichtonvoldoendeis,
terwijl ookdeP-voorziening eenrolkan
spelen.Hiervoorishetproefveld Cl2201
aangelegdmet 4Mo- (0,1, 2k en4kg/ha
natriummolybdaat) en2P-trappen (75en
I87.5kg/haP9O5).Dekalkbemestingzal
naar 0en9000kg/haCaOindezomervan
dit jaarwordenaangewend.

- 21Teneindeinenkele jarenietsmeer
tewetenoverdereactievandeverschillendegewassen,isCl 2202aangelegdalleenmet dezelfdeMo-trappenen75kg/ha
PpOf-zonderkalk"bij3gewassen,nl.
spinazie (rasNobel),datgevoelig
isvoorMo;suikerbieten (KuhnP ) , die
in1954opditperceel zijnmislukten
haver (AbedMinor),waaronderRozendaalse
rodeklaver.De stoppelklaver vertoonde
in1955weiniggroei enhetMo-gehalte
waserglaag.
Degewassen
Gewas; v/ierbonen,zomergerst,gras,stambonenensmeerwortelen.
Voorvrucht; Zomergerst,aardappelen,
maïs,gras,wortelen,boneneneenklein
hoekjegerst.
Grondbewerking indeherfst:
Nadeoogstvande zomergersten
aardappelenishier 30ton/ha schuimaardegestrooide Hierna 3keermet dewoeiegbewerkt» Na deoogstvandemaïsis
detuingelijkmetperceel1opwintervoorgeploegd opeendieptevan 25cm.
Demaïsstronken zijnondergeploegd.
Opjaarstrook8vandetuinishet
grasvoorverdereproefnemingblijven
staan.Deproefmetwortelenisgespit,
terwijl debruine-boneneboppel e-Hhet
hoekje zomergerstmet eenmotorfreesis
bewerkt.Hieropiseensmeerwortelproef
aangelegd.
Bemesting perha;
Inhetvoorjaar1955de jaarstroken
6,7en8enindezomervan1955de
stroken1,2,3,4en530tonschuimaarde.

- 22Inhetvoorjaar1956op9maart 500kg
superen500kgK-40%.
Opdejaarstroken 45 55 6en7met
zomergerstnog150kgkasop21maart„
Voorjaarsbewerkings
Eggen;Op19maartgeëgdmetmiddenscharniereg,waarachter dezigzageg.De
grondwasmooi endieplos.
Zaaien:
Opjaarstroken1, 2en3wierbonengezaaid op20maart,Deze zijnop9aprilmet
zaadeggeëgd.
Opdestroken4,5,6en7Herta
zomergerstgezaaid op19ma?xrts perha115
kg zaaizaad engelijkmet zaaieningeëgd.
Opdiverse jaarstrokenvandetuin
zijnproefveldenaangelegd,nl.s
Cl1843» Invloed vandebewortelingvan
grasophetwaterverbruik(strook8).
011934; v/er
kingvanhet CMU-onkruidbestrijdingsmiddel,aangewend in1955en
1956,gewasin1955waswortelen,
voorditjaarstambonen (strooko).
Cl 2089; Kaukasische smeerwortelmet4
plantaistanden (strook8 ) .
Cl 2137: Onkruidbestrijdingmet chemische
middeleninzomergerst (strook3)»
Cl 2199; Zaadwinning kropaarmet3zaaizaadhoeveelheden (strook4).
Cl 2148: Onkruidbestrijdingmet chemische
middelenopwierbonen(streek1en2).
Perceel_l (pH-KCl4.5?humus 2.3,P-citr.
10,kali0.0119é)
Gewas;Erwten (Rondo),
Voorvrucht;Zomertarwemetstoppelklaver»
Grondbewerking indeherfst;
Nade tarwe-oogst isde stoppelklaver
doorofvanwege dedroogtemaar zeermatig

- 23gegroeid enheeftweiniggewasgemaakt.
Eindaugustusisopditperceelperha18
tonstalmestgegeven.Op14novemberis
eropwintervoorgeploegd,diepte 25cm.
Deklaverkwamerredelijkgoedonder.
Bemesting inkg/ha;
18tonoude stalmest eindaugustus1955
500sup op10maart
300K-40^op10maart.
Voorjaarsbewerking;
Eggen;
Op19maartmet demiddenzware
scharniereggeëgd,waarachter dezigzageg.
Degrondwasvrijgoed.Doordat ermetde
middenzware scharnieregisgeëgd,werder
plaatselijknogwatnattegrondmeenaar
hovengeëgd.
Zaaien:
Fahet eggen op19maartIenabouw
Rondo erwtengezaaid,perha 260kg.Het
zaaizaadliep ermooi onderenerisgelijkmethet zaaieningeëgd.Op 28maart
isermet deCambridgerolgerold.
OpjaarstrookBisdeproefCl2201
aangelegdmet 0,1,2-g-en4kg/haMo;
75en200kg/haP2O59met enzonderkalk
enCl 2202metaanwendingvan0,1,2-g
en4kg/haMo op3gewassen (haver,
spinazie ensuikerbieten).
Perceel_2 (pH-KCl6.4,humus 2.8$,P-citr.
11,kali0.013$)
Gewas;Haver (AbedMinor).
Voorvrucht:Aardappelen.
Grondbewerkingindeherfstvan1955»
Nadeoogstvandeaardappelenis
erop30en31septemberinlengte-en
dwarsrichtinggewoelegd.
Daarna op21en22oktober opwintervoorgeploegd,diepte 25cm.Degrond
liepmooiom.

- 24Bemesting inkg/ha;
3OOsup>
-, n
,
300K-40)°P1 2 m " a r t
170kasop20maarto
Voor,jaarsbewerking;
Eggen;Op15maartmet delichte scharniereggeëgd,waarachter dezigzageg.
Degrondwaszeermooi enlos.
Zaaien;
Op16maartIenabouwAbedMinorhavergezaaid,perha115kg.Erisgelijk
methet zaaieningeëgd.
Opditperceel zijndevolgendeproevenaangelegd,nl.;
Cl 2229Stikstofaanwendingstijden
Cl2232Rijenafstandenproef
Cl2136Onkruidbestrijdingmet chemische
middelen
Cl 2139Onkruidbestrijding opluzerne
onderhaver
CI 2I4OOnkruidbestrijding oprodeklaver
onderhaver
CI214IOnkruidbestrijdingopwitte klaver
onderheiver.
Perceel3(pH-KCl7.1,humus3-1$,P-citr.
" " 1 1 , kali0.013%)
Gewas;Erwten (Rondo).
Voorvrucht;Op jaarstrookAvoederbieten
enopderestvanhetperceel
suikerbieten.,
Grondbewerkingindeherfst;
Nadeoogst van. devoeder-ensuikerbietenishet suikerbietenblad vanhet
landgehaald eningekuild,hetvoederbietenblad isregelmatig opjaarstrookA(0.kant)
verdeeld.Hetgeheleperceelisopwintervoorgeploegd op17enl8november,
diepte 20cm.Daardegrondnietverreden
was,liepdeze zeermooiom.

- 25Bemesting inkg/ha;
500sup en500K-40$op12maart.
Voorjaarsbewerking:
Eggen;Op16maartmetdelichte scharniereggeëgd,waarachterdezigzageg.Degrondwerdhiermede zeer
mooi enruimvoldoende dieplos.
Zaaien;
Op17maartIenabouwRondo erwten
gezaaid,rijenafstand 25cmenperha
220kg zaaizaad.Erisgelijkmethet
zaaieninge'ëgd.
Nadeopkomstvandeerwtenkwamer
vooralophetnoordeindevanhetperceel
enormveelherikop,hiervoor isop9
aprilmet de zaadeggeëgd.Doordatde
grondmooiloswaseneropdebovenlaag
geenkorstwasgevormd,heefthet eggen
tegendeheriknietveel succesgehad.
Opditperceel zijndiverseproeven
aangelegd,nl.»
Cl2150OnkruidbestrijdingmetIPC-middelenen groeistoffen.
Cl 2151Onderzoeknaardeinvloedvan
spuittechnischefactorenopde
werkingvanDNBP.
Cl 2179Doperwtenrassenproef
Cl2181Kookcollectie erwtenrassen
Cl 2185Zaaizaadontsmettingsproef
Cl2189Standruimteproefmet doperwten
Cl2191Oogsttijdenproefdoperwten
Cl2192Oogsttijdenlandbouwerwten
Cl2193Uitstoelingsvermog^nvanerwten
Cl2195RijenbemestingmetP2O5operwten
Cl2197Droogmethodenmet erwten
Cl2198Diverse zaaidieptenvanerwten.
Perceel_4 (pH-KCl4.5,humus 2.0$,P-citr,
" 9 , kali0.014$)
Gewas;Zomertarwe (Peko).

- 26Voorvrucht;Vroegeaardappelenmetstoppelknollenalsnateeltvoorgroenbemesting.
Grondt)ewerkingindeherfst;
Nadeoogstvandeaardappelenishet
loofverwijderd,hiernaisergegierd,per
ha23OOOliter.Nahetgieren 2keermetde
woelegbewerkt en nog 1keermetdetrekkereggeëgd,waarna stoppelknollen (Jobé)zijn
gezaaid.Dezeknollenkwamen,mede doorhet
gunstigeweer,vlotopenhetiseenzeer
weelderiggewasgeworden.
Op7en8novemberiseropwintervoor
geploegd.De stoppelknollen zijnergoed
ondergekomen,dieptevanploegen20cm.
Bemestinginkg/ha;
300sup en300K-40$op13maart,
150kasop22maart (+gierengroenbem.).
Voorjaarsbewerking;
Op 21maartgeëgdmetdelichtescharniereg,waarachter dezigzageg.Degrond
werdhiermede zeermooi.
Zaaien:
Op 21maartIenabouwPekozomertarwe
gezaaid,perha130kgzaaizaadmeteen
rijenafstand van25 cm. £r isgelijkmet
het zaaieningeëgd.
Opditperceel zijndevolgendeproevenaangelegd;
CI2230Stikstofaanwendingstijden
Cl 2233Rijenafstandenproef.
Perceel_5 (pH-KCl6.5,humus 2.1,P-citr.
11,kali0.013%)
Gewas;v/intertarwe (Heine'sVII).
Voorvrucht;Erwten.
Grondbewerkingindeherfst;
Nadeoogstvandeerwten6keergewoelegd omenominlengte-endwarsrichting.
Delaatstekeerwoeleggenop10okto-

- 27berisereenzigzagachterdewoeleg
gehangen omdegrondvlaktehouden.
Bemesting inkg/ha;
20000stalmestopdejaarstrokenÂenC,
eindaugustus
500slakop22augustus
100 K-4-OfoopjaarstrokenA enCop13maart
300K-40%opjaarstrookB op13maart
350kasop16maart»
Zaaien;
Op11oktober isergezaaid,2enabouw,Heine'sVIIwintertarwe,rijenafstand 25cm,perha 206kgzaaizaad.Gelijkmet zaaieniseringeëgd.Deopkomst
wasprima,detarwe stondvrijdicht.
Doordezeerstrengevorstinfebruari
isdetarwenogheelwatuitgedund enis
destandnu zekernietdicht,maarvoor
eengoedgewasstaaternogwelruimvoldoende.Op26maartisdetarwemetde
zaadeggeëgd.De tarwewastoenalmooi
aandegroei.Tijdenshet zaaieniser
deproefCl 2095,eenonkruidbestrijdingsproefmet chemischemiddelen,aangelegd
met 4rassen,nl. Carsten6,Leda,Staring enCapelleDesprez.Vandeze4rassenzijndelaatste 2doodgevroren.Inde
plaatsvandeze 2rassenisop20maart
naeggenmet dezigzagegPeko zomertarwe
gezaaid,130kg/ha zaaizaad engelijk
methet zaaieningeëgd.
Tevensiserindewintertarwede
proefCl 2109aangelegdmet stikstofaanwendingstijden.
Demeerjarige proefCl1575,meten
zonderorganischebemesting,wordtgenomendoordezeaandejaarstrokenA enC
welenaanBniet toetedienen,resp.
groenbemesting teverbouwen.

- 28PGrceel_6 (pH-KCl5.9,humus 2.6$,P-citr.
10,kali0.016$)
Gewas;Bruinebonen (Beka).
Voorvrucht;v/intertarwe.
Grondbewerkingindeherfst;
Na deoogstvandewintertarwe iser
5 keergewoelegd,omenomindwars-en
lengterichting,daarna op28oktoberop
wintervoorgeploegd,diepte 22cm.Degrond
liepzeermooi omenkwamgeslotenteliggen.
Bemesting inkg/ha;
600slakop18augustus
500K-40$op19maart.
Voorjaarsbewerking;
Op10aprilisermetdelichte scharniereggeëgd,hiermede iseenzeermooi
zaaibedverkregenvoorhetkiemenvanonkruidzaden,dievoorhet zaaienvande
bruinebonennogvernietigdmoetenworden.
Zaaien;
Ditzalbeginmeimoetengebeuren.In
debruinebonen zullen3proefveldenaangelegdworden:
Cl 2149Onkruidbestrijdingmet chemische
middelenopstambonen
Cl2183Kookcollectiebruinebonen
Cl 2187Zaaizaadontsmettingsproef.
Perceel7 (pH-KCl7.1,humus 2.T/o, P-citr.
12,kali0.013%)
Gewas;Voederbieten (Alpha).
Voorvrucht;Zomergerst.
Grondbewerking indeherfst;
JNadeoogstvandezomergerst iser
geregeld opditperceelgewoelegd,zowel
inlengte-alsdwarsrichting.In totaal6

- 29maal.Hiermede isdegrondvrijdieplos
gekomen.
Omvoordebieteneenvlakkegrond
tehebben,isditperceelnietopwintervoorgeploegd.
Bemesting inkg/ha;
500slakoplöaugustus
200sup op13maart
500K-4C$op16maart
500kas op 21maart
200Chili zalnog gegeven, wordennahet
op-enen-zetten.
"Voorjaarsbewerking;
Daardegrondnietopwintervoorwas
geploegd,konerop21maartwordenvolstaandoor teeggenmet deonkruideg.
Hiermedewerdreeds eenzeermooi zaaibed
verkregen.Op28maart isnogmaalsmetde
onkruidegge'ëgd,maarnuindwarsrienting,
Zaaien;
Op29maart zijndevoederbieten
(Alpha)gezaaidmet eenrijenafstand van
40cm,perha14kgzaad.Nahet zaaienis
nietinge'ëgd,maarmet deCambridgerol
gerold.Voorbietenland wasdegrond zeer
mooi.
Indevoederbieten zijnnog geen.
proevenaangelegd.
Perceel_8 (pH-KCl6.9,humus 3.6%,
P-citr.17,kali0.010$)
Gewas;Aardappelen (Meerlander).
Voorvrucht;JaarstrookA;Hennep,
jaarstrokenB enC;Bruine
bonen.
G-r
ondbewerkingindeherfst;
Nadeoogstvandebruinebonenis
ditgedeeltevanhetperceel3*gewoelegd.Dehennepstoppel ismaarlxgewoelegd.Daarnahetgeheleperceelop20

-30oktoberopwintervoorgeploegd,diepte
22cm.Hetbruine-bonenland liepzeer
mooi om,hethennepland wasietsstugger.
Bemesting inkg/ha;
Geheleperceel500sup en800p.kaliop
13maart.
Jaarstrook.A nogextra150sup en200
p.kali op15maart.
Geheleperceel600kas.
JaarstrookA extra 200kas.
Voorjaarsbewerkings
Op26maart isergeëgdmet demidden
scharniereg.Degrondwashiermedegoed
los.Daarna op27maartruggengemaaktop
afstandenvan 66 2/3 cm.Deruggenwerden
zeermooi,maar deondergrond bleeknog
stugenhard tezijn,erwerden geen
diepegeulengemaakt.
Poten:
Doordedroogtenahetmakenvande
ruggenwasdegrondinderuggennogal
droog enlos.Hierdoorkonernietmetde
pootstokgepootwordendoorhetdichtvallenvandepootgaten.
Daarom iserop4aprileen"begingemaaktmethetpotenvandeMeerlander
(klasseB)metdeschopinderug.Eris
gerekend op40000plantenperha.
NahetpotenvandeMeerlandersen
deproevenopditperceel zijnderuggen
weeraangeaard.Langsperceel 7zijn6
rijenDoréaardappelengepoot,evenals
hetkopeind ophet zuiden.Ditisgedaan
omindezomerbeterbijdeproefveldente
kunnenkomen.Opditperceelzijndiverse
proefveldenaangelegd,nl.;
Cl 2393Ontwikkelingvan6aardappelrassen,
waarvanhetpootgoed opverschillendewijzenwerdbewaard engeprepareerd.
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"bijEerstelingpootaardappelen,
voorgekiemduitgeplant
Cl 2395AlsCl2394bijBintjeaardappelen
Cl 2396AlsCl2394bijLibertas
aardappelen
Cl 2397AlsCl 2394,nietvoorgekiemd
uitgeplant
Cl2398alsCl2395?nietvoorgekiemd
uitgeplant
Cl2399AlsCl 2396,nietvoorgekiemd
uitgeplant
CI24OOInvloedvanwelennietvoorkiemenopdeontwikkelingvan
3aardappelrassen
Cl 2253Invloedvanamino-triazoolopde
ontwikkelingvannieuweuitlopers
nahetdoodspuitenvanaardappelen.
Perceel_9 (pH-KCl.6.7,humus2.1$,P" citr.17,kali0.013$)
GewassLuzerne enrodeklavermetinzaai
van
tfesterwolds
raaigras (landras).
Voorvrucht;Luzerne enrodeklaver.
GrondbewerkingindeherfstÎ geen.
Bemesting inkg/ha°.
Opdeluzerne 600slaken500K-40,opde
rodeklaver 400slaken400K-40op
14november
300kasop24maart.
Voorjaarsbewerking;
Nade strengevorstinfebruari
bleekalspoedig,daterzeerveelplantenrodeklaverdoodgevrorenwaren;ook
vandeluzerne,diereedsdunstond,zijn
nogplantendoodgevroren.Hieromiser
op23maartWesterwoldsgraszaad (landras)met dehandgezaaid endaarnamet

-32deTwose trekkereglxinlengte-enlxin
dwarsrichtinggeegd.Hiermedekwamerwat
lossegrond enwerdhetgraszaadmeteenwat
ondergewerkt.
DeproefCl1753smaaitijden-N-bemestingin combinatiemet diversegrassoorten,
indeluzernewordtookditjaarnogaangehouden..Deproeven,in1955inderode klaver
aangelegd,wordennuinhetpraktijkveldopgenomen.
Perceel10_en11 (pH-KCl5.1 en4.7,humus
1.9%,P-citr.16en20,
kali0.013%)
Gewas;Kunstweide,
Voorvrucht.Kunstweide ingezaaid onderhaver
alsdekvrucht,diebijhetin
pluimkomenisingekuild in '55.
Bemesting inkg/ha;
500slaken500K-40%op15november
300kasop14maart.
Indeloopvandezomerzalerregelmatignahetafweiden,inkuilenofhooien
kasgestrooidworden tottotaal+1000kg/ha.
Beweidingvandepercelen;
Dezepercelen zijnelkin3jaarstrokenverdeeld+ eengeeropperceel11.
Op2jaarstrokeniseengrotebeweidingsproefaangelegd,afgerasterdmet
Ursusgaas.
Totaal zulleneropdezepercelengeweidworden16drachtige pinken en1melkkoe.Voortsmoet er1-g-hagekuildworden
voorkuilproevenvoorIr.Kappelle enmoet
erhooigewonnenwordenvoordestalperiode1956/1957.
Degrasmengselsingezaaid inhetvoorjaar1955,zijn;
Perc.10Aen11ChetmengselMK,Perc.10B en11BhetmengselMK-.
Perc.10Cen11AhetmengselMEcmet 2/3

- 33vanhetgraszaadmengsel.
Opperceel10CisproefCl2067
enopperceel11AdeproefCl 2068met
deinzaaiinvoorjaar1955aangelegd.
Dit zijnproevenmet diversekunstweidemengsels.
Cl 2385Maaitijdenproefmet 6objecten
perceel10
Cl2386Maaitijdenproefmet 6objecten
perceel11
Cl2384Beweidingsproefmet 6stikstofgiftenopperceel10Cen11A.
Perceel_12 (pH-KCl5.25,humus 2.4$,Pcitr.13,kali0.011$)
Gewas;JaarstrokenB enCzomergerst
(Herta).JaarstrookAproevenmet
luzerne,rodeklaver enwitte
klaver.
Voorvrucht;Haver.
Grondbewerkingindeherfst;
Nadeoogstvandehaveriser5x
ombeurteninlengte-endwarsrichting
gewoelegd.Daarna op8,10en11novemberopwintervoorgeploegd,diepte 25cm.
Degrondliepvrijgoedom.
Bemestinginkg/ha;
OpjaarstrokenB enC1800Dolokalop
13maart.
5 0 0 sla
1 9 aug 1 9 5 5
Geheleperc.
perc f
K°P
irenexe
^ 5 0 0K _ 40
cg opi g m a a '
rt
160kasopjaarstrokenB enCop21maart.
Voorjaarsbewerking;
Op19maartisermet delichte
scharnieregge'égd,waarachterdezigzageg.Hiermedewaseenmooi zaaibedverkregen.
Zaaien;
Nahet eggenop19maart jaarstrook
B gezaaidmetHerta zomergerst,rijenaf-

-34stand 25cmen115kg/ha zaaizaad.Erisgelijkmet zaaieninge'ëgd.
Op20maart jaarstrook Cgezaaidmet
Herta zomergerst,maarmet eenrijenafstand
van50cmenperha87kgzaaizaad,ookgelijkmet zaaieningeëgd.Inde zomergerst
zijn2proevenaangelegd,nl.:
CI 223IStikstoftoepassingstijdenen
Cl 2234Rijenafstandenproef.
Cl 2142Onkruidbestrijdingopluzernemet
chemischemiddelen
Cl 2143AlsCl2142oprodeklaver
Cl 2144Als Cl2142opwitteklaver
Cl 2145Onkruidbestrijdingmet chemische
middelenopluzerne
Cl 2146AlsCl 2145 oprodeklaver
Cl 2147Als GE2145opwitteklaver.
Perceel_13
Gewas:Aardappelen (Doréen.RodeStar).
Voorvrucht;Zomergerst.
Grondhewerkingindeherfst:
Nadeoogst op30augustus,21september en3oktobergewoelegd.Degrondis
hiermede dieplosgemaakt.Op8,10en11
novemberisditperceelgelijkmetperc.12
opwintervoorgeploegd,diepte 25cm.De
grondliepvrijgoedom.
Bemestinginkg/ha:
500sup op16maart
800patentkali op16maart
700kasop22maart.
Voorjaarsbewerking:
Nahet strooienvandekunstmest iser
op22maartgeëgdmet demiddenscharniereg.
Degrondwashiermedevrijgoedlos.Hierna
zijnruggengeredenopafstandenvan 66 2/3
cm.

-35Op3en4april zijndeaardappelen
gepoot,maat 35/45,inderug.Doordatde
grond inderuggenvrijdroogwas,kon
ernietnetdepootstokgepootwordenenis
ditmet de schopgebeurd.Nahetpoten
zijnderuggenop10aprilweeraangeaard.
Evenalsandere jarenzijneropdit
perceelweerdeproevenGI1605,N-hoeveelhedenhij3gewassen (aardappelen,
haver enwintertarwe)enCT1196,organische—
bemestingsproefmet 2aardappelrassen (EigenheimerenLuctor).
VerderCl1924,waarop deinvloed
vandenawerkingvan zaadontsmettingsmiddelenopdesmaakvanaardappelenwordt
nagegaan.

AarLtalproefvelden
1951
1952
1953
1954
1955
1956 (voorlopig)

S 2553
450ex.

34
44
42
45
47
60
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