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ALGEMENEAFDELINGEN
Afdeling-AlgemeneZaken
Bestuurlijkeaangelegenheden
GedurendedeverslagperiodekwamhetBestuurbijeenop7april1959
enop16juni1959»Ondermeerwerdengoedgekeurdde.voorstelleninzake
promotiesenextrasalarisperiodiekenvoori960enhetontwerp-jaarverslagover1958.OverdewerkzaamhedenvandeafdelingHakvruchtenwerd
eeninleidinggehouden.
Dedirectievergaderdel6keer.

Organisatieenpersoneel
Devolgendeveranderingendedenzichindepersoneelsbezettingvoor:
Vert r o k k e n
Afd.Peulvruchten

:1adjunct-laborante
1adjunct-laborante (inT.N.O.-dienst)
Afd.Zaadgewassen
:1student-assistent
Afd.BedrijfseconomischeVoorlichting :1ingenieur
;

In

d i e n s t

et r eden

Directie
Afd.Vezelgewassen
Afd.BedrijfsonderzoekGemengde
Bedrijven(Onderz.Werktijdverkortinginde:Veehouderij).
Afd.WiskundigeBewerkingen
Statistiek

1 adm.ambt.B2-kL(secretaresse)
1wetensch.ambtenaar

1assistent
1schrijver (voorhalvedagen)

G e d e t a c h e e r d b i j h e t P.A.W.
Afd.AlgemeneAkkerbouwvraagstukken

:1ingenieurlekl.
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AfdelingPublikaties
Contactbladen
Indeverslagperiodeverschenen1nummervan"DeToets",2nummers
van"DeBouwboer",2nummersvan"GroeneSchakels"en4nummersvanhet
"ContactbladvoorBedrijfseconomie".Deze9contactbladenbevattensamen
57bijdragen,waarvan28vanmedewerkersvanhetP.A.W.
Mededelingen
Denummers22,23,25,26en27kwamenuitineenoplagevanresp.
500,.180,.450,600.en300stuks.
Internerapporten
Indezeserieverschenendenummers23,24,25>26,27,28, 29, 30,
31,32,33,34,35en36ineenoplagevanresp.50,50,50,50,90,50,
50,50,90,225,40,70,90en250exemplaren.
Publikaties
Indeverslagperiodeverscheenpublikatienr.5:"Dezaadteeltvan
beemdlangbloem",ineenoplagevan1000stuks.Bijdeafzetvandeboekjeswerdendegraszaadcontracterendefirma'singeschakeld.Ditliepuitstekend.Ondankshetfeitdatdéteeltvanbeemdlangbloemvrijonbelangrijkis(+25Oha),gingendeboekjesvlotweg.Erzijnnunog+250ex.
over.
Hetmanuscriptvooreenvolgendepublikatieginginmiddelsnaarde
drukker.Manuscriptenvooranderepublikatieszijnineenvergevorderd
stadium.
Berichten
IndeverslagperiodeverschenendeBerichten19»20,21,22,23,24,
25,26,27en28.DebelangstellingbijdeR.L.V.D.wasgroot,watbleek
uitdeaantallendiemenopvroegvoorhetpersoneel.Voorénkeleberichten
haddenbijnaalleconsulentschappenbelangstelling.Deberichtenwordennu
ooktoegezondenaandegewestelijkekeuringsdienstenvanN.A.K.Voorts,
bleekhetnoodzakelijkdatdemogelijkheidwerdgeopend,datmenzich(tegenbetaling)kanabonnerenopdeBerichten.Hetaantalabonnementenbedroeginkortetijdreeds+'30.
Overdrukken
OmdatbleekdatdemedewerkersvanhetP.A.W.hetopprijsstellendat
overdrukkenvandoorhenindiversetijdschriftengepubliceerdeartikelen
vaneenomslagwordenvoorzien,werdhiertoeovergegaan.Indeverslagperiodewerdendenummers1,2en3verzorgd.
Overigepublikaties
Tegenheteindvandeverslagperiodekwamhet"HandboekjevoordeLandbouwvoorlichter"eindelijkgereed.Erzijn1200exemplarenvangemaakt.Alle
medewerkersvandeR.L.V.D.hebbeneenexemplaarontvangen (+800stuks),
voortsdeveeteeltconsulenten,deinstitutenendemedewerkersvanhetP.A.W.

-9MedioaprilkwamhetjaarverslagvanhetP.A.W.over1958gereed,althansinmanuscript.Helaasishetnogsteedsnietmogelijkgeweestdit
aandedrukkeraantebieden.Eenbeknoptverslagbetreffendeonderzoekresultatentenbehoevevanhet"VerslagvanhetLandbouwkundigOnderzoek"
werdtijdiggezondenaanderedactie.
Aande"HandleidingvoorVeldproeven"werdvoornamelijkgewerktdoor
deheerWillemsens.
Halfaprilverscheendederdedrukvan"Bedrijfsboekhoudingvoor
Landbouwbedrijven"ineenoplagevan2000exemplaren.
AlsgebruikelijkwerdhetverslagvanhetP.A.W.overdevoorgaande
periodevan4maandenverzorgd.
Voortswerdendeexcursiegidsenverzorgdvandeproefboerderijenvan
hetB.G.D.Degidsenkwameneindmeiuit.
Aanditverslagiseenvolledigelijstvanpublikatiesenz.toegevoegd,waarnaarkortheidshalvekanwordenverwezen.
AfdelingWiskundigeBewerkingenStatistiek
Indevacaturemej.A.'v.Beekwerdtijdelijkvoorziendoordeaanstellingopa.-c.vandeheerR.J.Schothorst,dieop J>aprilvoorhalve
dagenindiensttrad.Indevacaturemej.C.M.vandeBrinkisnogniet
voorzien.
Voorhetverslagvanhetproduktieniveau-onderzoek zijnnudecommentarenopdeuitkomstenderwiskundigebewerkingenvandr.W.H.vanDobben
ontvangen.HierinzijntevenseengedeeltevandeuitkomstenvanhetregionaleonderzoekinBorgerenVenrayvermeld.Dezecommentarenzullentezamenmeteenalgemeneinleidingendebeschrijvingvandemethodevanbewerkenin één publikatiewordensamengevat.
Indezeperiodezijn19variantie-analysenuitgevoerdvoorhetP.A.W.
(16van1958enj5van1959).Bovendienzijnvoorin1959tenemenproeven
5 schema'sontworpen,waarvan4voorhetP.A.W.
Vande87proevenuit1958waarvanschema'sbekendzijn,ontbreken
totnutoevan54proevendetebewerkengegevens.Vande75voor1959
ontworpenproevenzijnin5gevallendegegevensontvangenendezezijn
reedsbewerkt.
Voordiverseonderzoekingenzijnzeervelekleineberekeningenuitgevoerd,terwijlerookveelvraagisgeweestnaarstatistischegegevens,
zowelbinnen-alsbuitenlandse.
Voortszijnveleinlichtingenverstrekt-zowelaanonderzoekersvan
hetP.A.W.alsaananderen-overdewijzenvanbewerkingvangegevens,
opzetvanproeveneninterpretatievanuitkomsten.
VandeafdelingcijferdocumentatievandeDirectieAkker-enWeidebouw
ontvangtdeafdelingregelmatigstatistischegegevens,diesomtijdsopverzoekwordengespecificeerd.
AfdelingInterprovinciaalOnderzoek
Hetzaaizaadvoordeinterprovincialemais-enstambonenrassenproeven
werdop17aprilverzondenaandeRijkslandbouwconsulenten.Voorserie4^2
werdhetzaaizaadop15juliverzonden.
Delijstvanproevenenproefbedrijven1959(mededelingnr.75)*waarvoordegegevenshalfmaartwerdenopgevraagd,ispasop17junigereedgekomenenverzonden.Delosselijstenvolgdeneenpaardagenlater.Invergelijkingmet1958wasditbijna3wekenlater.DegangvanzakenbijdrukkerijVeenmanwasergonbevredigend.Op15aprilwerddeeerstekopijgezonden,terwijleerstop29meiheteerstemateriaalvoorhetdrukkenvoor
akkoordwerdgetekend.

-10DeplattegrondenvandedoorhetP.A.W.,I.B.S.enI.B.V.L.-genomen
proevenin1959werdentoegezondenaandieconsulentschappeninwierambts:
gebieddezeproeven..warenaangelegd.
Naoverlegmetdedesbetreffendeinstitutenwerdenbeginjulibijde
consulentsehappenenenkeleandereinstantiesmonstersopgevraagdvoorhet
kwaliteitsonderzoek,bakonderzoekenpelonderzoek.
Hetplan,voordeinterprovincialekoolzaadrassenproef (sérié365)
werdop13juliaandeconsulentschappenverzonden.Intotaal'werden3
proeven,aangevraagdt.w.2in0F1en.1inNOB.Hetzaaizaadwerdinmiddels
besteld.
.Op25aprilwerd.hetverslagverzondenbetreffendeserie 6lJ>,oogstjaar1959- Inbehandelingzijndeverslagenvandeseries75» 107>204,
205,271,.507,608,609en:S10.
Aandehandvandeingekomenopgavenvoorhetchemischgewasonderzoek,
werdhetbenodigdekredietperconsulentschapberekend.Degespecificeerde
overzichtslijstenwerdenop11aprilaandeconsulentschappenverzonden...
Eengespecificeerdekostenberekeningnaarsoortproefengewas,zowelvoor
bouwlandalsgrasland,werdop20meinaarA.enW.verzonden.
.Op3aprilvondteUtrechtdevergaderingplaatsbetreffendedeuitvoeringvandeinterprov.serie801 (arbeidsorganisatie-onderzoek).Geblekenis,datdeuitvoeringeneventuelevoortzettinginenkelegebieden
moeilijkhedengeeft,aangeziendémedewerkingvandelerarennietgeheel
naarwensverloopt.
;Op10juliwerdendedesbetreffendeinstitutenaangeschrevenwatbetreftidevoortzettingvanbestaandeserieseneventuelenieuweseriesvoor
hetproefplanwintergewassén.
Eindjuliwerdhetontwerpproefplanterinzagegezondenaandeledenvande
.Contactcommissie.
Voor.de,proefplannenweide-en-yoederbouw,zomergewassenenbemestingsproevenwerdendedesbetreffendeinstituteninmiddelsookaangeschreven.

-11HOOFDAFDELINGAKKERBOUW
AfdelingAlgemene'Akkerbouwvraagstukken
Al
Deakkerbouwcursus(Hoekelum)werdonderleidingvanir.B.H.Olthoff
(585)voortgezet.Op2juniwerdoverheteerstedeel-eenschriftelijkexamen
afgenomen.Dedagdaaropwerdmetdecursisteneenexcursiegemaakt
naardeHaarlemmermeer.
Van25t/m29meiwerdonderleidingvanir.Olthoffeencursus
inWageningengegevenaanlerarenvanlandbouwscholenenenkeleingenieursuitdeconsulentschappen.
Hetprogrammazageralsvolgtuit:
Ecologie (dr.vanDobben);Suikerbieten (ir.Jorritsma).Aardappelen
(ir.Reestmanalsinvallervoordr.VanderZaag).Zaadgewassen
(ir.VanRoön);Granen (ir-VandenHil).Vlas (ir.Friederich);Contractzaaizaadteelt (ir.Olthoff);Peulvruchten (ir.Lammers)enBouwplan (ir.Olthoff).
Erwerdenvoorde-cursistenverder2ontspanningsavondengeorganiseerd,
terwijlexcursieswerdengemaaktnaarhetI.B.S.enhetR.P.v.Z.
DecursuswerdgegevenineenzaalvanhetI.P.O.,hiervoorwelwillend
terbeschikkinggesteld.
Voordelandbouwgidstradir.Olthoffweeropalssubredacteur
voorhethoofdstukBouwland.
Op2aprilwerdvergaderdmetdeBedrijfsdeskundigenvoorde
Akkerbouwbedrijven.
OpverzoekvandeN.A.K.werdviaderadiogeattendeerdophet
veelvuldigvoorkomenvandorsbeschadigingdoordeabonormaledroogte.
A4 Bodemvruchtbaarheid
(39l>-"
Per1mei1959werdir.W.C.A.C.FrankenbijhetP.A.W.gedetacheerddoordeDirectieAkker-enWeidebouwenbelastmethetdoen
vanonderzoeknaarhetbehoudendeversterkingvandebodemvruchtbaarheidoplangetermijninbedrijfsverband.Indeverslagpériode
namhijcontactopmetinstitutenenvoorlichtersdiéwerkzaamzijn
ophetgebiedvandeakkerbouw,debodemvruchtbaarheidendeflora
enfaunavandegrond.Specialeaandachtwerdgeschonkenaandevoorzieningvandegrondmetorganischestof (teeltvangroenbemesters),
devruchtwisseling,degrondbewerkingendebodemfysica.
AfdelingSecretariaatCentraalOrgaan
A3
Doorir.H.V.F.M,vanHapert,secretarisvandeStichting
(387) "CentraalOrgaanterbevorderingvandeveredelingendevoorziening
metvo'ortkwekingsmateriaalvanlandbouwgewassen",werdindeverslagperiodeo.a.gewerktaandevolgendeobjecten:
Â.Binnenlandseaangelegenheden
a.SamenstellingJaarverslagover1mei1958-^0april1959«
b.Samenstellingbijlagebehorendebijdebuitenlandse'versiesvande
brochure"DeZaaizaad-enPootgoedvoorzieningvanLandbouwgewassenin
Nederland".

-12c.Voorbereidingeni.v.m.denationaleactiviteitentijdenshetWereldzaaizaadjaarinI96I.
d.Voorbereidingeni.v.m.een"traini.ngcour.seforseedpotatoproduction"inI96I.
••:-.e.Werkzaamhedeni.v.m.deCommissievoorhetLooftrekken,Loofklap-.
-•penenDoodspuitenvanAardappelen.
f.Werkzaamhedeni.v.m.deCommissievoordeCoördinatievanhetOnderzoekvanLandbouwzaaizaden.
..
B.Buitenlandseaangelegenheden
a.Werkzaamhedeni.v.m.deCommissievoordeWederzijdseErkenningvan
• :deRassenlijstenvanLandbouwgewassenindeE.E.G.-landen..
b.Werkzaamhedeni.v.m.deCommissievoordeHarmonisatievanhet
KeuringswezenvanLandbouwgewassenindeE.E.G.-landen.
c.Werkzaamhedeni.v.m.hetbezoekvanprof.dr.L.Pielen,MinisterialratimBundesministerium,Bonn,West-Duitsland.
d.OntvangstvandeW.H.D.SeedGrower'sLtd.,Winchester,Engeland.
AfdelingGranen
V o o r l i c h t i n g
BI
OpdevergaderingvandeWerkgroepZwadmaaienondervoorzitter(j&l) schapvanprof.Riemerdeeldeir.Burema(I.L.R.)mede,datditjaar
zwadmaaiproevenzullenwordengenomeninGroningen,Drente,NoordHolland,ZeelandenLimburg.Hetzwadzalopverschillendemanieren
verderwordenbehandeld.InGroningenwordtgehakseldeninhetvak
geblazen.InDrentezalhetzwadmeteenlagedrukperswordenopgeraapteninpakjesinhetvakwordengetast.InZeelandwordtuithet
zwadgemaaidorst.
Voordezomerleerganglandbouwlerarenwerdeenlezinggehouden
overdeontwikkelingendeperspectievenindegraanteelt.Bijdediscussiewerdgrotebelangstellingaandedaggelegdvoordebakkwaliteitendemogelijkhedenvoordebrouwgerstteelt.
Insamenwerkingmetdr.W.H.vanDobbenenir.S.F.Kuiperswerd
eenberichtopgesteldbetreffendeureumbespuitingopgranen.
Op:devergaderingvandeA.-A.C.vanhet'N.I.B.E.M,kwamnaarvoren,
datdebrouwkwaliteitvanProctorgerstnetzogoedisalsdievanBalder.
TotnogtoewerdvoordeBalderƒ 0,25per100kgméérbetaalddan
vooranderebrouwgerstrassen.ErzalaanhetC.B.K.wordenvoorgesteld
omBalderenProctorgelijktewaarderen.
Indeverslagperiodewerdmeegewerktaanhetdemonstrerenvanophokmethoden,innavolgingvanhetsuccesin1958.Inverbandmetde
plaatselijkvervroegdeafrijpingvandegranenwashetnietmogelijk
omeenaaneengeslotentourneeteorganiserenzoalsvorigjaar.Het
bleekmogelijkomdetweeZeeuwselandarbeidersvanvorigjaarweer
terbeschikkingtekrijgen.Dedemonstratiesin1958meegerekend,hebbenthansca.J500rayonassistenteneeninstructiedemonstratiebijgewoond,waarvanmeerderetweemaal.

- 13 Hetlijktderhalvenietnodigomdedemonstratiesvolgendjaarteherhalen.
Op9julivonddeeerstevergaderingvandeWerkgroepOogstmethodenteAmersfoortplaats.InhetvervolgzaldezevergaderingContactgroepwordengenoemd.Debesprekingenwarenzeergeanimeerdenvormden
eenuitstekendegelegenheidvooreeneerstekennismaking.Devolgende
vergaderingzalinmaarti960wordengehouden.HetLandbouwschapmaakte
bezwaar,indienhetN.G.C,aldevolgendevergaderingenzouorganiseren.
DeAlgemeenTechnischeCommissievanhetLandbouwschapzaldaaromin
februarii960een"resultatenvergadering"uitschrijven.Daarzullende
resultaten,vandeoogstproeven1959wordenbesprokenineencommissie
adhoc,waarinnaastdeonderzoekersendevoorlichtersookpraktische
boerenzittingzullenhebben.TussendesecretariatenvandeA.T.C,en
hetN.G.C,zalinditopzichtnauwesamenwerkingwordenbetracht.Inde
vergaderingvandeContactgroepinmaarti960zullendandeproefplannenvoori960wordenbesproken.
SamenmetdeherenHulshofFenDijkstravandeP.D.werdeenbezoekgebrachtaandeLijmersaanenkele,doordegalmugHaplodiplosis
equestris (Wagner)aangetastegraanpercelen.Uiteenpaarbestrijdingsproevenbleek,daterredelijkebestrijdingsmogelijkhedenzijn.Het
insectwerdvorigjaaralleenindeLijmersgemeld,maarditjaarwerd
hijgevondenindeHaarlemmermeer enhetRijkvanNijmegen.Tijdensde
ophokdemonstratieswerdookaantastinginzomertarwewaargenomenin
Nieuw-ScheemdaenophetCentraalproefveldinKlundert.Geziendegroteverspreiding,diehetinsectthansreedsheeft,endeenormeschade,
diehetkandoen,verdienthetonzevolleaandacht.
DeheerB.P.AllersmauitDenAndel (Gr)heefteenpatentaangevraagdopeenplastiekenstrookvan80cmbreedte,waarmeehijzwaden
ophetveldwilafdekken.Indestrookzijnventilatie-openingengehouden,zodathetzwadwelkandrogen,maarnietmeernatregenen.Hetis
debedoelingvandeheerAllersmaomzijnuitvindingditjaaruitgebreidtebeproevenenvolgendjaaropbeperkteschaalindehandelte
brengen.InI96Ikanhetdannaarbehoeftewordengeproduceerd.De
heerAllersmazietmogelijkhedenvoorgranen,fijnezaden,graszaad,
peulvruchtenentenslotteookvoorhooi.Bijdeafdekproevendiede
AfdelingGranenvanhetP.Â.W.ditjaargaatnemen,zalhetmateriaal
vandeheerAllersmawordentoegepastnaastdeanderematerialen.De
heerAllersmaheeftbovendiencontactmetdeafdelingenVezelgewassen
enPeulvruchteninzakeafdekproeven.Deproevenmetvlaswarenweinig
hoopgevend.AllersmaheeftnucontactgezochtmetdeAfdelingKunststoffenvandeStaatsmijnenomtotproduktievanplastiekenafdekmateriaalvolgenszijnontwerptekomen.DeheerAllersmabrachtsamenmet
eenbeambtevandeStaatsmijneneenbezoekaandeAfdelingGranen.IndiendeStaatsmijnenietsindemethodeAllersmazien,zullenzeaandachtgaanbestedenaandeproduktievanhetbenodigdeplastiekenafdekmateriaal.
O n d e r z o e k
B3 Deinvloedvaneenlateoverbemestingmetstikstofopde
(573) kwaliteitvanzaaigranen
Hetterreintjeop"Droevendaal",waardemislukteproefmetwintertarwewasuitgezaaid,werdomgeploegd,waarnaop23aprileenovereenkomstigeproefmethaverwerdingezaaid.Erzijn3objectenhavervan

-i4 dezelfdeherkomst,waarvanhetzaaizaadafkomstigwasvanpercelenmet
resp.:
1):0'N\j'*
2)'62|kgN/havroeg+62^kgN/halaat
'.j5)'125kgN/havroeg
B4 Deinvloed'vahdezaaizaadherkomstopdeontwikkelingende
(379) opbrengstvangranen
Deontwikkelingvande4proeven,nl.2metCarsten'sVI-wintertarween2metRegent-haver,gezaaidmetvanprof.Boguslawskiorit.vangenmateriaal,heefteengoedverloopgehad.Deaanvankelijkbijde
uwintertarwegeconstateerdestand-enontwikkelingsverschillen zijnbij
deverdereontwikkelinggeheelverdwenen.Bijdehaverproevenkonden
inhetgeheelgeenverschillentenaanzienvanstandenontwikkeling
tussendeverschillendeobjectenwordenwaargenomen.
Deeerste.;voorbereidingenvoordeopzetvaneennieuweserieproeven,inhetseizoen1959-:19öOwerdengetroffen.
OpverzoekvanhetN.G.C,heeftprof.ir.V.J. Dewezerintoegestemdeen"gesprekcentrum"voorhetherkomstprobleemtevormen.Het
eerstegesprekoverditonderwerpvondplaatsop 1J>mei1959inhetLab.
voorLandbouwplantenteelt.Erwerdbesloteneenliteratuurrechercheuit
tevoeren.Dr.S.Broekhuizenzalzichmethetsecretariaatbelasten.
B5 Beschermingvandegraanoogsttegenongunstigeweersomstandigheden
(390) - - - - - ---__-_-_-.----In1958zijn,insamenwerkingmethetI.L.R.,eentweetalafdekproeveninzomertarwegenomen,waarbijdehokkenmetplastiekwerden
afgedekt.Hoeweldeafgedektehokkeninderdaadveelmindervanregen
telijdenhebbengehad,heeftdetoegepasteafdekmethodetochnietvoldaan.
OpverzoekvandeheerB.P.AllersmateDenAndel (Gr.),dieeen
nieuwafdekmateriaalvangeperforeerdplastiekheeftontworpen,werden
voorbereidingengetroffenomooktijdensdeoogstvan1959enigeafdekproeveninopgehoktegraangewassentenemen.
Diversen
DoorhetN.G.C,werdeen"WerkgroepOogstmethoden"ingesteld,waarvan
ir.J.I.C.Butler,voorzitterenir.J.vandenHilsecretarisis.
AfdelingHakvruchten:
V-o o r l i c h t i n g
Cl
MethetI.L.R.isgesprokenovereenproefmetlooftrekmachines
(344) inverbandmetdeknolaantastingdoorPhytophthora.Afgesprokenisdat
optweeplaatseneenproefgenomenzalworden.
InUtrechtkomenevenalsvorigjaarweerpercelenmetLibertas
voordieslechtopgekomenzijn.Uiteenbewaarproefophet..I.B.V.L.
bleekditjaardatLibertaseenbewaringbij2 Cmindergoedverdraagt.
WaarschijnlijkzalindetoekomstLibertas:bijeenhogeretemperatuur
bewaardmoetenwordendanandererassen.
Opdezandgrondenheefthet..rasNoordelingopveleplaatsenzovan
dedroogtegeleden,datdeopbrengstenzeergeringzullenzijn.

- 15Libertas:zaleenbetereopbrengstgevenhoewelreedsgeklaagdwordt
overdoorwas inditras.
Hoewelmenzeervoorzichtigmoet zijnmetvoorspellingen,iste
verwachtendatdetotalenetto-opbrengst aanmerkelijklagerzalliggen
danin1958.
AandeRijkslandbouwconsulentenendelandbouwpers iseenbericht
verzondenmetenigeadviezenoverdoorwasinaardappelen.
O n d e r z o e k
C2 Invloedvanfactorenopdesorteringvanaardappelen_
v

^ '

Doordroogte,zowelopdekleigrondindeBetuwealsopdelossgrond inDeSteeg,hebbendegewassenzichabnormaalontwikkeld.Bij
ruimeplantafstandenschijnendeplantenminderlastvandroogtete
hebben.
Eentheoretischeverwerkingvandegegevensvandeproevenvan
voorgaande jarenwerddoordr.DeWit (I.B.S.)verricht.Erwerdna
gereedkomenvandeconcept-publikatiecontactopgenomenmetdestatistischeafdelingvanhetproefstationRothamsted (Engeland),waar
enigejarengeledenditonderwerp eveneensstatistischwerdbewerkt.
Eenmeerpraktischingesteldepublikatie zalindewinter1959-1960
wordengereedgemaakt.

C4 Invloedvansystemische insecticidenopdeopbrengstende_
(558B)

kwaliteitvanaardappelen
In1959heeft eensterkeontwikkelingvano.a.perzikbladluizen
plaatsgevonden.Zeervroegtradendeluizenreedsopinhet zuidenvan
Nederland.Injulikonreedsopveleproefveldenheteffectvansystoxbespuitingenopdeuitbreidingvanbladrolwordenwaargenomenaande
primairebladrolverschijnselen,dieinsommigeproevenindenietbespotenveldjesveel sterkeroptradendanindeveldjes,waar zeervroeg
(bijdeopkomst)systoxwerdtoegediend.Indegedeeltenvandeproeven,
waardepraktijkomstandighedenwerdennagebootst,werdendeprimairJüeke
keplantenverwijderd.
Omstreekshalf juliwerdendeproevenvoorheteerstbemonsterd.
Deknollenwerdendaarnageforceerd (voorbrekingkiemrust)enuitgeplantopeenvochthoudende zandgrondinVeghel.Omdeopkomstzeker
testellenwerdnahetplantenberegend.Deopkomstisgoed'engelijkmatigenhet zieternaaruit,datderesultateninhetbeginvanseptemberduidelijk zichtbaar zullenzijn.Iniedergevalzalmenereen
indrukoverkunnenkrijgenofhet spuitenmetsystemischemiddelenlaterinhetseizoen,d.i.wanneerreedsvele luizenaanwezigzijn,zoals
ditjaarindepraktijkveelvuldig istoegepast,voordebestrijding
vanvirusziekteninvroegterooienpootgoedenigezinheeft.

C5 Invloedvandebemestingopdekwaliteitvan consumptie-aardappelen
(338C) •--Doordroogte zijndeproevenopdeLimburgse zandgrondengedeeltelijkmislukt.Eenproef indeVredepeelistotaalverdroogd.
C6 Loofdodendemiddelenvoor aardappelen
(358P) -•-•"
----InsamenwerkingmetN.A.K.,P.D. enR.L.V.D.werdeninverschillendepoterteeltgebieden eenvoudigeproevenaangelegdomdeinvloedvan

- 167i-12;4,5-T(AAnetos,laagvluchtig)perhaopdenagroeivaneen
doodgespotengewastebestuderen.Hetmiddelwerdinhetdoodspuitmiddêlgemengd.Insommigeproeven (o.a.inFrieslandenN.-Holland)
...wasde:remmendewerking,vooralwanneervoorafwerdgeklapt,afdoende.
Spuitenineenvolgewasgafsomsonbevredigenderesultaten;ertrad
'dikwijlsweleenremmingvandeuitgroeivandeknoppenop,maarde
uitloopontwikkeldezichtoch,zodatdemogelijkheidtotinfectiemet
virusziektendoorbladluizenaanwezigbleef.Ineenproefvanhet
I.B.S.,waaralleenenvrijvroeginhetseizoenmet2,4,5-Top
Alphawerdgespoten (nietgevolgddoordoodspuiten)ishetoptreden
vangroeischeurengevolgddoorrottingvandeknollenaandeplant.
Ditwijsterop,dathetgebruikvandezestofindelandbouwpasmoge-.:
lijkis,alsdoorproevenduidelijkisaangetoond,datdezeverschijnselenzichslechtssporadischkunnenvoordoen.
Diversen
:
Inde
periode8'•-•22juli1959maaktenir.A.J-.Reestmahêndr.ir.
D.E.van'derZaageenstudiereisnaarEngelandenSchotland"omeenindruk
teverkrijgenvandeteeltendeafzetvanaardappelenindezelandenen
vanhetonderzoekdathierwordtverricht.

AfdelingPeulvruchten
Voor1iC;h.;t..!..n.g
Dl
NaoverlegmetdeR.L.V.D.teGoeswerdmetdeBedrijfsstudiegroep
(y+5) "Schouwen-Duiveland"eenregelinggetroffenvooreenenquêtebetreffendedeschokkerteelt,dievoorlopigbetrekkingzalhebbenopdejaren
...1959.enI960.Doordatdeassistentenvan.deR.L.V.D.ditjaargeenmedewerking,kunnengeven,wordtdeenquêtebeperktgehouden,zowelwat
betrefthetaantalpunten (50)alshetaantalvragen.Voori960ismedewerkingvandeR.L.V.D.toegezegd..
IndeN.O.P.werdeenbezoekgebrachtaanenigepercelenlandbouwenconservenerwten,waarininminofmeerernstigegraadnachtvorstschadewerdaangetroffen.Deernstigegevallenbetroffenhetras
KelvedonVlonder.Integenstellingtotanderejareniserditjaarernstigeschadeinditras.Ditmoetwordentoegeschrevenaanhetfeitdat
ervoorhetoptredenvandenachtvorstvrijwelgeenkoudweerheeftgeheerst,zodathetgewasnietafgehardwas.Evenalsditbij'deaardappelen,dikwijlsblijkt,wasookhiervooralschadeopgetredenopper'..celendie.voorafgaandeaandenachtvorstwarengeëgdofgeschoffeld.
Geadviseerdwerdomniettotomploegenovertegaan,aangezien.dewortelenhetonderstedeelvandestengel-volmaaktgezondwarenende
zij-assenuit.deondersteknopenreedsnormaaltotontwikkelingkwamen.
Dezeervaringmeteenzeervorstgevoeligrastoontaan,dathetgevaar
vannachtvorstveelmeergelegenisindebloeiperiode.Geblekenis
datdenachtvorstvan5-6meiplaatselijkernstigeschadeheefttoegebrachtaanvroegedoperwtendiereedsinbloeistonden.
IntweepercelenschokkersopGoeree-Overflakkee (Rlc.Dordrecht)
werdendeziektesymptonenvandevroegeverbruininggeconstateerd.De
schadeindezepercelenwasgroot.Voortswerdvernomendatookinde
WieringermeereninanderedelenvanNoord-Holland ineenzeerhoog
percentagevandepraktijkpercelenlandbouwerwtenvroegeverbruining\.r
isaangetroffen.DeN.A.K.zietzichnuvoorgrotemoeilijkhedengeplaatstmetbetrekkingtothetkeuringsvoorschrift,omerwtenpercelen

-1 7 aftekeurenbijvoorkomenvandezevirusziekte,diemethetzaad
overgaat.BijeenbezoekaanWalcherenbleek,datinenkelegevalleneenbeslissing.vandeN.A.K.overoptredenvanvroegeverbruiningbevestigdofernstigbetwijfeldmoestworden.
InhetkadervandeB-cursuswerdeenvoordrachtgehoudenover
peulvruchten.
DeR.L.V.D.Dordrechtwil,inverbandmetdezichuitbreidende
zaadteeltvantuinbouwpeulvruchtenopGoeree-Overflakkee,eenintensieveinstructievanderayonassistenten.
Inhetconsulentschap.Emmenwordenditjaarindeomgevingvan
Klazienaveen J>0hastamslabonengeteeldvoormachinaleplukopenkelevooraanstaandebedrijven.DeR.L.V.D.leverthieropzeergeslaagdewijzeeenbijdrageomeeneventueelnieuweteeltinditgebiedtedoenslagen.
0 :xider.zoek
D4 Onderzoekaanveldbonenentuinbonen (Vicia-bonen)
(286)
HetstandruimteproefjePAW300leerde,datbijconstanterijenafstandvan50cm,deopbrengstafnamnaarmatehetplantegetaldaalt,
planten/m
: 20
30
40
Peulopbrengst/are:109
102
~
96
Tevenswerdeenzaaitijdenproefjemet7veld-entuinbonenrassenaangelegd,ditteroriënteringvoorb.v.verderonderzoeknaardemogelijkhedenvanlatezaaibijtuinbonenendegeschiktheidhiervoorvan
debestaanderassen.Vandezaaiop19meikwambijallerassenniets
terecht.Vandeoverige3zaaiselszalmetbehulpvaneeneenvoudige
opbrengstanalysederasreactiev/ordennagegaan.
Demogelijkhedenvoorlatezaaienoogstvantuinbonen,waarbij
:deoogstnadedoperwtenenstamslabonenzoukomentevallen,lijken
miniem.
D7 Onderzoekzaadwinninglupinen
(346)
MetSimazinwerdbijvroegevoorjaarsaanwendingopPAW3^7
(onkruidbestrijdingvóóropkomstbijgelevoederlupine)eenvrijwat
betereonkruidbestrijdingverkregendanmetDNC.Met0,9kgsimazin
perhawashetresultaatnogslechtsmatig,bij1,-8kgperhabehoorlijkgoed.Hakkennaderhandleiddetoteenaanzienlijke-verbeteringvandestand,merkwaardiggenoegookbijdehogesimazingift,
welkobjectslechtsweinig.onkruidbevatte.Opdezeietsleemhoudendezandgrond,welkebijindrogingzeerhardwordt,heefthakken
blijkbaarnogneveneffecten.Regenisernahethakkenslechts.weiniggevallen.Mogelijkisbehalveeenbetereindringingvanhetregenwater,ookdievandeluchtvoordelupinevanbetekenis.Deopbrengstresultatenwarenin %vanhetgemiddelde:
AlleenDNC
78,2
DNC+laterhakken -;
95*8
Alleen0,9kgsimazin
92,6
0,9kgsimazin+laterhakken
113^5
Alleen1,8kgsimazin
102,1
1,8kgsimazin+laterhakken
121,0
OpPAW310(rassenenrijenafstandenbijgelevoederlupine)
bleek,datonderdeomstandighedenvan1959>waarbijhetgewaszich
slechtsweinigontwikkelde,hetgewashetlandnietvolkreegbijeen

-13.rijenafstandvan50cm.Bij33cmrijenafstand,traddedroogteschade
eerderindanbij50era,wataaneengeringerassimilatie-oppervlak
moetwordentoegeschreven (geringereverdamping).Bij50cmwasoverigensdestandderafzonderlijkerijenbeterenmeerregelmatigdanbij
33omcm.Deopbrengstenontliepenelkaarnietveel.Hetniveauwas
600-700kgperha.
D8 Onderzoekopconsumptiewaardevanpeulvruchtenrassen
(210)
""
Hetonderzoekaan263monsterdrogepeulvruchtenvandeinterprovincialerassenproevenin1953kwamgereed.Beoordeeldwerdenhetgekookteproduktenhetuiterlijkinrauwetoestand.Aanhetverslagkon
nognietwordengewerkt.
Hetdoperwtenonderzoekbetrofdeproevenoogst1959:
PAW28O-klei-44rassen)Derassenwerdenin4of5groeistadia
PAW281-zand- 4rassen)-vanzeerjongtotietsterijp-geoogst.
Intotaalwerden220monstersverkregen.
Dezemonsterswerden:
a.inblikgeconserveerd,overwegendintweevoud
b'.diepgevroren»overwegendinenkelvoud
c.onderzochtopafwijkendeerwten,zeefsortering,Tm-getalenop
chemischesamenstelling (I.B.S.).
Voortswerdmedewerkingverleendaandeproevenvanir.Riepma,
betreffendedeopbrengst.
PÂW280-klei-28rassen)bepalingrendement
PAW..281.-.-'zand- 4rassen)peul/erwtenTm-getal.
:ProefPAW280waszeervroeg;deoogstvingaanop4juni.Hetprodukt
v/asbijzondermooi,mooivankleur,metweiniggebarstenerwtenenaanvankelijkmetweinigwormsteek.PAW28lwaswatlater,hetproduktiets
mindermooivankleurenmetsomsnogalwatgebarstenerwten.
VandemogelijkheidomdetenderometerdoordeVitatelatenijken,
werdeendankbaargebruikgemaakt.Detenderometerbleekna10jaren
dienstpraktischnietvande"Mastertenderometer"inEngelandafte.
wijken,zodathetapparaatgeencorrectiesofveranderingenbehoefde
teondergaan.
Dl4. Onderzoekaandrogeerwten
A.Invloedvanenkelemethodenvandrogenophetveldopdezaadkwaliteitbijpeulvruchten'
Erbleefslechtséénproefover,waarvaneveneensweinig,verschillentussende"objectenwordenverwacht.
InsamenwerkingmetdeRijkslandbouwvoorlichtingsdienst teGoes
wordteenproefbetreffenderuitermethodeabijstambonen.:aangelegd.Een
deelvanderuiterswordto.m,afgedektmeteenluchtdoorlatendplastiekkapje.
D.Doodspuitenvanheterwtenloofvoorhetmaaien
DitwerddoorhetI.B.S.uitgevoerd,v/aarbijbleekdatsommige
middelennaastdegebruikelijkeDN0Ceengoedeloofdodendewerking
hadden (b.v.Tri-PE87,Diquat (FB-2)enEndothal).Endothalgaf
deindrukdekiemvandeerwtezadenteschaden.Overdematevangiftigheidenopnamedoordezadenisbijdezemiddelenweinigbekend.

- 19Ditwasdanookderedenhetoorspronkelijk "doodspuitobject" inde
proef.metkunstmatigedrogingopdeproefboerderijteNagele (NOP),
-^te-lateïv-vervallen-.
•
-- ~.
- InRandwijkwerdeninderhaastophetpraktijkperceel„enkele
erwteveldjesmetdebelangrijkstemiddelenbehandeld,teneinde
monstersbeschikbaar tehebben.,voorevt.chemischonderzoek.
E.Bestrijdingvan in.het zaadaanwezige schimmelsdoorbehandeling
metantibiotica(In samenwerkingmetP.D. enmej. A.Veenbaas).
In1958werddegroeivanheterwtengewasdoorpimaricine-behandelingvrijsterkgeremd.Ditwasin1959nietofin-veelgeringerematehetgeval.Bijstamslabonenwerddoorlatenachtvorst
nogalwatschadegeleden.Eendeelvanhetproefveldisvooropbrengstbepalingafgeschreven.
D15 Onderzoek aanconservendoperwten
(581)
A.Doperwtenrassenonderzoekserie194
Heto-pbrengstniveauteRandwijklagin1959op50tot 60?ovan
dieinvoorafgaande jaren.Dehoogsteopbrengstbedroeg50kgdoperwtenperare.Demeesteopbrengstenschommeldentussen JOen50
- kgperare.Bij-devroegrijpenderassenstondCeramet4lkg/arebovenaan.
VandelaterrijpendekwamenZB8-55,ConservaVIII,Salzmünde
Edelperlemet+50kg/areaandetop.
Juwelen2001steldenmetruimJOkg/arein1959enigszinsteleur.Van.deintérprov.serie194isslechts1vande2proevenbinnen.ConservaVIII,EspoirdeGemblouxenDoubleOne (MansholtX 2117)
gavenindeproefOGe1388debesteresultaten.Depeulopbrengstbedroegbijdezerassen10-11tonperha.
B.Standruimte-onderzoek conservendoperwten
Op zandenkleimaaktendeproeveneengoedeindruk.Metdeverwerkingdergegevensiseenaanvanggemaakt.Erwordenduidelijke
rasverschillenverwacht.Devoorlopige indrukisdatopzandhet
optimumplantgetaleerderwerdbereiktdanop'klei.
D.Stikstofbemestingbijconservendoperwten
DegegevensvandedoordeRijkslandbouwvoorlichtingsdienst te
Ossgenomenproefzijnnognietbinnen.
IndeproefPAW293op de'proefboerderij"DeBouwing"reageerde
Finetteopeenkalk-enmolybdeenarmperceelgunstigopstikstof.Op
hetzelfdeperceelvertoonde ineenrassenproefJuwel (zonderstikstof)
eenabnormalegeligegewaskleur.
E. Invloedvandezaaitijdopdeopbrengstvanconservendoperwten
DeinLunterenopprimazandgrondgenomenproef slaagdegoed.
Delaatstezaai,dieinmeiplaatsvond,misluktedoorzeerslechte
opkomst (droogte).
Dl6 Onderzoekaanstambonen (Phaseolus-bonen)
(582)
--------A.Stikstofbemestingbijstambonen
DeproefPAW295>die insamenwerkingmetdeRijkslandbouwvoorlichtingsdienst teAxelwasaangelegd,enwaarindeinvloedvangedeeldeN-giftenopdeopbrengstwerdbestudeerd,isopgeheven.De
standwas zeeronregelmatigenerkwamveeltweewasvoor.

-20B.Bestrijdingvaninhetzaadaanwezigeschimmelsdoorbehandeling
metantibiotica(InsamenwerkingmetdeP.D.enmej. A. Veenbaas).
OphetoogweinigverschiltussendegebruikelijkezaaizaadbehandelingmetTMTDenhetantibioticumpimaricine.
D17 Onderzoekaanstamslabonen"(Phaseolus-bonen)

"""'

"
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A.Standruimte-onderzöekbijstamslabonen
,Het.verslagvandein.1957en1958insamenwerkingmethet
ProefstationvoordeGroenteteeltteAlkmaargenomenproeven,is
gereed.Erwerdeenproefvooraanvullendonderzoekaangelegdin
deAchterhoek,waarbijmedewerkingvandeRijkslandbouwvoorlichtingsdienstteDoetinchemendeconservenindustriewerdondervonden.
DeproefPAW^OJ,waarin J>rijafstanden,.J>zaaiz.aadhoev.eelh.eden
en4stikstoftrappenwarenopgenomen,stonderaanvankelijkzeer
mooibij.Doordroogte,luizen (diebestredenwerden)en:eengrnstigevirusaantastingbleefechterdeopbrengstuitermatelaag.
Dezebedroeg+2tonbonenperha,d.i.20-25$vaneennormale
oogst.
Deonderlingeverschillentussende4stikstoftrappenenjj
variatiesinrijafstandwarengeringofonbetrouwbaar.
2
.Hetleek-eropdatbijeendichtestand (40plantenper2m )
deopbrengsthogere/wasdanbijminderdichtestand (25pl/m).
Dl8 Onderzoekzaadwinningvan:voederwikken

(384) -

-

OphetproefveldPAW.J505,gelegenopdeproef
boerderij
"DeBouwing",werdaangetoonddatdeontwikkelingvanhetsteungewas
endeuiteindelijkelengtedieditbereikt,vangrotebetekenisis
voordezaadopbrengstderwikke.
Bijgelijkezaaizaadhoeveeïhedenwikke,brachtni.dewikkein
combinatiemettarwemeeropdanwanneerhaveralssteungewaswasgenomen.Detotaleopbrengstnambijbeidegraangewassenafnaarmate
meerwikkewasingezaaid;bijtarwe'evëhwëTinsterkerematedanbij
haver.
Debonenondervondeneensterkeconcurrentievandewikkeen
raaktenzelfsbij15kgwikkeperhageheelovergroeid.Dezecombinatielegerdetenslotteook,kortvoordeoogst.Doordeoverwegend
drogeweersomstandighedenwaslegeringnietnadeligvoordekwaliteitvanhetzaad.Detarwebleekbelangrijkstevigerdandehaver,
dochging+10dagenvoordeoogstooklegeren,develdjesmeteen
hoogaaiïdeëlaanwikke,zelfs,vrijsterk.
•• •
Decombinatievantarwemet J>0kgwikkebevattealsveldgewas
reedsveelwikke.Hogerzalmenindepraktijknietmoetengaan.
Bijaanwendingvanruim100kgbonenperhawasin195915kgwikke
perhareedsaandehogekant.Deafrijpingvanhetwikkestrowas
ietslaterdandatdergranen.Incombinatiemethaververliep.de:.
afrijpingderwikkesneller,naarmatehetgewaseerderwasgelegerd.
Metdebonenwasditeveneenshetgeval,daaringevalvanlegering
opeenvroegertijdstipminderbonentotontwikkeling"waren.gekomen.
Diversen
Van1t/m3junimaakteir.P.RiepmaWzn.eenreisnaarenkeleonderzoekcentrainBelgië (VeredelingsstationsteHeverleeenGemblouxen

hetInacolteWezembeek-Oppen).
Ophetkwaliteitslaboratorium vertrokop15junimej.G.Lugtigheid.
Inhaarplaatsisbenoemdmej.L.Germans,dieop16augustusindienstzal
.treden.
AfdelingZaadgewassen
V o o r l i c h t i n g
El
Ir.B.H.Olthoffbezochtopverzoekvanhetconsulentschap
(343) Purmerendenkelepercelenknolzaadinditambtsgebied,waarineensterke vermengingoptradmetbruinemosterd.Hetbleekdathetstamzaad
hiervangeteeldwasopeenperceelbefmetmetbruinemosterd.Hetbetrofhiertuinbouwknollen.Dedesbetreffendeboerenwerdendoorde
firmaschadeloosgesteld,waarnadepercelenwerdenomgeploegd.Het
isonbegrijpelijkdatmennietgezienheeftdaterinhetstamzaadperceelbruinemosterdvoorkwam.
Inverbandmethetafrondenvanhetonderzoekbetreffendedegedeeldestikstofgiftenopzaadgewassen,konir.E.vanRoonnogweinig
aandachtbestedenaandevoorlichtendewerkzaamheden.Zoalsreedsin
eenvoorgaandverslagwerdgemeld,zalhijdevoorlichtendewerkzaamheden (behalvedieoverdegras-enklaverzaadteelt)geleidelijkvan
ir.Olthoffovernemen.
J.E.Wolfertverzorgdeweerdevoorlichtingoverdegraszaadteelt.
VeelaandachtwerdbesteedaanZeeuwsch-Vlaanderen,datvoordegraszaadteeltwaarschijnlijkeengrotetoekomstheeft.Decursistenvande
akkerbouwcursusbezochtenhetcentraleproefveldmetgraszaadenandere
fijnezadenindeHaarlemmermeer.Hetpersoneelvanhetproefbedrijf
voorhetdrogenvanakkerbouwproduktenwerdonderwezenindeoogstmethodiek.MethetpersoneelvanhetcohsulentschapDordrechtwerdeen
excursiegemaaktomhetoogstenteleren.
O n d e r z o e k
E2 Onderzoekbetreffendedeteeltvangras-enklaverzaad
(246)
A.Graszaad
AandachtwerdbesteedaandebestrijdingvanmuurinhetvoorjaarmetMCPPen2,4,5-TP-Geblekenis,datdezemiddelengevaarlijkkunnenzijnvoorhetgewas.Uitenkeleproefveldenbleek,dat
MCPPhetminstgevaarlijkisendat.inhetvoorjaar2,4,5-TPhelemaalnietinaanmerkingkomt.Bijvroegetoepassing (totbegin
april)isMCPPbruikbaarommuurtedodenzonderhetgrasernstig
teschaden.Lateretoepassing,alshetgrasflinkaandegroeiis,
wordtgevaarlijk.
Inapril/meikomeninvelegevallendedistelsweertevoorschijn.Indepraktijkwilmendezegaarnemetgroeistof-waarop
ditonkruidzeersnelreageert-bestrijden.Devraagisofhet
grasditverdragenkan.Uitproevenisgebleken,datruwbeemdzeer
gevoeligisvoorgroeistoffen.Ditjaarbleekdatveldbeemden
roodzwenkinditopzichtstarkerzijneneenbespuitingmetMCPA
(fkgwerkzamestof/ha)welverdragen,mitsophetmomentvantoedieninghetgrasnognietgeschotenis.
Eenanderpunt,datonderzochtwerd,isdevraagofbijde
normalevoorgeschrevenchemischeonkruidbestrijdingindediverse
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werdenproevenaangelegdinvlasenerwtenwaaronderroodzwenken
veldbeemdstond.HetvlasWerdmetMCPAendeerwtenmetDNBPbehandeld.Nahetruimenvandedekvruchtwerdinhetjongegrasgeen
minderestandofontwikkelingtenopzichtevanonbehandeldgeconstateerd.Speciaalbijvlaslijkthetontkiemendegrasvoldoendedoor
dedekvruchtbeschermdteworden,v/aardoordejongeplantjesnauwelijksgeraaktworden.Degebruikteconcentratieisookzeerzwak
( +0,25kgwerkzamestofperha).
Ineenperceelveldbeemdwerdeenoogstmethodeproefgenomen.
Eengedeeltewerdgebinderd,opgehoktennaenkelewekenuithet
hokgedorst.-Eenanderdeelwerdinhetzwadgemaaidennaenkele
dagenuithetzwadgedorstmeteenmaaidorser,voorzienvaneenopraapinrièhting.Aangezienertijdenshetopzwadliggeneenbuitje
regenkwam,konookeenzwadlichterbeproefflworden.Denieuwemethodevanzwadmaaienenuithetzwaddorsenisuitstekendbevallen.
ErwerdgewerktmeteenLantz-maaidorserdiegoedvoldeed.Deervaringis,datopdezewijzegeenextrazaadverliesbehoeftopte
tredendendatmenveelsnellerenmetmindermankrachtwerkt.Bij
regeninhetzwadkandezwadlichteruitkomstbrengen.Erwerdeen
DeensemachinegebruiktvanhetfabrikaatSpragelse.Dezwadenwer'•:••denhiermedegoedensnelgelichteneengelichtzwadbleekverbluffendsneltedrogen.
B.Klaver
Deweersomstandighedenwarenzeergunstigvoordeklaverzaadteelt.Doordedroogtev;as,devegetatievegroeiminderweelderig
,tengunstevandegeneratieveontwikkeling.Ookvoorhetoogstenen
dorsenwas-althansbijdewitteklaver-hetweergunstig..
Uit.dewaarnemingenteveldebleek,.datvandediversetoegepasteremmingsmiddelen,hetmiddel"Baron"welenigeverwachtingen
wekte.Hetkomtinaanmerkingomvolgendjaaropgrotereschaalte
wordenbeproefd.Giberellazuurgafeenopmerkelijkelengtegroeivan
bladstelenenbloemstengels,maargafnietdeindrukvanenige
meerderezaadproduktie.
Diversen
Inhetexcursie-seizoenwaser,zoalstedoengebruikelijk,veelbelangstellingvoorde graszaadproefvelden. Allevooraanstaandegraszaadfirma's,veleambtenarenvandeR.L.V.D.,benevensdecommissieGras-en
Klaverzaadteeltkwamenopbezoek.
EJ>Invloedvankunstmatigekoelingvanpootbietenopdezaadproduktie
(183) """
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DebietenvandeoverwinteringsproeventeUlrumvertoondenal
vroegmangaangebreksverschijnselen,terwijlookvergelingsziektevoorkwam.Erwerdtweemaalmetmangaansulfaatgespoten,dochditwasniet
afdoende.MeteentweemaligeSystox-bespuitingwarendeluizenbestreden.
Uitdestandvanhetgewasblijktduidelijkdatdunneninde
herfstuitdenbozeis.Voordewinteraanaardenlijkteengunstigeinvloedtehebben,mitsderijenafstandniettenauwis.Dezaaidatumis
eveneensvanbetekenis.
Naarhetzichlaataanzienbehoevendeoverwinterdebietenniet
ondertedoenvoorinhetvoorjaargepotestekbieten.Zezullenongeveer14dageneerderrijpzijn.
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(540) "--•
--C.Deteeltvanradijszaad
Hetradijszaadisgespotentegenthrips,aardvloenglans-en
snuitkever.Destevigheidvanhetgewaswordtbeïnvloeddoorde
standdichtheid (speciaaldieinderij)enhetaanaarden.Inhet
algemeenishetgewastotnogtoevrijgoedovereindgebleven.
D.Bemestingsproevenmetzaadgewassen
BijdeproeveninZeeuwsch-Vlaanderenzietheternaaruit,
datdetoepassingvangedeeldeN-giftendezaadopbrengstvanblauwmaanzaadgunstigzalbeïnvloeden.DeobjectenwelkeveelNbijde
zaaikregenzijnaanmerkelijkvroegerafgestorvendandiewelkeop
dattijdstipgeenofweinigNontvingen.
IndeHaarlemmermeerzijnerbijblauwmaanzaadgeensprekende
verschillentussendeobjectenwelkealleNineensendiewelkede
N intweekeerontvingen.Ditproefveldheefteenzeeronregelmatigestand.
Bijdegelemosterdwerktede2 giftniet,daardetijdvan
toepassingmiddenindedrogeperiodeviel.
E.Overigecultuurproeven
IndeHaarlemmermeervielertussenzaaienopkomstvanhet
blauwmaanzaadzoveelregen,datdegronddichtsloegeneenkorst
vormdewaardekiemplantjesnietdoorheenkondendringen.Rollen
meteencambridgerolachtereentrekkermetkooiwielengafeenpoverresultaat.Hoeweldeverschillentussendezaai-zaadhoeveelheden
gehandhaafdblevenwashetopkomstpercentage zolaagdatdeoorspronkelijkeopzet,nl.dehelftvandeveldjesdunnen,werdverlaten,
zodatdezeproefthansin6-voudligt.Hetaanaardenheeftdestevigheidderplantengunstigbeïnvloed.
InZeeuwsch-Vlaanderenwasdeopkomstgoed.Hetgewasishier
echterschraalopgegroeidvanwegededroogte.Hetlijkteropdathet
aanaardenhiereerdernadeligdangunstigzalzijn.Deverschillen
inzaaizaadhoeveelheidvindenweterugindestanddichtheid.Hoe
dunnerdestanddesteforser (zowellangeralsdikkerstengel)de
plantenendestegroterhetaantalbollenperplant.Hetdoorhakkenvaneendichtstaandgewaskanveel,dochlangnietallesgoed
maken.
Uitdezaaimengselproevenblijktdatvoordezegrondenonder
dezeomstandigheden1kgmaanzaadinhetmengselteveelis.Vande
klavervoldoetwitteklaverbeterdanhopperupsenrodeklaverdaar
hetmindermassavormt.Gebruiktmen5inplaatsvan15kghopperups
inhetmengsel,danheeftmenminderhindervandeklaver.Deondervruchtveldbeemdisdoordedroogtemislukt.Roodzwenkheeftzich,
zijhetmetmoeite,v/etentehandhaven.
Alhetblauwmaanzaadwerdmetsuccestegenluisgespoten.Vandein
hetpraktijkperceelvandeboeraangelegdeaanaard-endunproef
werdslechtséénbaangespotendaardeboer-bangvoorbeschadigingnietmetdesproeibakdoorhetgewasdurfde.Hetnietbespotengedeeltestierftevroegafdoordeernstigeluizenschadeenmoestl4
dageneerdergeoogstworden.Deproefalszodanigverloordaardoor
zijnwaarde.Alswinstpuntstaathiertegenoverdewelzeersprekendewijzewaaropderentabiliteitvaneenluisbespuitingwerdge-

24demonstreerd.
Dekoolzaadproef indeWieringermeerwerdvanwegedeonregelmatigestandafgeschreven.
DedekvruchtenvandekarwijproefinNiéuwe-Schansblevenwat
telicht.Hetblauwmaanzaadwasuitgesprokenslecht.
In.juliwerdeninNiéuwe-Schans2N-herfstbemestingsproeven
aangelegdopkarwij.Dedekvruchtenwarenresp.erwtenenspinaziezaad.
P.Dezaadteeltvangelemosterd
Delatergezaaidemosterdblijftkorterdandevroeggezaaide
enkrijgthetlandooknietzogemakkelijkvol.HetAmerikaanseras
MontanaonderscheidtzichduidelijkvanDeens,.ZweedsenMansholt's
geelmosterdzaad.Montanaislichtervankleur,korter,fijneren
vroegerrijp.Deanderegenoemderassenverschillenweiniginlengteenkleur.DeDeensemosterdisvroegerdandeZweedseendeze
weerietsvroegerdanMansholt's.Destanddichtheidschijntvaninvloedtezullenzijnopdezaadopbrengst.
AfdelingVezelgewassen
V o o r l i c h t i n g
PI
GeziendebelangstellingvoordeteeltvanhennepindeVeenkolo(354) niè'n.,:isdevlasfabriek"Orvelte" (Drente)voornemensombijwijzevan
proefongeveer2.haéénhuizigehennep (rasvonSengbusch)uittezaaien.
Teverwachtenis,datalgeheleovereenstemmingmagwordenverwacht
.:tussendeA.K.U.endebelanghebbendenvandeN.V.Novivlasbetreffende
desamenwerkingophet-gebied.vandevlasbewerking.
•:••.•Voordezomercursus"Akkerbouw"hieldIr'.-J.C.Friederichêenlezingover"Detoekomstmogelijkhedenbij.deteeltvanvlas".
Bijeenbesprekingbijde'firmaLigtermoeteneenbezichtigingvan
..denieuwezaadontsmettingsmachinevoorPanogen,bleekdenieuwontwor,penmachine,dievolautomatischwerkt,eenverbeteringvandeoude,
thansingebruikzijndetypentezijn.
Medewerkingwerdverleendaandeinrichtingvandestandvoor
vlasopdegroteZ.L.M.-tentoonstelling teAardenburg.
..;'•-;HetvlasareaaLbedroegditjaar14.993haof 6%minderdanin
1958. ,.:••
Begunstigddoordedrogeweersomstandighedenhadhetvlastrekken
eenvlotverloop..Deopbrengstenaanongerepeldstrovlasliggengemiddeldlagerdanvorigjaar,dezaadopbrengstenliggenechterhoger.
Hetzaadheefteenkleinekorrel,maarhetisgezondvankleurenuiterlijk.Ziektenkwamenslechtssporadischvoor,terwijlheteiwitge••. ••haltegemiddeldhogerenbetervan.kwaliteitisdanvorigjaar.De
.S"tro-opbrengstenvandelaatafrijpenderassenblijkenindemeeste
proevenhogertezijndandievanhetvroegafrijpendestandaardrasWiera.
Ooknuweerbleek,datmenondanksalleadviezennogvaaktevroeggaat
trekken,hoewelstandengezondheidstoestandvanhetgewashiertoegeen
aanleidinggaven.
Van19-26junibrachtir.J.C.FriedericheenbezoekaanvlaspercelenenvlasproeveninBelgiëenFrankrijk.
Van5t/m27juliwasir.FriederichinTunis'omdèmogelijkheden
vandejutecultuurnategaaninopdrachtvan'deSociétéTunisiennede
Banque.

O n d e r z o e k
F2 Cultuurmethodenbijvlas
(355)
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Op1mei1959tradir.P.A.M.Kromwijkindienst,alsopvolger
-vanir.J.J.Aukema.Eenbelangrijkdeelvandeverslagperiodebesteeddeir.Kromwijkomzichopdehoogtetestellenvandeproblemenbijdeteeltenhetonderzoekvanvezelgewassen.
A.Rassenonderzoek
Afgezienvandealgemeenvratmindergoedeontwikkelingkangezegdv/orden,datvandenieuweselectiesdeC.B.1zeersterkaan
UieradoetdenkenendeHylkema1807zeersterkinontwikkeling
tenachterbleef.Deachterstandwerdlaterweergedeeltelijkingelopen.Mogelijkisditrasietssterkerdroogtegevoelig.
DeinhetkadervandeinternationalesamenwerkinguitgezaaiderassenuitBulgarije,Joegoslavië,PolenenTsjechöslowakije,'
hebbenditjaarhunonbruikbaarheidduidelijkaangetoond.
DerassenuitgezaaidvoordeN.V.Novivlas,hebbenzich-de
omstandighedeninaanmerking,genomen-nogzeerredelijkontwikkeld.
B.Onkruidbestrijding
Deproevenwerdenonderwisselendeomstandighedenbespoten.
Ofweldetemperatuurofweldeluchtvochtigheidwareninsommige
gevallennietoptimaal.
Algemeenwaserslechtssprakevaneengeringeonkruidontwikkeling,zodatgroteverschillenuitbleven.
Demeestemiddelengaveneenzeerlichtegroeiremmingof
bladverbranding.
Hetlaatzichaanzien,dathopperupsalsondervruchtdechemischeonkruidbestrijdingnietverdraagt.Demiddelenopbasis
vanhetnatriumzoutvanDNCenhetnieuwemengselAanatyl(MCPA
+NaDNC)gavenvooralt.a.v.debestrijdingvanzwaluwtongdebeste
resultaten.
EenproefbespuitingmetMCPPterbestrijdingvanmuurenkleefkruidheeftaangetoond,datgebruikvanditmiddelgrotevoorzichtigheidvraagt.
C.Zaaizaadontsmetting
Deeerstewaarnemingenhebbenaangetoond,datookditjaar
weerdevluchtigvloeibarekwikbevattendemiddelendemeesteffectievebestrijdinggeven,vooralvanAscochyta.Tenaanzienvande
bestrijdingvanBotrytiszijndeverschillenminderduidelijk.Een
proefomdewerkingvandeLigtermoetmachinemetdeY.'iersummachine,
tevergelijken,toondeaan,datdeeerstgenoemdeeenbetereverdelingvanhetmiddeloverhetzaadendaarmeeeenbetereontsmetting
gaf.
F.Vergelijkingverschillendeoogstmethodenentrektijden
EenproefwerdopgezetindeNOPomhetschelvenopdegrond
tevergelijkenmethetschelvenopdriepoot-endakruiters.Deze
proefwerdzowelmetdikkealsdunneschoveningezet.
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Ookwerdhetschelvenopruitersvergelekenmethetdrogenvan
vlasonderplastiek.Deindrukkenvandezelaatsteoogstrnethodezijn
doorhetoptredenvanschimmelinhetgewasnieterggunstig.
G-Invloedvandeondervruchtopdekwaliteit
V'itteklaver,rodeklaver,luzerneenhopperupswerdeninde
proevenopgenomen.Algemeenwasdeontwikkelingzeertraag,vooraldegroeivandehopperupswaszeerslecht.
Deondervruchtenhebbendoortegeringeontwikkelinggeennadeligeinvloedkunnenuitoefenenopdekwaliteitvanhetvlas.
P^ Cultuurinethodenbijhennep
056) •-'.-•
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' 5 Rassenwerdenuitgezaaid;deontwikkelingisgoedgeweest.De
gevolgenvandedroogteopditgewaszijnwelzichtbaar,maarnietverontrustend.
AfdelingGriendhoutenRiet
V o o r l i c h t i n g
Gl
' I n dezeverslagperiodewerdaanhetstekkenvanrietopnieuv;
(35O) veelaandachtgeschonken.InhetuiterstezuidwestenvandeBiesbosch,
opdeAnnaJacominaplaat,werdopmoeilijkbegaanbaarterreinriet
gestekt,datafkomstigwasuiteenandergedeeltevanditgebied,waar
men,hardenlang.riatoogst.Menhooptvasttestellen,oflangsdeze
weghetslapperiet,datertotdusverrewerdgeoogst,ookkanworden
vervangendooreenbeterekwaliteit.Dewerkwijzebiedttevensdemogelijkheidsneltoteenbegroeiingvandekaleslikkentegerakenen
ditineentijdvanhetjaar,dieminderdrukisdandeperiode,waarinvanzodenenrietspierengebruikkanwordengewaakt.
MetdeherenKwakernaakvanhetLandbouwschapenBosvanhet
.......L.E.I.werdeenbezoekaanenigegriendtelers,opzichtersenuitvaardersgebrachtmethetdoelnogv/atgegevensteverzamelenvoorhetopstellenvaneenkostprijsberekeningvoordriejariggriendhout.Dege.. sprekken,diegevoerdwerden,geveneenweinigopwekkendbeeldvande
toestandopditgebied.Inmeniggevalwordthetonderhoudverricht
doormensen,voorwiegeensocialelastenwordenbetaaldenmededank
zijdezeomstandigheidblijftmennogaanhetgriendtelen.
OpverzoekvanhetLandbouwschapwerdeenexcursievoorbereid
naarbuitendijkseterreinen,waardeaanslibbingdoelbewustwordtbevorderd.Eenklein,zeerbelangstellendgezelschap,waaronderdr.Mesu,
namhieraandeel.
O n d e r z o e k
G2 Onderzoekgriendcultuur

(357)
Hetblijkt,dataanrakingderjongelotenvanhetgriendhoutmet
Dalapongeensterkeremmingvandegroeiveroorzaakt.Menheeftdit
grasdodendemiddelzelfstussenpasgeplantestekkendoortoegepast.
Indezeverslagperiodewerdenbelangwekkendewaarnemingeninzake
hetgedragderveelvuldigoptredendeBladrollérsgedaan.Derupsenin
kwestieblijkenzichteverplaatsenvanhetenelot.naarhetandereen
wellicht-zelfsvandeenestruiknaardeandereenditfeitmaaktde
bestrijdingervaneenvoudiger.

-27Deproeveninzakehetdoodspuitenvanjongeloten,in1957nade
bijzonderstrengenachtvorstgenomen,werdenthansherhaald,wederom
vanDNCenvbegebruikmakende.Dezeproefnemingenhebbennogeengeheelnieuweachtergrondgekregen.Hetisnamelijkdenkbaar,datlangs
dezewegvanverschillendemsektendeeerstegeneratiekanworden
vernietigd.
Uithetonderzoekvanmonstersgriendhoutbleeknogmaals,dat
hetgehalteaanfosforzuurenkalinietwordtbeïnvloeddooreen
giftsuperfosfaatenkalizout höfonaastdegebruikelijkebemesting
metkalkammonsalpeter.Ookdeopbrengstaanteenhoutsteegerniet
door . . - ' . • • •
ErblijktpropagandavoordetoepassingvanOrgä-Simazinin
griendenterbestrijdingvanwortelonkruidentewordengemaakt.Aangeziendezerzijdsnimmergunstigeresultatenhiermeezijnverkregen,
werdenineenradioberichtdetelersgewaarschuwdtegenhetgebruik
vananderemiddelendanhetDalapon.
DeP.D.heefthetOrga-Simazinopnieuwinonderzoekgenomenen
eveneensingriendendeproevenherhaald.Ookvandiezijdeheeft
mengeenvoordelenvandetoepassingervanindegriendcultuurkun
nenbespeuren.Hetbetrofhiervoornamelijkdeverdelgingvanhaagwindeentoengeenresultaatbleek,heeftmendeproefmetSimazin
omgezetineenproefnemingmeteentweetalgroeistoffeneneenmengselvantweegroeistoffen,plantvoorplantaangewend.Hetmengsel
bleekgeenvoordeelboventoepassingvandeanderegroeistoffente
hebben.EenduidelijkverschiltussenhetalgemeengebruikteMCPA
enhettegenkleefkruidaanbevolen,dochveelduurdereMCPPtengunstevanditlaatstekonnietwordenopgemerkt.
Gj5 Onderzoekrietcultuur
(552)
InsamenwerkingmetdeProvincialeWaterstaatvanFriesland
werdenuiteenlopendewijzenvanhetstekkenvanrietbeproefden
voortsdebespuitingvanrietmetstikstofmeststoffen.Menheefter
ditvoorjaarheelveelgeldaanhetplantenvanrietuitgegeven,doch
metheelveeltegenslagtekampengehad.Menisaanheteindevanzijn
kunnenendehoopisnuophetstekkenvanrietgevestigd,zodatmen
deuitslagdezerproevenmetspanningtegemoetziet.
SoortgelijkeproevenwerdenlangsdeMarknabijBredagenomen,
waarvanhetresultaatinmiddelsalisgebleken.Naaraanleidinghiervanheeftmenreedsduizendenstekkengezet,welkwerkdoordeN.H.M,
wordtuitgevoerdmetwerkzoekendenuitRucphen.InafwijkingvanhetgeenvanDuitsezijdewerdaanbevolen,blijkthetstekkenvanriet
opdoodeenvoudigewijzetekunnenwordenuitgevoerd.Destekkenkunnenuitelkwillekeuriggedeeltevanderietpijlwordenverkregenen
hetbehoudvandetopvanderiethalmblijktgeenbetekenistehebben.
Hetmeestkwetsbaregedeeltevanhetrietbehoeftdusnietteworden
gebruikt,hetgeeneenbelangrijkebesparingaanwerkbetekent.Dank
zijhetgunstigeweerwarenreedsnatiendagenterplaatsevande
knoppenzijknoppentotontwikkelinggekomen,hetgeendeuitstoeling
inleidt.
Vandebespuitingenmetverschillendevoedingszoutenwerdgeen
ofalthansgeenernstigeschadebijhetrietopgemerkt.Zewerdenherhaaldenuitgebreid.Mochtlangsdezewegdegroeivanhetrietinderdaadkunnenwordenbevorderd,zozoumenbesproeiingengaarneo.a.
daartoepassen,waarnahetuitlopenvanhetrietnogherstellingen
aandebetuiningenmoetenwordenverricht,waarbijernstigebeschadi-
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Dev/aarnemingenomtrent.-hetoptredenvandodetoppeninhetriet
werdenvoortgezet.OpeencomplexnabijKampen,waarvorigjaarde
Rietbporderweerinbedenkelijkemategingoptreden,washetverschijnselditmaalinnoggrotereomvangaanwezig.DeRietboorderwas
echternietzotalrijkalsdemadevaneenvliegje,dathetzelfde
:euvelteweegbrengt.Hoewel.-detoppeninhetlaatstegevalpaslater
gaanverdrogen,zodathetrieteengrotere„lengtebereikt,gaattoch
ookinditgevalhetgewasvertakken.V/aar.demadeinhetspelwas,
konb.ijdereedsgespreidebladerenenigebeschadigingwordenopgemerkt.Hetiswaarschijnlijk,datdezemadezichtusseneenpaarbladerendoor.naardevoetvanééndaarvanbegeeftomvervolgenstotde
groeitopdoortedringenmethetschadelijkegevolgvanafsterven
hiervan.Hetzieter.nietnaaruit,dateendergelijkeaantasting
kanwordenvoorkomen.
:
Diversen
Op31juliginghoofdassistentRoordametpensioen.DoordepersoneelsverenigingvanhetP.ys.W.werdhemop1augustuseenhartelijkafscheidbereid,bijwelke,gelegenheiddebijzonderegavenvandeheer
P.Roorda,diehijindienstvandegriend-enrietcultuurhadgesteld,
naarvorenwerdengebracht.Het.zalnieteenvoudigzijneengelijkwaardigekrachttevindenomzijnplaatsintenemen.

-29HOOFDAFDELINGWEIDE-EN.V03DSRB0UW
V o o r l i c h t i n g
H1
Op 2en"3april,14en 15moi,4 en5juni,werden bijeenkom(357) stengehoudenvoorde cursusvoor de-opleidingvanassistent-specialistweide-envoederbouw.
Op 8aprilwerd eenbesprekingmet deRedactie van deLandbouwgids gehouden over deinhoudvan degids 19o0watbetreft weide-en voederbouw.î)itwas eigenlijkweer telaat,zodat betrekkelijk
weinig tijd overbleefvoorhetverzorgen vandegevraagde artikelen«
Deartikelenkwamendanooknietalle optijdbinnen.
Op 15aprilwerd eenlezing gehouden overhetvoederwinningsplanvooreengroeprayonassistenten van deuitwisselingscursus.
OpdevergaderingvandeCommissie vanBijstand voorhetKalionderzoek T.N.O. op22april teWageningen gaf ir.P. dsVrieseen
overzichtvan zijn onderzoek enenkelevoorlopige resultaten« Verder
kwam ondermeerdekalibemestingvanaardappelen indeVeenkoloniën
aande orde,waarbij ir.Pattje een inleiding overdebestaande adviesregeling enhetverder gewenste onderzoekhield.
Opdevergaderingvan debedrijfsdeskundigenvoorweidebedrijven engemengde bedrijven op28aprilwerden inleidingengehouden doorEoBroekhuis,R.WestraenE.C.vanKraaikamp.
'Opderegionale vergaderingenvanbedrijfsdeskundigenvoor
gemengde bedrijven teHeerenveen enteOssop 11en 12junihieldende consulenten teDrachten enteOssenéénoftweevanhun
medewerkers inleidingen overdevoorlichtingsproblemen inhunambtsgebied.Bijdeexcursiewerd eenbedrijfbezocht,waarop eennabesprekingvolgde.
Opdevergadering'van deCommissie OnderzoekKomgrondenwerdenondermeerdeproefbedrijvenvande 3.P.L.V.besproken.Hierbij
wasde conclusie,daterredenwasomhetkaraktervandezeproefbedrijven tewijzigen doorovertegaantot experimentelebedrijfsvormen.
Opeenbesprekingmet deGraslandverbeteringscommissie van
deStreekverbetering Someren-Lieropwasde conclusie,datdezeer
heterogene toestand vandepercelenvanhet teverbeteren complex
een individuele voorlichting noodzakelijkmaakte.Er zalookmeer
aandacht aandegezondheid vanhetveemoetenwordengegeven.
Evenals in 1958werden,in..1959gegevensverstrekt.doorhet......
K.K.M.I. endeBuitenpraktijkom eenbasis tehebbenvoorwaarschuwingenbetreffendekopziekte.Doorhetvroegevoorjaarkwamer
reedsvroegvee inhetland enkwamen deeerste gevallenvankopziekte ookvroegvoor.Het aantalkopziektegevallen waswatkleinerdaninhetbeginvan'deweideperiode van 1958= Enkelewaarschuwingen'werden gegeven.Hoewelna 10mei'detemperatuurswisselingennog'welgevallen dedenverwachten,bleefhetaantalgevallen zeerbeperkt. Mogelijk heeftdedroogte hierbijeenrolgespeeld,terwijl anderzijds dekoeienvaak inouder graszullenhebbengelopen.
H2 Voorbeeldbedrijven
(358) ""
"
Delijstvanvoorbeeldbedrijven 1959/'60werd aangelegd.
Hieruitblijkt dathet aantalvoorbeeldbedrijvenvan Î96 (in
1958/'59)isgedaald tot I89.Erwerden 30bedrijven afgevoerd

->oalsvoorbeeldbedrijf,terwijler.23nieuwebedrijven zijnb.ijge-komenoVoor 24afgevoerde bedrijvenwerd een oorkonde aangevraagd
enverstrekt.
Voordehoofdassistentendiebijde consulentschappen decentrale leidinghebbenvandevoorbeeldbedrijvenwerden 3excursies
georganiseerd, ril. eenvoor deconsulentschappen beneden degrote
rivieren,éénvoorde consulentschappenmet gemengde•bedrijvenboven degroterivieren enéénvoor de consulentschappen metweidebedrijveno Dezewerdengehouden opresp.26mei,3junien28mei«
Op iedere excursiewerden 2bedrijvenbezocht enwerd eennabesprekinggehouden.
Indezeperiodewerden 39voorbeeldbedrijvenbezocht.Hetvee
kondit jaarvroeg indeweide.Openkelebedrijvenkon inhet
laatstevanapril algras gemaaidwordenvoordedrogerijofom
intekuilen.Tengevolgevandedroogte iserminderhooienkuil
gewonnen.Op demeestevoorbeeldbedrijvenhadmenhooiovergehoudenvanhetvorige jaar.Met deze oudevoorraad staathet ermet
dehoeveelheid hooivoordea.s.stalperiode niet ongunstigvoor.
Het isopgevallen dat erdit jaarzoweinigurinebrandplekken in
het grasland zijnvoorgekomen invergelijkingmetvoorgaande jaren,toendit somszeer ergwasop sommigepercelen.
Aandepublikatie "Tien jaarvoorbeeldbedrijven"werd verder
gewerkt» Hierbij isgebleken dathetkrachtvoergebruik doorde
melk-enkalfkoeien opdevoorbeeldbedrijven inde stalperiode
.inde loopder jarenbelangrijk isgestegen.Hetverschil tussen
deopbrengst vandemelk endekostenvanhetkrachtvoer (inde
stalperiode)isechter ook grotergeworden.Vooral indewinter
1957/'58geeftdit laatste een zeerbelangrijke stijgingtezien.
Op5juniwerd opdeassistentenvergadering tePurmerend door
deheer••W.Willemseneeninleiding gehouden over "Doel,betekenis
en samenvattingvangegevensdervoorbeeldbedrijven".
Vanaf 13juliwasdeheerWillemseningeschakeld bijhetonderzoekvanbedrijvenmet afwijkende bedrijfssystemen. Indeperiode 13t/m 30juliwerden inditverband 7 consulentschappen
en21bedrijvenbezocht.Tevenswerd eenbegrotingopgesteld voor
.hetmestenvan stierkalveren.
O n d e r z o e k
AfdelingVegetatiekartering enGewassentaxatie

(252)
Alle opdrachtenvoor de in 1959uit tevoerenkarteringen
zijn ontvangen.Inhet totaal zijnvoor_+16,000hagrasland,
karteringsopdrachten aanvaard.Evenals in 1958isdeCultuurtechnische Dienstverreweg degrootste opdrachtgever;daarnaast
kwamen opdrachtenbinnenvan deDirectie der
ïï.O.P.-werken
voor
eenonderzoek vanlietgrasland inhet randgebied vandetoekomstigepolders envandeProvinciale WaterstaatUtrecht.
Om een indruk tegevenwaardekarteringen dit jaarplaatsvinden,gevenwe eenopsommingvandegebieden.3
InNoord-Brabants liJssestroom-gebied (2100ha)tussenSint-Michielsgestel enOisterwijks,hiervan ishetveldwerk gereed.
InUtrechts eenaantal gebiedjestezamen 1000ha,inde
Lopikerwaard endekuststrook terbreedtevan+2,5km langshet

- 21 IJsselmeer.- Bijditlaatstekarteringsgebied sluitaanhetgebied
langsdekustvanNoord-Holland tot deVecht en inGelderland tot
Harderwijk.De totale oppervlakte grasland indegehele tekarterenkuststrook isbegroot opruim 6000ha.Hiervan zal indit jaar
+_2000hagekarteerd worden enderest in 1960,waarvanhetveldwerk indeverslagperiode voorhet grootste gedeelte isafgesloten.
Doordat deplannenv/atde droogleggingvande IJsselpoldersbetreftgewijzigd zijn,isaanhet eindederverslagperiode eenverzoekbinnengekomen degraslandkartering inhet gebied tussende
VechtenBussumvoorrang teverlenen.
InZuid-Holland staantwee gebieden ophet programmas Krimpenerwaard-Zuid (2200ha), waarvanhetveldwerk gereed isen
Zwammerdam (1600ha), v/aarmomenteel gekarteerdwordt.
InNoord-Holland isgekarteerdhet grasland inderuilverkavelingHensbroek (jf500 ha).
InOverijssel isgekarteerd Steenwijk-Oost (3000ha),terwijl
inDrente inhetgebiedrond Steenwijksmoerdekartering ingang
isvan 1200ha grasland.
InFriesland isdekartering inganginhet gebiedWartena-Garijp.Hier zullen eenaantal stroken gekarteerdworden,zodat
menalthans een indrukheeftvande toestand vanhetgrasland in
ditgebied. Indeprovincie Friesland ismennl.methetonderzoekderruilverkavelingsgebieden achter opdebehoefte t.a.v.de
uitvoering,vandaardeze'wijzevankarteren.Verder isindeze
provincie eenkarteringvan deZuiderpolderbijFranekeraangevraagd (+5OO ha). Intotaal zal inFriesland +2000hagekarteerdv/orden.
.Indeprovincie Zeeland zalopverzoek,.vandeLandbouwvoorlichtingsdienst teAxel_+500hagrasland indepolderStoppeldijkgekarteerdworden.
Indeverslagperiode kwamvan±10.000hagraslandhetveldwerk
gereed, zodatnog+_6000haaanveldwerk resteert,wat ongeveer
met onzebegrotingklopt.
Inhetkarteringsgebied N.W.Veluwewordt eenonderzoekverrichtnaarhetverband tussengrondwaterstand, grondwaterverschijnselen indebodem envegetatie.
Debodemvochtkaartendevegetatievochtkaart werdenmetelkaarvergeleken doormiddel vancoïncidentietellingen.Hierbij
bleek,datdeovereenstemming'hetbeste'istussendenatstebodemvochttrap endegraslanden diebotanisch alsvochtigennat
zijn gekarakteriseerd.
Naarmate bodem envegetatie opdrogeromstandighedenwijzen,
wordthetverbandvager.Steedsweerblijkt,datdebotanisch
alsnormaalvochthoudendofdrogergekarakteriseerde vegetaties
slechtsinzeerbeperktematevandegrondwaterstand afhankelijk
zijn,hoewel zeerwelmee correleren.
Inaansluiting enteraanvullinghieropwerd in julieen
aanvanggemaakt methetbeschrijvenvandevegetatie bijwaterstartdsbuizen,diereedsenige jarenfrequentwordenopgenomen.
Debodemwordt ereveneensbeschreven.
Sendergelijk proefplekkenonderzoek bijwaterstandsbuizen
zalnog'wordenuitgevoerd inhetkarteringsgebied Steenwijk-Oost.
Het onderzoeknaarde schade doorendebestrijdingvankraailook ingraslandwerdvoortgezet.Opproefvierkantenwerd deteruggangvanhotaantalplanten t.g.v.bespuitingmetMCPAgevolgd.

-52Hierbijbleek,dateeneenmalige bespuiting opeen sterkmet
...7kraailookbezetperceel iniedergevalnietvoldoende is.De P.D.
•legde eennieuwproefjemetnieuwemiddelenaan»
...In.deuiterwaarden onderRandwijk tussen Lexkesveer enRenkumseveerwerdhetgrasland gekarteerd opdehoeveelheidkraailook.
...Getrachtzalwordenhetverbandnategaanmethetoptredenvan
deuiensmaak om zodoende dekritische hoeveelheid enigermate te
kunnenbepalen.
Evenalsvorige jarenwerden debemestingsveldjesbemesten
bezocht..Deaanvankelijkeverschillen in soortensamenstelling op
develdjes inhet landvanMaasenWaalwordennietgroterofverdwijnen zelfstendele.IndepolderArkemheenwerd dit jaarvoor
het eerst enigresultaatvan debemesting opdebotanische samenstelling geconstateerd.
Wederomwerdmedewerkingverleend bijhet onderzoeknaarde
structuurvankomkleicpveengronden.Doormiddelvandestructuurhooptmen devochthuishoudingvandebodem tekunnenkarakteriseren.Degraslandvegetatie wordtbijdit onderzoek alsmaatstafgebruikt.
Vandevorig jaargeplante Engels-raaigrasspruiten,afkomstig
van7percelenuitdeTielerwaard,Alblasserwaard enGendringen,
werd eind juli eeneerste snedegeoogst."3rwaren aanzienlijke
verschillen zowel tussendepercelen onderlingalsbinnendepercelen,watbetreft deproduktie,het aantalbloeihalmen enhet
tijdstipvanverschijnen daarvan.
I2^n^erzoekj^axati^m^tliod^eiivan QJJj^rengs.t£n_kwal_it^ei_t_vaji_grasilaindp
(24"I)en_ak_k£rbouwgewa_ssen_
Inde omgevingvanWageningen werd eenaantal percelenopgezocht,waaropregelmatighet grasbestand zalworden geschat enbemonsterd.Opdezewijzewordt eengoede trainingencontroleverkregenvoorhet doenvanveldschattingen.
Getrachtwerdmet eenontworpenmeetschijf delengtevanhet
gras temeten omlangsdezeweghet groeiverloopvanhet gras
nauwkeuriger tekunnenbepalen.Deresultaten werden slechtsten
deleverwerkt.
Degraslandtaxaties voordoRijkswaterstaat indeomgevingvanhet stuwcomplexHagesteinwerden inverbandmetdedroogte
vrijintensiefverricht.
I 30pbj?engstbej3ali_ng;opui^t^e^lop^^e^r^a^l^n^^r^cel^ei^'
(50)
HetverslagvanhetCl203-onderzoekvordert.
Hoofdstuk IIoverdedocumentatie met cijfermateriaalwerd
gecompleteerd metnogingekomen gegevensuitde consulentschappen
enuitgebreid met eengedeelte overdevariaties inbodemprofielen inzake degranulaire samenstelling ende bemestingstoestand.
Dithoofdstuk isgereed orsnabeoordeling eneventuele correctie
enaanvulling gestencild teworden.
Methoofdstuk IIIoverde samenhang tussende opbrengst en
diverse groothedenwerd goedevoortganggemaakt.Speciaalhetgedeelte overhetverloopvanhet vochtgehalte indegrond inverbandmet degrasgroeiverdient vermelding.
Hoofdstuk Yoverde samenhangvan devegetatiekarteringseenhedenmetdiverse verbandenvan groeifactoren werdhier endaar

-33verbeterd.Door personeelsgebrek opdeAfdeling Statistiek werden
noggeen standaardafwijkingenberekend.
Het lopendewerk inverbandmet deCl203-proef vondnormaal
•doorgang.Degrasgrooiinhetvoorjaarwas zeergoed;daarnagroeideerinhetmidden enzuidenvanhet landnietveelmeer,
Mversen
Van 12t/m 17aprilwoonde ir.Th.A. deBoereen symposionbij
teNottingham overhetmetenvandeproduktiviteit van grasland.
Van 1t/m 10junimaakte ir.Th.il.deBoer een excursie langs...
proefstationsenproefvelden inZuid-Duitsland, tezaraenmet ir. J.W.
Minderhoud, ir.A.Sonneveld enA.Kemp.
AfdelingAanlegenVerbeteringvanGrasland
J1

Onderzoeikbetreff_ende_aanle_g_en_.verbete_ring_van^rasl_and_

(359)
Develdproeven Cl 1720,Cl.1811,.Cl.J812,PA?/169-en-PAW246
werden overeenkomstig deplannenuitgevoerd. Opde proefvelden
PAW 169enPAW 246waren inhetvoorjaar duidelijke verschillen
ingrasgroei enkleur te zien;de'verschillen tussen degrondbewerkingsdiepten resp.'bezandingsdikten warenvan dezelfde orde
van grootte alsdeverschillen tussende stikstoftrappen. Inde
zomerverdwenen dezeverschillenweer.
Indeverslagperiode werdende consulentschappen'NGr,NP,
ZWF,OF,OD,V0N0P,OGe,ZGe',ZNH,'NZH,Z,ZV1,WB,'OBenNLbezocht enwerd,veelalmet deweide-envoederbouwspecialist van
gedachten verwisseld overaanlegenverbeteringvangrasland.
Hetweerbrachtmet zichmee,datnu ookaande waterhuishouding
vangraslandveelaandachtwerdbesteed.
J2 Water^sj^aiidond^i^zoek
(250)
Ophetwaterstandsproefveld Cl 1300waren indeverslagperiode zeergroteverschillen 'ingroei te zien.De ophetakkerbouwgedeelte verbouwde zomertarwe reageerde opdezelfde wijze opde
grondwaterstand alsde invorige jarenverbouwde graangewassen;
zoveel telagerdegrondwaterstand, zoveel.tebeter de.stand.Ten
gevolgevanhet drogeweerwasde invloedvande stikstoftrappen
gering,dit integenstelling totvorige jaren.Eind juliwarenin
desuikerbieten,evenals inhet voorafgaande jaar,noggeengrote
groeiverschillen waar tenemen;de standvandebieten isdit jaar
maarmatig (vergelingsziekte).
Hetgraslandreageerde indedroge zomermaanden nog sterker
opdegrondwaterstand dande zomertarwe,echter integengestelde
zin;zoveel tehogerdegrondwaterstand, zoveel tebeter degrasgroei.Jenenanderginggepaardmet duidelijke verschillenin
vochtgehalte van debovengrond. Bijgrondwaterstanden van 65cm
endieper scheurde degrond, stierfdegrasmat plaatselijk afdoch
ontwikkelde zichineenlater stadiumveelkweekgras.Bijgrondwaterstanden van 25en40cmbenedenmaaiveld,bleef degrasmat
daarentegen groen enwerdweliswaar geen sterke doch tochnogwel
eenredelijke groeiwaargenomen.De standvanhetgras- deopbrengsten aan droge stof zijnnogniet bekend -wekte de indruk
dathet tijdelijkverhogen vandegrondwaterstand tot eenbepaald
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peil,uit een oogpunt vanwatervoorzieningminder effectheeft
danhandhaven.vanditzelfde peilhet gehele jaardoor»
Naverschillende besprekingenmet ir.Groendijk e.a.-isbesloten dathet onderzoek ophetwaterstandsproefveldU843teZegveld onderP.A.W.-leidingzalwordenvoortgezet.De opzetvanhet
proefveld is,nauitvoerig overleg,veranderd.Naenigewijzigingen
indekunstwerken zal deproef dekomendeherfstkunnen starten,'
overigenswordt 1959voor ditproefveld eenovergangsjaar,
I)iversen_
Van 1t/m 10junimaakte ir.J.W.Mindernoud eenexcursie langs
proefstations enproefvelden inZuid-Duitsland, tezamenmet ir.Th.
A. deBoer,ir.A.SonneveldenA.Kemp.
AfdelingProduktie enGebruikvan Grasland
K1

NawerkingvanmeerjarigeN-beme_st_in_g__o_££rasl_and_

(55)
Vandevijf proefvelden (Cl 15,Cl526,Cl527,U 984enPAW
359)werdendekoeienmetN-trappen omde5wekengeoogst.Vande
proefvelden te5de,WilnisenZegveldkwamen deverslagenover
1958gereed.
Integenstellingmetderesultaten vanvorige jaren ishet
nettoN-effect ophet zandproefveld lager danopdeveenproefveldsn,terwijlhetbrutoN-effect erbeslistniet lagerligt.
Tussen deverschillende N-trappenkomt echter zowelbijhetnetto
alshetbrutoN-effect een grote spreidingvoor.
Ophetproefveld Cl 15teMarum beginnenvooral de objecten
met deuiterste gebruikswijzeneenvoortdurend groterverschil in
minerale samenstellingvanhet gewastevertonen.Het duidelijkst
komtdit totuitingbijdeEAdie opde objectendie steedsbeweidwordennuaanzienlijk lager isdanopdeobjectendie steeds
gemaaidworden.
Vande interprovinciale serie 53werdhetproefveld teNijeveenopgeheven,zodatnunog 3proefvelden aanwezigzijn.
K2 Wisselb_ouwp_roefbe_dri
jyen__(wpb_)
(277)
Per 1mei ishetwisselbouwproefbedrijf (wpb)teZuidwolde
(Dr.)opgeheven.
Allebestaandewpb endewpbmetklaverrijke weiden zijn
indeloopvande zomere'enofmeerdere malenbezocht.
Deaanhoudende droogte isvangrote invloed geweest opde
groeivandegewassen.Depercelen zonder grondwaterinvloed en
met eendunhumusdekhebben grote schadevan dedroogte ondervonden.Opdeze grondenkonderogge echter doordevroege ontwikkelingvanhet gewas inhet algemeennoggoedprofiterenvan
hetwintervocht.Het grasgaf eenvroege eerste snede,maarer
waspraktisch geen9 ofeen zeertragehergroei.Opdiversepercelentradverbranding op,ookopdekropaarweiden.Naeenregenbuiherstelde dekropaar zichdoorgaansvrijsnel.
Veelal leed gras ietseerderaandroogte danklaver,docherwas
geenvasteregel.De echte zomergewassen (zomergranen enhakvruchten)hadden opdezegronden een slechte stand.Verschillen indiktevanhethumeuze dekenvanhethumuspercentage hiervan,waren

- ID deze zomer zeergoedwaar tenemen.
Opdevochthoudende grondenwasdegrasgroei ende standvande
akkerbouwgewassen goed.
Bijdevoederwinningwaren ergroteverschillen tussende
bedrijvenalnaargelangdehindervandedroogte.Daarvelebedrijvenhooi en/ofkuilhebben overgehouden,iservoor dea.s.
wintervoldoende ruwvoer aanwezig.Ophetbedrijf inLochernis
b.v,zeerweinigruwvoer gewonnen,doch erwarennogdrie gevulde
silo'sen+_20tonhooi.
Opeentweetalbedrijven istweemaalkopziektevoorgekomen,
waarvan opéénbedrijfmetdodelijke afloop.Dekoeienhaddenin
dezegevallengegraasd op jongeweiden diebegierdwaren of stalmesthadden ontvangen.Opdeeerstejaarskunstweiden vandeproefboerderijen indeVeenkoloniën die een stalmestgift engeenkali
hadden ontvangen isbijvierkoeienkopziekte voorgekomen.
Deklavergroei opdeproefbedrijvenmetklaverrijkeweiden
was.alsvolgt.s_
Haules inhetalgemeen slecht (bedrijfsvoeringzeergoed)
N-Buinens zeergoed
Laren (Gld.)s inhetalgemeen goed
Limbricht (L)S goed
Opdepercelen zonder grondwaterinvloed zijn inhetvoorjaar
grondmonstersgenomenvoorbepalingvandeveldcapaciteit enhet
verwelkingspunt. Indeloopvan de zomer zijn."weermonstersgenomenvoordebepalingvanhetvochtgehalte tijdensde droogteperiode
enisde standvanhetgewasgenoteerd.
K3 Wis_s^lb_ouwpr^ef_ve_ld_en_(wpv5
(278)~ ..
EC 326 (ProefboerderijEmmercompascuum)
De standvandehaver (3etestgewas)wasophetpraktijkgedeeltemet 100kgN/habeternaargelanghet landlanger inkunstweidehad gelegen.Ditkwam ook totuiting inde zaad-enstro-opbrengsteiywelkeresp.stegenvan 1500en 3000kg/ha zonderkunstweide indevruchtwisseling,tot 2000en 3700kg/hana een 3-en
4-jarigekunstweide.De zaadopbrengsten zijnbijzonder laag.Met
behulpvandeopbrengsten deroogstveldjeszalnagegaanworden
welkeniveauverhogende invloeddekunstweidenhebbenuitgeoefend.
0B 3418(ProefboerderijMaarheeze)
De standvan derogge (2etestgewas)was zeergoed.Hoewel
hetgewasopde oogstveldennietwasgelegerd,kwamen ertochdoor
dehoogste N-giften lagere opbrengsten dandoor eennormale praktijkgift.Doorkunstweiden ishetniveauvandemaximale opbrengstennietverhoogd.De zaadopbrengst bedroeg_+38OOkg/ha.
NL599 (ProefboerderijHorst)
De standvanderoggewas zeergoed.Tijdensdedroogteperiode iseropdekunstweiden nogeniggrasgegroeid.
PAW 236 (Proefboerderij "DeVlierd")
De zomergerstheeft4020kg zaad en+2000kg stro/hagegeven.De opbrengst aanaardappelen (Doré)was slechts
Object a(diepgeploegd)? 5430kg/ha
Objectb (ondiep geploegd);4380kg/ha
Tijdens dedroogteperiode gafhetnieuwingezaaide grasland
eenbetere groeidanhet oudegrasland.

->5CI22^1 (Siebengewald,rivierleem)
De standvanhet.eerste testgewasaardappelen isslechto
Door dedroogte isereen zeergeringe loofontwikkeling» Eris
eengeringe gunstige invloed vandegescheurdekunstweiden.
Cl2307 (Wehl,rivierleem.)
Als-Cl 2251.
Cl2474 (Heyen,rivierleem)
Tijdensde droogteperiode geen grasgroeimeeropde.driejarigekunstweiden»
OGe 13O6 (LarenGld.)
De standvandeaardappelen iszeergoed»
Openigeveldjeskwam ietsdroogteschadevoor.
PAW 120 (Proefboerderij!!Droevendaal")
Erzijnnogplaatselijk onregelmatigverlopende vruchtbaarheidsverschillen opdita.s.wpv» De zaadopbrengst vanderogge
was zeergoeds 48OOkg/ha»
K6 De_i^vl_oe_d_Vian_ge_de_el_de_ï[-giften__in_het_yjD£rjaar_op_d.e_P£.°^,ukti_e_
(370) enhetgehaltevan.weidegras
Degegevensvandeze interprovinciale serie (serie70)zijn
nogniet volledigbinnen. Indeafgelopenmaandenwerden demees,te-proefvelden bezocht,waarbijbleek dathetvroege voorjaar sommige deelnemers zodanigverrast.had datdeeersteN-giftnietvroeg
genoeg gegeven.werd» Hoewel debelangstelling voor deze seriedeze
•winterniet erggrootwas,zodat slechts 12proefvelden aangelegd
werden,bleekmennuallerwegemeer interesse voordezeproefte
hebben.
K7 D_e_inyl_oe_d_van__di_ve_rse_fa_ctoren_op_d_e_M£er_al_e_samenstell_ing;_van_
(371) EFSLS-J-ÏL Ze£kand2iei a.e—S£.z2P-^2?-^slPEßlJ^IL^-y'SP~P-—^-y'E.e-.
Van serie.68,waarbij stikstof alschiliwordt vergeleken
..met stik.stofalskaswatbetreft deinvloedvandezeN-meststoffenop de.gehalten aanmineralen vanhet gras,enwaarvan,ditvoorjaarnog6proefvelden werden aangelegd, zijnnoggeen gegevens
binnen.
Inapril.enmeiwerden opvier praktijkbedrijven indeprovincieUtrecht enopdeproefboerderij "DeOssekampen"proeven
genomen omdewaarde van eenaantal Produkten,die indeweide
welwordenbijgevoerd omkopziekte tevoorkomen,na tegaan.'De
serummagnesiumgehaltenvandedieren inde controlegroepen bleven
echter goed oppeil, zodat opdebedrijvenwaar deproevenwerden
uitgevoerd deomstandighedenkennelijk niet gunstigwarenvoor
het optredenvankopziekte. In.andere jarenhadmen opdezebedrijven echterwel tekampenmetkopziekte.Alleen opdeproefboerderij "DeOssekampen"waar ditvoorjaar enkele percelenboven denormalekunstmestgift eenbaalK-40eneenbaalkasextra
hadden gekregen tradbijalle groepen eendalingvandeserummagnesiumgehalten op.Hetverstrekken van-2kg pulpof 2kgpulp"+
35gramkeukenzoutkondeze dalingniet tegengaan.Het laagste
serummagnesiumgehalte datwerdwaargenomen was 1,1 mg fo*
Inhetnajaarvan 1958werd opeenbedrijf teMaartensdijk
eenproefgenomenmetbijvoederingvanpekel opeenperceel dat
inde zomerabnormaal lageNa^O-gehaltenvertoonde.Deze proef
leverde toengeenresultaten optengunste vandepekelgroep.

-57HoeweldeNaO-gehaltenditvoorjaarniet zoextreem laagv/aren
alshetvoorgaande jaar,gafhetverstrekkenvanpekelbijde
proefvan ditvoorjaar toch Tengunstigresultaat te zient.a.v.
demelkgift» Over dehele proefperiodevan 28april tot 30mei
namen de4.dierenvan deproefgroepgemiddeld 200gramkeukenzout
perdierper dagop.Hetverschil inmelkproduktie dathijde
aanvangvan deproefbijna 1kgmelk/standaardkoe bedroeg,was
aanhet eindvan deproefruim 3kgmelk/standaardkoe tengunste
van depekelgroep.DeNa„0-gehaltenvan deurinewaren tegenhet
eindvandeproefvan depekelgroep laag (0,07 gr/l), maarvande
controlegroep zeer laag (0,007 gr/l).
Het onderzoek indeomgevingvanOploo zal in 1959plaatsvinden op3bedrijven. Inde.eerste plaats zal doordiversemaatregelen (geregeld omweideneninspuiten tegen parasieten)getracht
v/ordende dierenvrijvanparasieten tehouden.Daarna zalafhankelijkvan detoestand ophetbedrijf aan eengedeelte derkalveren eenmineralenmengsel worden toegediend.Tevenszaldancontroleopgewicht,bloedonderzoek e.d.plaatsvinden.
InZuid-Limburgwerden beginmei opeendrietal bedrijven
bloedmonsters genomen.Opdeze driebedrijven"werd in 1956 geen
Cubijgevoerd,in 1957ongeveer 1Gu-koekjeper dierperdagen
nadienvrijgeregeld 2Cu-koekjesperdagperdier.Uitonderstaand overzicht blijkt datdelaatste jarendeCu-gehaltenvan
het—bloed-sterk-zijnverhoogd-.Het isdebedoeling"orrrin"'augustusenoktober opnieuwbloedmonsters tenementeneindenate
gaanofdedaling indeherfstkanv/ordenvoorkomen.Debetreffende veehouders zijnde laatste jarenbeter te spreken over ?e
conditie endemelkgiftvanhunveestapel.
mei '56
Retera
Brauers
Loomans.

0,37
0,43
0,60

okt.'56
0,17
0,12
0,21

mei '57
0,21
0,86
0,81

okt.'57
0,30
0,70
0,47

mei '59
0,98
0,95
0,91

Problemen betreffende -de conserveringvangra; slandp_rodukten
(372)
Dit project heeftbetrekking opeenaantal interprovinciale
seriesbetreffende deconservering.
Serie.75.-H ooiw inn ingsproeven
Hetverslag over 1958vandeze seriekwamklaar..Evenalsin
1957bleek dat inhet algemeen eenintensieve en spoedigebewerkingbeter isdanhet gewas eenaantal dagen onbewerkt ophetveld
latenliggen.Bijgunstigweerkonmenmetallëën'schüd'dëntoe,
dochonderminder gunstige omstandighedenkanmenbeter eencombinatie vanregelmatig schudden enwiersen toepassen.Dit jaar
zijnnog5vandeze proevenuitgevoerd.
Serie7 7 - K w a l i t e i t s v e r ; g e l i j k i n g v a n
h o o i b i j t a s d r o g e . n en r u i t e r e n
Deverslagenvandeze serievan.1958zijnnog slechtsten
delebinnen.De laatstenetjes zijnditvoorjaarpasvooranalyse
terbeschikkinggekomen,zodat.daarnoggeencijfersvanbekend

- yo ••

zijn.Dit jaarworden40ruiteren-,58koudventileren-en42
v/armventileren-objectenonderzocht,
K9 ^e_irivl_0£d_v^n_k^lijDeni_e_st_in_g_en_gebruik oj?._de_ojpT^rengsI^en_jle_
(388) kan^o^s^and^an^ra^land^
Op22aprilwerdhetproefplan opeenvergaderingvande
"Kalicommissie"toegelicht.De opbrengstbepalingen enbemonsteringenvangrond engewaswordenvolgensplanuitgevoerd.Deresultatenhiervan zijnopditmoment nog slechtstendelebekend,
K10De_inyl_o<e_d_van_deii£ra_sl_an_d£xp_l_oi_tat_i_eop_de_£ewichtsto_e_name_en_
(389)d_e_sl_a_chtkwal_it_ei.'t_van_o_ss_e_n_
Nadeweging op7aprilwerden tweegelijkwaardigegroepen
van ieder 11ossen samengesteld.Op 10aprilgingen deze ossen
deweide in,waarna zeop 17april opdeproefpercelenkwamen.
Indevolgende tabel ishetverloopvan degroeiweergegeven in
grammen per dierperdagendebegin-eneindgewichten inkg
perdier.
Weegdatum
7/4 (op stal)
17/4(buitendeproef)
5/5
2/6
30/6
•13/7 (tussenweging)•
28/7
28/7

Standweidegroep
284,7
-1830
+1573
+1533
+1196
+ 954
+ 613
392,7

kg
gr •
gr,.
gr
gr.
gr
gr
kg

Omweidingsgroep
280,6
-1780
+1273
+1364
+ 800
+ 385
+ 987
366,1

Intotaalbleefde omweidingsgroep tot op28juli22,5kg
perdier ingroeiachterbijde standweidegroep.Voorhetgrootste deel.isditverschil.ingroeiperdier ongetwijfeld eengevolgvanhetfeit datde omweidingsgroep scherpwerdomgeweid
bijeen steedstragere grasgroei.Ten slottemoest deomweidingsgroepalsgevolgvangrasgebrek op 13julibuitende eigenlijke
proefpercelengebrachtworden» Opde standweide bleefvoldoende
gras,al werd dekwaliteit steeds slechter.De stan*dweideis
echter 3hagroot,terwijl deomweidingsgroep slechts 2hater
beschikkingheeft.
Afdeling Groenvoedergewassen
Hetbuitengewoon drogeweer inmeienjuniheeft ookdevoederbieten ensnijmaïsopvele plaatsen indegroeibelemmerd.Devoederbietenverloren,vooral opniet altevochthoudende zandgronden,veel
blad.De snijmaïsbleefkort,oponzeproefveldenwel 75cmkorter
dannormaal.
Zoalsbekend is,werden debladluizen zeerbegunstigd doorde
weersomstandigheden.Dientengevolge neemt devergelingsziekte inde
bieten sterktoe,temeer,daarhetnutvan luizenbestrijdinginvoederbietenoverhet algemeenwordt onderschat.
Begonnenveelgemengde bedrijvenhetweideseizoenmetnogeen
voorraadje overgeschotenwintervoer,nuishet zó,datvelen eente-

kg
gr
gr
gr
£r
gr
gr
kg

-09kortvoor dokomendewintervrezen» De animoom stoppelgewassente
zaaien isdan ookgroot,zoals"blijktuit deongekend grotevraag
naar zaaizaad (o.a.doorhetCentraal•Bureaubekendgemaakt).Hoewel
de stoppelknollen stelligweerhet leeuwendeel vandenerfst-groenvoedergewassen zullenhebben,wordt doorhetC.B. tevensgrotebelangstelling gemeld voor zomerwikken,zomerkoolzaad,bladkool,bladramenas,voederlupinen, serradolla,7/esterwoldsraaigras enspurrie.
Plaatselijk lijkt,naast stoppelknollen,vooralbladkool enWesterwoldstewordenuitgezaaid,vooral ook opgemengde bedrijven opzware grond (rivierkleib.v.)waar stoppelknollenbezwaarlijkkunnenwordenvervoederd.Nude stoppelknollen-plukmachinesnoggeengrote verspreiding
hebben,isookdearbeidsbesparing zeker eenmotief omde stoppelknollenniet teveeluit tebreiden,maarmeeraantevullenmetmaaibaregewassen.
De doorhetB.G.D.beheerde Taarup-veldkneuzer werdaanhetconsulentschap O.Overijsselverhuurdvoor dekuilgrasoogst.Erwerd +_40
ha grasmee gekuildmet een capaciteitvan 30-40areperuur.Dedeelnemende boerenwaren allen zeer.tevreden.Dientengevolge kocht een
werktuigencoöperatie ineenaangrenzende streekreeds spoedig eveneens
eenTaarup-veldkneuzer.
L1 Voederbietenonderzoek
(361)
-Tengevolgevan slechte'ontsmettingvan'he'tzaaizaadmoestendevoederbietenproeven PAW 370en 371worden overgezaaid.De
waarnemingenbetreffende dechemische ohkrüidbestrijdïng sloten
goed aanbijenkelewaarnemingen in 1950s ShellPE 30lijktniet
geheel ongevaarlijkvoor debieten,ondanks optijdvóó*rdeopkomst spuiten.VanhetnieuwemiddelHS55werd eenveelgunstiger indrukverkregensgeen schade aandebieten eneengoedeonkruidbestrijding,beter danmetPE30.
L2 Stoppelgewassenonderzoek
(362)
Het geluktenogvó5r eind julieen stoppelknollenproofveld
tezaaienmetrijensfstandenvan 33,42en55cmen40? 80en 120N.
Hoewel de opkomst eerstbovenverwachting leek te zijn,geziende
droge grond,vielhet ten slotte toch tegen,zodat overzaaienno"digzal""zijn".
L3 Maï_s£assenö'ndërzöëk
(206)
De'snijmaïsra'ssen
proef''PSW"36'6"të"'Ede''ëh'de'korrelmaïsrassenproefPAW 365teRhenenvertoonden aanvankelijk eengoedeopkomst eneerste ontwikkeling.Bijhet schieten enhetbeginvan
debloei,wat zeker 14dagenvroeger dannormaalplaatsvond,kregensteedsmeerplanten overdag geroldebladerendoordedroogte.
Delengtegroei stagneerde.Denormale voorsprongvandemannelijke opdevrouwelijke bloeiwerd sterkverlengd.Ten slotte lijkt
dekorrelzettingbijdekorrelmaïsnogvrijgoed,maarbijde
dichter staande snijmaïs,diebovendien opeenhogerperceel
groeit,vrezenwe slechtekorrelzetting door eentekortaan
stuifmeel toendevrouwelijke bloeiverscheen.
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L5

Cult
uurmethoderib_i_j_maïs

337)
Voor desnijmaïs-standruimte-stikstofproeven,PAW 367teEde
-enPAW 368teDenHam geldthetzelfde alsvoor desnijmaïsrassen•proef.Beideproeven lijgenophoge zandgrond,waarandersprima
- :maïskan groeien,'maarnu isdedroogteschade groot endekorrelzettinglijkt'ongunstig.Het isdanooknietwaarschijnlijk,dat
•dezeproeven deafsluitingvan dit onderzoekkunnenvormen,zoals
debedoelingwasgeweest.
DeproefPAW369metmengteeltvanmaïsenvoedererwten,
maïsenduivebonen enmaïsenpaardebonen voor silagemoet als
misluktworden beschouwd.Debonen enerwten zijnverdroogd en
ookdemaïsblijft slecht enongelijk.
10iversen_
Ir.W.R.Beckerwoonde het congresvanEucarpiabij,datvan 6t/m
8 juliteKeulenwerd gehouden.Ooknaaktehijdeaansluitende excursiemee dievan 9t/m 11 julidoor•N.W.-Duitslandleidde.
Afdeling Beregening
N1 Onder_zoek_naar^jie^^.e_chn_i_ek_en_^e_^£n^aMl_i_tei_t-van_d_e_^erj^ening^
(248) van£raslan_d__en_akk_e£bouwg_ewas_sen_
A.Beregeningsproefvelden
Ophetproefveld,.teAlphen (NB)worden devolgendegewassengeteeld;rogge,haver,zomergerst,zomertarwe,aardappelen,
voederbieten, suikerbieten,bruine bonen,erwten engras.Als
gevolgvande.grotedroogtemoest erveelwordenberegend.Het
sproeieffect was zeerhoog.
Ophetproefveld teCothen (u)wordendegewassenzomergerst,haver,aardappelen,voederbieten, suikerbieten engras
verbouwd.Hoewel dezegrondminder droogtegevoel-igis,moest
ertochvrijveelwordenberegend.Dedaardoorverkregenopbrengstverhogingwasbevredigend.
Bijdegranen enerwtenwerdendevolgende opbrengsten
verkregen;
Berege-; Korrelopbrengst inkg/ha;
• Gewas
I mm

beregend

Opbren gstverhoging

onberegend j

kgper

ha

%

Proefveld Alphen (NB)
Rogge
Haver•
Zomergerst
Zomertarwe
.Erwten

:

125
:175
1
135
;170
!140

3215
4948
3476
4373
.2848

I7OO
2141
1577
1923
1137

89

1515
28O7
1899
245O
1711

131
120
127
150

IO8O

30

Proefveld Cothen (U)
Haver
i100 !
Zomergerst I 50

: 4665
5OOO

3585
4OI6

,

984

24 !
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BcBeregeningsproefbedrijven
Deuitbreidingvandeberegeningscoöperatie Somerenkwam
tijdiggereed.
De installatie voorhet"beregeningsproefbedrijfteAmerica (L)werdvoorhetbeginvandedroogteperiode inbedrijf
gesteld.
Opalleberegeningsproefbedrijvenwashet effectvande
beregening zeergunstig.Erwasvoldoende grasvoorhetveeen
erwerdveelhooi enkuilvoedergewonnen.
De capaciteit vande installatieswasgrootgenoegom inde
groteberegeningsbehoefte tevoorzien.
Diversen_
Deberegeningsinstallatie vande zuivelfabriek teElslo (Fr.)werd
ingebruikgesteld.
Inverband metdeplannen omopdeMolenakkersteBergeijkhetafvalwatervande zuivelfabriek incoöperatief verband teverregenen,
wordt eenruilverkavelingvan dit complexvoorbereid.
Gedurende deverslagperiode werd een zeergrootaantal plannen
voorberegeningsinstallaties opgesteld.Erwerden zeerveel installatiesaangeschaft.Er zouden erzonder twijfelnogveelmeer zijnaangekocht,wanneer dehandel direct aandegrote aanvraaghadkunnen
voldoen.
BijschrijvenvandeDirecteur vandeAkker-enWeidebouwvan 12
juni 1959werd de "Werkgroep Voorlichting inzake BeregeningenInfiltratie indeLandbouw"opgeheven.
InoverlegmetdeEijkslandbouwconsulentenvanHorst,Eindhoven
enTilburgwerd eencursusover toepassingvandeberegeninggeorganiseerdvoorderayonassistentendieveelmetberegening temakenhebben.Delessenv/ordenverzorgd doordeberegeningsspecialisten vanhet
P.A.W.enhetI.L.E.
Van4 - 6 meibracht ir.C.Baarseenbezoek aande D.L.G.-tentoonstelling tePrankfurt.Tevensmaakte hijindieperiode eenexcursie
naarhetMoezeldalvoordobezichtigingvan beregeningsinstallaties
voornachtvorstbestrijding.

- k2 HOOFDAFDELING BEDRIJFSVRAAGSTUKKEN
AfdelingBedrijfseconomischeVoorlichting
P1
Uit eenbesprekingvan InternRapport nr.22vanhetP.A.W.,
(363) getiteld "Bedrijfseconomischeboekhoudingdoordeboer",metde
specialistenvoorbedrijfseconomischonderzoek,kwamen enkeleverP2
meldenswaardige puntennaarvoren,
(376) a)Indepraktijk blijkthet zeerwolmogelijk,dat:deboer zelf
P3
eenbedrijfseconomische boekhoudingbijhoudt metbehulpvande
(377)
bedrijfsboekendie thansterbeschikking zijn.
b)De'uitwerkingvandezeboekhoudingen doordeboer zelfaanhet
eindevanhetboekjaar ismoeilijk enishetknelpunt vooreen
verdereverbreidingvanhet systeemvan "zelfboekhouden".
c)Particulieren zoudendezeuitwerkingkunnenverzorgen endit
gebeurt ookhier endaar tegen eenredelijk tarief.Het zou
echteraanbevelingverdienen omhiervoormeerdantotnutoe
het geval is,delandbouwboekhoudbureauste interesseren.Deze
moeten danechterdezeuitwerkingkunnenverzorgen tegen'een
laagtarief.De-rayonassistëntenmoeten''deuitwerkingniet ter
handnemen,
DoordeheerP.C.Muntjewerfwerd erineeninleidingvoorde
specialistenvoorbedrijfseconomische onderzoek opgewezen,dat
ooktenbehoeve vandebedrijfseconomischevoorlichtingmeeraandacht zoumoetenwordenbesteed aande z.g. "Motive-research",die
inAmerika eengrotevlucht heeft genomen.Metbehulpvandit"drijfveren-onderzoek" trachtmennategaanwat de oorzaken zijnvanbepaaldehandelingen enreactiesvandeklant (i.e.de boer).Waar*omneemt,deboerslechtkrediet op,waarommaakthij geen bedrijfsplan,waarommaakthijondanksdevoortdurende aandrangvanvoor-•lichtingszijde;nietmeergebruik vanbedrijfseconomischeboekhoudingen,waaromwordennieuwemethoden slechtsaarzelend ensoms
zelfs in 'tgeheelniet ingevoerd? Deaanwijzingenuitditsociologisch enpsychologisch getint onderzoek zouden zeerwaardevol
kunnen zijnvoordevoorlichtingspraktijk.
Doorde Landelijke Adviescommissie voor Bedrijfsanalyse is
eenWerkgroep ingesteld,¥/elketottaakheeft om,inaansluiting
ophetRapport no.1 vande Landelijke Commissie,nategaanin
hoeverre bepaaldekostensoorten binnendeboekhouding toegerekend
moetenworden aangewassen,resp.veesoorten.Het isnamelijkgebleken,dat inverschillende gebieden debehoefte bestaat omdeze
toerekening opakkerbouwbedrijven inmeerdere ofmindere matedoor
tevoeren.Teneinde deuniformiteit indeze tebevorderen,zal
deLandelijkeCommissiemiddelsdegenoemdeWerkgroepbepaalde
voorstellen formuleren.De'Werkgroep,waarin eenaantalvertegenwoordigersvanhet L.E.I.,hetP.A.W.ende Landbouwboekhoudbureauszittinghebben,zalbinnenkort methaar,rapport gereedzijn.
Sindsnovember 195Öwordenregelmatig besprekingen gevoerd
tussenvertegenwoordigers van L.E.I.,I.L.R.,P.A.W.,R.L.V.D.en
Onderwijs overdepraktische waardevan de arbeidsstudiesvoorde
R.L.V.D. enhet Onderwijs.Het isgebleken datdeverslaggeving
vanhetmateriaal datdoorhet L.E.I.enhetI.L.R.isVerzameld,
moeilijkbruikbaar isvoorvoorlichtings-enonderwijsdoeleinden.

Sennadere bewerkingdoordeE.L.V.D. enhet Onderwijs zelfis
niet goedmogelijk.Besloten isoraper gebied eninteamwork
(E.L.V.D.+I.L.E.+L.S.I.)dezebewerking aantevatten.Gedacht
'wordt omhiermede tebeginnen inde consulentschappen Sneek enZevenbergen,waar alenige ervaring opditgebied isopgedaan.
Op 18 juliging ir» A.W.Luitjensovernaar eennieuwefunctiebij'deVerenigdeCoöperatieve Suikerfabrieken.Tenzijinde
ontstanevacature'opkorte termijn opbevredigende wijzekanwordenvoorzien,betekent dit eengevoelige verzwakkingvanhet-bedrijfseconomischvoorlichtingswerk.
Alle.medewerkers..vande.Afdeling Bedrijf-svraags-tukkenwaren
vanafmedio julibelastmetwerkzaamheden betreffende de studie
van-nieuwebedrijfsvormen indelandbouw.
O n d e r z o e k
AfdelingBedrijfsonderzoekAlgemene Vraagstukken
Q1 Onderzoeknaar_de_bedri_jfse_eonomische_^evcl^£n_v^n_werkti_jdyer^
(373) k_or_ti_n_g_indeveeh.ou.d_er_i_j_
Het overlegmeteenaantal landbouwconsulenten omtrenthun
medewerkingbijhet enquêterenvaneenaantalveehouders inhet
kadervanhet onderzoekvandegevolgenvan eenwerktijdverkor,..tingvoor.debedrijfseconomische structuur-van hetbedrijf,leiddetot overeenstemming teDordrecht,Rotterdam,Purmerend,Sneek
enHengelo. Inde consulentschappen Purmerend, Sneek enHengelo
ismethet'onderzoek reeds in julieenbegingemaakt,
Diver_sen_
Studiewerd gemaakt vanproblemen alsshetbelang vandebegrippenvaste envariabelekostenvoor debedrijfseconomische analyse,de
economische structuur'vanhetmoderne landbouwbedrijf.(differentiatie
versus integratie en specialisatie versusparallellisatie)5 hetCobweb-thooremaendemogelijkhedenvaneenvergrote afzetvandediverse
groepen landbouwprodukten inverbandmet de ontwikkeling vandevraag.
Afdeling BedrijfsonderzoekGemengde Bedrijven
E1

(365)

Proefbedrijf "Vredepeel"

.-*---

--

Op-1juliwaserfeest inhetontginningsdorp Vredepeel.
DeCommissarisvandeKoningin inde provincie Limburgopende,
inaanwezigheid vaneen 150-talbelangstellendenuit de landbouwwereld,het proefbedrijf. Indeverschillende toesprakenwerd
nogeensduidelijknaarvorengebracht,welkewaarde ditproefbedrijfvoordelandbouwopde zandgrondenheeft,Deverschillende
sprekerswezen opdeprettige samenwerking tussenbedrijfsleven,
overheid enwetenschap,waaruit ditproefbedrijfwas'geresulteerd.
Tijdens debezichtigingvan de 3boerderijen bleek duidelijkwelke
gevolgen eenperiode vandroogtekanveroorzaken.Ook later zijn
ernogvelen,groepsgewijze of individueel,zichkomen overtuigen
vandemogelijkhedenvandekunstmatige watervoorziening ineen

H
droog jaarals 1959? opdezegronden.
De exploitatie ophet proefbedrijfheeft indeverslagperiode sterk onder invloed vande abnormaleweersomstandighedengestaan.Niet alleenvielerveelminderregendannormaal,maarhet
warme zonnigev/eergaf ooknogeengrotere verdampingdangemiddeld.Hetgewaskondevoorraad aanopneembaarwateruitdegrond
opmakenenwasverderaangewezenopdekunstmatigewateraanvoer.
Hoeveelwater opdeberegeningsboerderijaandegewassenkunstmatigwerd gegeven indeperiode april t/m juli 1959? isinonderstaande tabel inmmaangegeven.

perceelsnummer

1
2

3
4a
4b
5
6
7
8

9

gewas

aardappelen
rogge
haver
aardappelen
erwten .
bieten
gerst
grasland
grasland
grasland

hoeveelheidberegeningswater inmm
76
42
60
114
78
170
125
274
230
127

aantal,bereg
ningsgiften
3
2
3
3
4
6
5
10
9
5

Het grasland opdepercelen7en8isgedurende de4maanden
vandeverslagperiode in.volle produktie geweest.Wanneermende
hoeveelhedenberegeningswater vergelijktmethetberekendewatertekort (neerslag-verdamping)van280mm,dan zietmendatdeze cijfersniet veelvan elkaarverschillen,ie grasgroeiishier"dan'
ookniet gestagneerd.
Hetgrasland opperceel 9isveelminderberegend.Ditis
veroorzaakt doordehogegrondwaterstand inditperceel doorde
liggingaan 'tkanaal.Het grasheeftkunnenprofiterenvanhet
kwelwater.
Opde infiltratie-boerderij,waardeneerslagtekorten uiteraard
evengrootwaren,verliep deberekende wateraanvoer niet zogemakkelijk.Demoeilijkheden,die zichbijde infiltratievoordeden,waren zógroot datmenvoor sommige percelennognauwelijks
vaneenbeïnvloedingvandegroeivanhetgewaskonspreken.
Toendemoeilijkhedenbijde infiltratie sterknaarvoren
kwamenwerd doorhet BestuurvandeStichtingProefboerderij
"Vredepeel"besloten omde infiltratie-boerderijvoor 1959ui"t
deproef tenemen.Doorditbesluitwerdhetmogelijk omhet
grasland tegaanberegenen,waardoorde grootte vandeveestapelgehandhaafdkonworden,
Bijhet zoekennaarde oorzaakvanhetonvoldoendefunctionerenvanhet infiltratiesysteem,werd devolgende situatieaangetroffen.Vanuit de infiltratiesloot stroomde er+_10mm perdag
viadebuizendekavelbinnen.Dezehoeveelheidwerdperperceel
gemeten.Metdezehoeveelheidwater zoudenallegewassenrijkelijkhunbehoefte moetenkunnen dekken,terwijl erdannogmeer
dandehelftvanhet ingelatenwater tercompensatie vanwegzijgingzoukunnendienen.
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Bijmeting vande grondwaterstand kwam erechter eenander beeld
naar voren. Hetinfiltratiepeil daalde indekavel totzo'ngrote diepte,
dat hetvoor degewassen aanvankelijk moeilijk en later zelfsonmogelijk wasomhetwater te"benutten. Naarmate het seizoen vorderde,,daalde hetinfiltratiepeil van100cm-mv naar meer dan 125 cm-mv.
De oorzaak vandeze ongewenste daling moet worden gezocht hijde
onverwachte grote wegzijging,-zijdelings enviade ondergrond-naar de'omgeving. Ineendroge zomer daalt degrondwaterstand in
het deel vande"Vredepeel", waarin hetproefbedrijf isgelegen,
dieper dan 150 cm-mv. Hetisinditgeval niet mogelijk gebleken,
om danin êên kavel metafmetingen van200mbij65Om eenaanmerkelijk hogere grondwaterstand tebereiken methetnu aanwezige
infiltratiesysteem. De stand vandegewassen opde infiltratiekavel isv/eliets beter geweest danopdedroge kavel. Pleksgewijze
konden dewortels wellicht nogwater bemachtigen uitde diepere
lagen. Degemiddelde grondwaterstand opde infiltratiekavelvan
110 cm-mv gedurende eengroot deel vanhetgroeiseizoen moetmen
gunstiger achten danhetgrondwaterpeil opdedroge boerderij,
dat reeds opeind meidieper dan 15O cm-mvwasweggezakt»
Op dedroge boerderij hebben alle'akkerbouwgewassen enhet
grasland in sterke mate vanhetwatergebrek telijden gehad.
Als eeneerste aanwijzing hoegroot de opbrengstverschillen
bijdegewassen opde3boerderijen zullen zijn,kunnen deopbrengstgegevens vande zomergerst worden vermeld.

Droge boerderij

Beregeningsboerderij

kg gerst-korrel/ha ;1570 (100) : 3105 (198)
kg gerst-stro/ha
750(100) j 1180(158)
R2
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Infiltratie
boerderij
1700(108)
720 (96)

Bed_riJfj3£n^erzoekJ±ol_le_be_ekgebi_ed_
De keuze vande onderzoekbedrijven werd definitief vastgesteld. Opverzoek vandeCultuurtechnische Dienst werden ermeer
grotere bedrijven opgenomen. Deverdeling over de grootte-klassen
isnualsvolgts
:grootte klasse

'5ha5-10ha1IO-I5ha

15-20ha;.-.:20ha!Totaalj

i

iaant.onderz.bedr.
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Op27bedrijvenkomengeen tuinbouwteelten voor,opde andere
bedrijven'vindtmennaast de akkerbouwendeveehouderijooktuinbouw,vnl. de teeltvanasperges enaardbeien.Voorhet onderzoek
werdenverderdevolgendewerkzaamheden verrichts
1)Van45bedrijvenwerdenbedrijfskaartenvervaardigd opeen schaal
1 ;20.000.De gegevenshiervoorwerdenverstrekt doordeCultuurtechnische Dienst Limburg.Opdezekaartjeswerd perperceel
aangegeven ofmenmet gepachte grond ofmet eigendom temaken
heeft.

- he 2)Vanalle onderzoekbedrijven werden eenaantalgegevensverzameld. Indeeerste plaatswerdenhiervoor de inventarisatiege.gevensbenut,diedoorhetC.B.3. indemeitelling 1959verzameldwerden.Deze informaties omtrent debedrijvenwerdennog
aangevuld met gegevensvandeCultuurtechnische Dienst,die
doordeze instantiemethet oogopderuilverkaveling perbedrijf
•werdenvastgelegd. Deze gegevenshaddenbetrekking opgrondgebruik,veebezetting,arbeidsvoorziening engezinssamenstelling,
degrootte ende conditie vandebedrijfsgebouwenenhetwerktuigenpark,debedrijfsvoeringetc.
3)Voordenormenbetreffende het grondgebruikwerddegrondverdeeld in5klassen,waarbijgelet isopdegeschiktheidvoorde
diverse gewassen alsafhankelijke vandewaterhuishouding.
De5klassenzijn:
A-grondsuitsluitend geschikt voorrogge,asperges,lupineof
serradella
B-grond; geschiktvoor alle granen
C-gronds geschiktvooralle akkerbouwgewassen,behalve bieten
engrasland
D-gronds voor alle gewassen engrasland geschikt
S-grond;uitsluitend voorgrasland geschikt
Voorderundveehouderijwerdennormenvastgesteld voor 3produktieniveausvanhetmelkvee nl.s
a)produktie permelkkoe--145kgmelkvet/jaar
b)
"
»
"
I45-I6Okgmelkvet/jaar
c.)

"

"._....."

>160-kgmelkvet/.j-aar.

Ook voor de andere bedrijfsonderdelenwerden een aantal gemid'delden aan opbrengsten en onkosten vastgesteld,
••-

4)Hude inventarisatiegegevens vandebedrijvenbekend zijnen
denormen overdebedrijfsvoeringvastgelegd zijn,kan assistentVehof aande slagmethet opstellenvanderentabiliteitsberekeningen.
R3 Bedri_
jfsresuitaten wisse_lb_ouwp_r
o_efbe_dr_ijven
(364)
"
De controle van de tabellen betreffende het verband tussen•
bodemtype en de opbrengsten van akkerbouwgewassen en grasland gedurende"de periode 1948-1958 vroeg nog veel tijd. D© resultaten
zullen'worden.besproken met de Stichting.voor Bodemkartering.
De werkzaamheden aan de samenstelling van eenboekje over
wisselbouw vonden verdere voortgang. In afwachting van het vertraagde gereed komen van dit boekje verscheen een publikatie over
wisselbouw in de PAW-berichtenserie. De gunstige resultaten op de
wisselbouwproefbedrijven ondanks de extreme droge zomer en de stijgende belangstelling voor wisselbouw al of niet gecombineerd met
klaverrijke kunstweiden en'kunstmatige beregening waren mede aanleiding tot publikatie van dit bericht.

- hi R4 £PÏLriL-4iaJîA2.Z a Hk s i 2P~e£P2P}L ILaE?-ß-2.IE°£.eiAikhed_envan_werk>
(369) iii^verko_r^ir^gi^_de_ve_eh^6uderi^j
DeCommissie vanBeheervergaderde indeverslagperiode op
3april.Overdeverschillende onderzoekingen kanhetvolgende
wordenmedegedeeld.
1)Intervallen tussendemelktijdens Opdeproef
boerderij"Bosnia
Zathe Iiswegenshetnietmeervergelijkbaar zijndergroepende stalperiode afgeslotenmet eenblanco-proefperiode.
Vervolgens isdeze zomermeteenbeperkt aantalkoeieneen
periode proef gestart.OD eenvergaderingvandewerkgroepop
14.juliheeft ir.Brandsmaverslaguitgebracht overdevoorlopigeresultaten.Hoewel degemetenverschillen inproduktie
tussen deproef-encontrolegroepen zeergeringblijkente
zijn,isde spreiding zogroot,datbijdehuidigeproefopzet slechtsverschillenvanminstens Tfobetrouwbaarkunnenwordenaangetoond.Dewerkgroepheeft inverbandhiermee aande
Commissie vanBeheervoorgesteld deproefopzet in 1959/60te
wijzigen.
2)Het alofnietnamelkenmet de'hands Dr.ir.Politiekkreeg.de
beschikking overeenassistent.Devoorlopige resultatenvan
het onderzoek doenvermoeden,datdenoodzaakvoorhetnamelken
metdehand ophet grosderbedrijven intwijfelkanworden
getrokken.
3)Arbeidsonderzoek oppraktijkbedrijvens Degunstigeweersomstandighedenhebbenhetbereikenvan een48-urigewerkweekgedurendedeze zomervergemakkelijkt.Demedewerkingvandeproefnemersisuitstekend.Erwerden enkelebedrijven inFrieslandbezocht.
4)Economisch onderzoek;.Dr.DeWidt ondervondvrijveelmoeilijkhedenbijhet zoekennaar geschiktemedewerkersvandeRLVDof
leraren,.die tijdbeschikbaarhebben omdit onderzoekuitte
voeren. Inbeginselbleek echterbijvrijwel alle aangezochte
landbouwconsulnten bereidheid totmedewerking aanwezigtezijn.
5)Coöperatieve melkerijenloonmë"ïkérij;~'Van'15t/m 17'juni'werd'
deelgenomen aaneenexcursienaarGroningen enDuitslandter
bestuderingvan'"melkjeep"en "melkwagen".Samenmet""irrVós
werd eenreisverslaggeschreven,datop2julimetdedeelnemerswerdbesproken.
6)Coöperatieve veehouderij;Ir.Moensheeft eenarbeidsbegroting
opgesteld enaaneenbegrotingvanhet gebouwwordt doorir.
Huismangewerkt.
Erwas dezeverslagperiode zeerweinig tijdbeschikbaar omaan
hetverslagvande'reisnaar""Denemarkenen'Zweden'tewerken.
R5 J3eçLrij£.s£.conomi_sc_h_on_der_zoe_k_k£mgronden (j.n_j3àmen_werking_rnet
(374) het_L.E..I.J
Gedurende deverslagperiode kon slechts inbeperktematewordenmedegewerkt aanhetbedrijfseconomisch onderzoekt.b.v.de
komgronden,doordat demedewerkerdeheer VanKraaikampbelast
werdmet anderewerkzaamheden (onderzoek Lollebeekgebied,voorbereiding onderzoeknieuwebedrijfssytemen,inhetbijzonderde
rundveemesterijproblemen).Srwerdmedewerkingverleend aaneen
"farmmanagementworkshop"inhetkadervande Internationale
Voorlichtingscursus teWageningenwaarbijeenbedrijf inde
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W.Tialerwaard alsobjectdiende.Tevenswerd steunverleend aan
voorlichting enonderzoek vande•consulentschappen•inderi—
vierkleigebieden.DeWerkgroep BedrijfseconomischOnderzoekKomgrondenvergaderdeéénmaalteTiel.
Diversen^
Detweedehelft van juliwerd grotendeels in"beslaggenomendoor
werkzaamheden ten"behoevevanhet onderzoek van "nieuwe"bedrijfssystemen inde landbouw",datnognietbijeenproject isondergebracht.SamenmetW.Willemsenwerdendoorir.CleveringadeschriftelijkeopgavenvandeRijkslandbouwconsulentenverwerkt'en-voorzover ertijd
beschikbaarwas-bedrijven inacht consulentschappen beoordeeld op
hungeschiktheid voorhetbijhoudenvaneenbedrijfseconomischeboekdingofvoor exploitatie alsproefbedrijf.Deresultatenwerden ineen
concept-rapport samengevat.
G.G.,Verkerkbesteedde inhetkadervandit onderzoek veeltijdaan
de samenstellingvaneenconcept-rapport overhethoudenvanvarkensen
kippen ingrotere eenheden enE.C.vanKraaikamp aaneen soortgelijk
rapport overhetmestenVanrundvee.
Ir.Lumensmaakte eenaanvangmet zijnfunctie vandirecteurvan
hetproefbedrijf "DeVlierd". Betreffende deuitvoeringvanproefnemingen ophetbedrijfwerdenrichtlijnen opgesteld,waarinwerdaangegevenhoe de samenwerking tussende onderzoekers enhet proefbedrijf
moet zijnbijhetverrichten vanhet onderzoek.••••
Omdeaandegang zijnde proeven zogoedmogelijk te latenverlopen,werd er iedere vrijdagmiddageenbesprekingbelegd op "DeVlierd",
waarvoordevoordeproevenverantwoordelijke onderzoekers endebedrijfsleiderwerdenuitgenodigd.
Ten eindededoelstellingen vandeproef
"boerderijmeerbekendheid
tegeven,werd ermedewerkingverleend aan eenpersconferentie,het
ontvangenvan excursies eneenvraaggesprek voordeWereldomroep.
AfdelingBedrijfsonderzoekWeidebedrijven
S1

(367)

Rentabiliteit vandroogmethoden opweidebedrijven

-"
Nahetvertrekvan ir.T.T.Wind zijndr.DeWidt endeL.E.I.gedetacheerde Grijpstrabelastmetdeverslaggeving vandewerkzaamheden aanditproject.Zijwerken thansaaneenpublikatie over
hooiventilatie. Indekomende verslag-periode zaleenenander
vermoedelijk gereedkomen.

AfdelingBedrijfsonderzoekAkkerbouwbedrijven
T1

Rentabij.iteit^van_djr£Ogme_th_od_en_op_akkerb_ouw_bed_ri_jveri

(368)
Eennogniet duidelijk beantwoorde vraagt.a.v.debewaring
van eengemaaidorste graanoogst ophetbedrijf is,inhoeverre menhierbijkanvolstaanmet alleenventilerenmet onverwarmde lucht.Het
Droogtechnisch Laboratorium vanhet I.B.V.L. ismomenteelbezig
aaneenonderzoek omtrenthetkwaliteitsverloop vangraanvanverschillend vochtgehalte in'geventileerde bewaarruimten. Voordepraktijk isdezemethode aantrekkelijkvanwege deeenvoudige uitvoering
enhetvoorkomen vanverdampingvanwater,datnu indepartijmogelijktegen 25à30centperkgkanworden afgezet.Bijeenbe-
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zoek aanZeeuwsch--?laan.derenbleek-voor-deze-bewaringswijzebij
deboerennogal belangstelling tebestaan. Inverbandmethette
publicerenrapport overdebedrijfseconomische aspectenvan-het
graandrogen,werd indeze verslagperiode aandezewerkwijze nader
•aandacht"geschonken.
Uit totnutoeverricht technisch onderzoekvaltwelafte
leiden-dat continugeventileerd moetkunnenworden endatde toelaatbare laagdikte geheelafhangt vanhetvochtgehalte.Bij 22^
isb.v.een laagvan 1mnog toelaatbaar,bij24/'°magdelaagdiktemax.40cm zijn.Om instaat te zijnde oogstvan25ha
graanmet eenvochtgehalte tot 22^voorbedrijf tevrijwaren,
zou.men overeente.ventileren oppervlakmoetenkunnen beschikken
van 15Om^met-eendaaraan aangepaste ventilatorcapaciteit. Duidelijk isverder dathet goehoudenvanditgraan zonderdroging
slechtstijdelijkkangeschieden.Wat deeconomische aspecten'betreft gaathethier,naastrisicofactoren,vooral omeenafwegen
vandeextravloer-enventilatiekosten tegendebesparingvan
kostenverbonden aaneenverwarmingsbron. Demogelijkheden indeze zijn inZeeuwsch-Vlaanderen groterdanelders i.v.m.het iets
gun$ti-gerklimaat onde omstandigheid dathet alleengaat omzomergerst.Gebleken isnl. dat zomergerstbeter isteventileren
dantarwe.
Op initiatief vanhet Ned.Graancentrum werd op9julieen
landelijkeContactcommissie ingesteld inzakehet onderzoekvan
graanoogstmethoden. Opuitnodiging vanhet Ned.Graancentrumnam
deheerDraismazitting indezecommissie.
Op 13juliwerdeenwerkgroep adhoc inzakehetkunstmatig
drogen opakkerbouwbedrijvengeformeerd van enigemedewerkersvan
hetP.A.W..enhet I.B.V.L.Voordezewerkgroep traddeheerDraisma
. opalssecretarisenrapporteur.Eenconcept-rapport overdit
onderwerpkwamgereedvoor interngebruik.
T2

(375)

Rentabiliteit vanmechanisatie indeakkerbouw

"

"
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Eeninterne publikatie overhet probleem vanderentabiliteitvandiverse werktuigenwerd voorbereid.
Inhetkadervandit project zalaandachtwordengeschonken
.aandeproblemenvanhet loonwerkbedrijfendewerktuigencoöperatie.Het ligt indebedoelingom-o.m.opbasisvanhetdoor
L.E.I.enI.L.R.verrichte onderzoek -tekomen toteenhandleidingvoordebedrijfseconomischevoorlichting aanloonwerkers.--

PROEFBOERDERIJVOORHETDROGENVANAKKERBOUWPRODUCTEN
Weersomstandigheden
Hetweerkenmerktezichdoorvrijhogetemperaturen,weinigregenvalenveelzonneschijn.Halfjunivondendeeerstenauwkeurigeklimaatregistratiesplaats.Inaprilvieler37,5.»inmei17*5*injuni26,7en
injuli4-5,4mmregen.Derelatievevochtigheiddaaldeoverdagtotzeer
lagewaarden*'terwijldie 'snachtssomsniettot90$stegen.
Algemeen
Destandvandegewassenwasoverdezeperiodegoedtenoemen.Aanvankelijkleekdeontwikkelingzwaarteworden*maargedurendededroge
afrijpingstijd,vooralvoordevroegegewassenzoalsgraszaad,werdde
stro-ontwikkelingv/elwatafgeremd.Ookdeaardappelenkregenweinig
loof.'Degerstenhetroodzwenkgraswarenzwaarontwikkeld,terwijlde
bietengeenovermatigehoeveelheidloofhadden.
Deluisaantastingwaszwaar,maarkonindebietendoortijdigebestrijdingmetsystemischemiddelenbeperktworden.
Vermeldenswaard isnogdeextragoedestandvandeluzerne.
Doorhetgrote'aantalzonne-urenkonzeervroegmetdeoogstwerkzaamhedenbegonnenworden.Deeersteoogstendelaatstewerkzaamheden
aandebouwvandeschuur,inhetbijzonderdedroogruimten,vielensamen,hetgeenweleensmoeilijkhedenopleverde.
Debelangrijkstewerkzaamheden
Demaandenaprilenmeikenmerktenzichdoorhetverplegenvande
gewassenenveelwerkzaamhedenopheterfi.v.m.verhardingenextra
voorzieningenbijdebouw.
Indetweedeweek"vanjuniwerdmethetdroogprogrammabegonnen.
Luzernewerdgemaaid"enbemonsterd,natweedagenweerbemonsterdenin
dedroogschuurgeredenengedeeltelijkophetveldgeruiterd.Erwerd
1habinnengebrachtenverdeeldovertweecellenmeteenstapelhoogte
van1^tot2metereneenvochtgehaltevan46tot42$.Hetdrogenduurde
ongeveer 30uren.Ingedroogdwerdtot20$indebovenstelaagendaarna
werdnogwatnageventileerd.Omhetlaatstedroogtekrijgenmoestnog
telanggedraaidworden.Ditbleeklaterbijhet'persen.Hetvochtgehalteinhetonderstegedeeltewasrond11$.Hetinbrengenindecellen
geschieddemetmechanischopladenmettweemanopdewagenomvlotter
tekunnenwerken.
Hetveldbeemdwerdop22junigemaaidinhetzwad (eenderdegedeelte)engehinderd (tweemaaleenderde).Hetzwadwerdevenalsdehelft
vandeschoofjesingeschuurdenapartgedroogdterwijlhetoverigeter
vergelijkingophetveldmoestdrogen.Hetladenmetdeopladeruithet
zwadenookvandeschoofjesgingzeergoedmeteenminimaalverliesaan
zaad.
Nahetdrogenwerdendecellenleeggedorstevenalshetveldgedeelte
voordehelftmetdemaaidorserenmetdedorsmachine.Hetvochtgehalte
vanalleobjectenlagomde11^$zodaterditjaarwathetdorsenbetreft
tussenhetveldgedeelteenhetschuurgedroogdegedeeltegeeninhetoog
lopendeverschillennaarvorenkwamen.Hetlijktvoorlopigdathetdorsen
metdemaaidorserevengoedmogelijkisalsmetdegrotedorsmachine,hoewelhetzaadbijdelaatstemeergeschoondis.Opbrengstgegevenszijnmomenteelnognietbekend.

-51Op6juliwerdroodzwenkinhetzwadgemaaid.Aanvankelijkzoudit
gewasnietindedroogproevenbetrokkenzijn.Erwasechterruimtebeschikbaar,zodatooktweederdegedeeltehiervangedroogdwerd.Ookhier
gafhetdorsenopzichzelfgeenverschil,hoeweldeindrukbestaatdat
doorhetenigermateverwerenvanhetzwadbuitenenhetverderafrijpen
ophetveldmeerzaadverlorengaatbijhetvelddorsen.Directnahet
maaienindedroogschuurbrengengeeftgeenzaadverliesomdathetzaad
dannogtamelijkvastaanhetstrozit.
Speciaalditgrasheeftgeprofiteerdvanhetdrogeweertijdenshet
afrijpenomdatallestotzijnrechtkonkomengeziendeextrazwarestand
vanditgewas.
Hetvlasplukken,tegelijkertijdmethetmaaienvandeerwtenop
IJjuli,veroorzaakteweldedruksteweekinhetdroogseizoen.
1ha'vlaswerddirectnahetplukkenindecelgebrachtomtedrogen;
5uhawerdgehokt,waarvannavierdagen£haophetveldgeruiterdwerd
enj5haindedroogtasgeredenwerd.Hetvochtgehaltenahetplukkenwas
ongeveer 63%enbijhetindetasbrengen20tot 13%>. Opdetastishet
indecelgedroogdevlaswatvetterdanhetoverigewanthettasdrogen
gafbijdeheersendeomstandighedengeenverschilmethetgeruiterdegedeelteterwijldetaspraktischnietgedroogdbehoefdeteworden.
Deerwtendieverafgestorvenwarenzijndusookop 1J>juligemaaid,
waarvan1hadirectindedroogcelwerdgebracht.Deerwtenwerdenmechanischopgeladennadattweezwadenbijelkaargezweeldwaren.Zaadverliezentradenhierbijnietop.Eendaglaterwerden2haerwteninde
droogtasgereden.Hetvochtgehaltebijhetindecelbrengenbedroeg
+50$enindetas 33%- Ditwashetlaatsteproduktdatgestapeldwerd
zondereroptelopen.Bijhetdorsenbleekdooronregelmatigedichtheid
opverschillendeplaatsenbederftezijnopgetreden.Dezeplaatsenzijn
metdehooigraafuitgestokenenapartgedorst.Dezeerwtenbrachtenlater
2centperkilominderop.Ookindetasmoestenbijhetdorsennatte
plekkenuitgezaagdworden.Opdetaswerduiteraardgelopen.Hierbevondendeslechtegedeeltenzichmeestindehoekenenaandetweekanten
diehetverstverwijderdwarenvanhetcentraleluchtkanaal.
Dezelfdeweekwerddetweedesnedeluzernegemaaid.Bijhetbinnenbrengenwerdhiervoorheteerstbewustophetproduktgelopenmetgunstigresultaat.Uitervaringwijzergewordenwerdmethetverwarmender
luchtgestopttoenhetvochtgehalteindebovenstelaagvanhetprodukt
tot+22$gedaaldwas,terwijlreedseerder,toendeafzuigventilatoren
stoptenomdatdeluchtbovenhetproduktbenedeneenrelatievevochtigheidvan 6S%(afgesteld)gedaaldwas,internecirculatietoegepastwerd.
Bijdezeinternecirculatiewerdalspoedigdeverwarmingsbronuitgeschakeld.
Eindjuliwerdgerstgemaaidorstmeteenvochtgehaltevan1^*2$.
Opmerkingenoverhetkunstmatigdrogen
Overhetalgemeenblijktdatditjaarhetdrogenbuitenzekerzo
snelgingalsbinnenmaardatbijhetstapelenvandeproduktenindeverschillendevormenenomstandighedenveelervaringopgedaanis,waarmeein
detoekomstvoordelenbehaaldkunnenv/orden.Bijallegewassenblijkteen
goedestapelingindecellenuitermatebelangrijki.v.m.deluchtdoorlatinginhettedrogengewas.Hetproduktwerdopeenloopbrugopgevangen
envandaarafindecelzogoedmogelijkverdeeld.Middenbovenhet
droogkanaalenaandekantendirecttegendewandendroogthetsneller
danopdeoverigeplaatsen.Aanvankelijkwerdenboardplatengelegdopde
roostervloerlangsdewandenterbreedtevan JOcm,maarditbleekniet
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hetgewensteresultaatopteleveren.Hetgedeeltebovendezeplaten
bleeflangnat.35emwasbetermaarbijlateredrogingbleekhetveel
belangrijkeromdekantengoedaantetrappen.Noglaterliepéénman
overhetproduktbijhetstapelenendaarbijvooraloverdegedeelten
langsdekantenonderdeloopbrug,terwijléénmanopdeloopbrugbleef
omaantegooien.Bovendienblijktdatschoofgoedopdezewijzebijna
netzosnelengoeddroogtalslosmateriaaluithetzwad.Bijdeaanvankelijktoegepastemethodegafhetdrogenvandeschoofjesveelmoeilijkheden.
Omgoedevergelijkingentekunnentreffenmethetophetveldgedroogdegedeeltevandeobjectenishetnodigdeklimatologischeomstandighedenteregistreren.Hiertoezijnopgesteldeenthermo-hygrograafmetdagstroken,eenregenurenmeter,eenregenmetereneenzonneurenmeter.
Hetvullenvandecellenvraagtnogveelhandwerk,hoeweleen
transporteurgebruiktwerd.Hetmachinaalladenvandespeciaalvoordit
doelverlengdeenverbredewagens (aanallezijdenvoorzienvan.oogstramen)gingveelsnellerdanhetlossen.
Dehoogtevanstapelingvandeverschillendeproduktenvarieertvan
!•§•tot3lmeterindecellenterwijlindetas4|-tot6|meterhooggestapeldwerd,alnaargelangdebeschikbarehoeveelheid.
,
Ditzijnzoenigeopmerkingeninhetalgemeen.Voorbijzonderheden
zijverwezennaardea.s.rapportenmetuitgewerktegegevensperprojectbetreffendeopbrengstverliezen,vochtgehalten,gebruiktehoeveelhedenbrandstofenenergie.
Opbrengsten (voorzoverbekend)
Iesnedeluzerne
63OOkgperha
2esnedeluzerne
5200kgperha
Veldbeemdzaadbruto1550kgperha;stro3000kg
Roodzwenk "
" 238O" " "
" 5500kg
Erwten
"
" :63hl " "
" 2700kg
Gerst
"
"
80hl " "
" 4500kg

~ oj -

PUBLIKATIES,.MEDEDELINGENENRAPPORTEN
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InternRapportnr.2
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InternRapportnr.25(1959)
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ruilverkavelingsgebied "DeSchuineSlootLutterscheiding";InternRapportnr. JO
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BROEKHUIS,E,
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Werktijdverkorting indeveehouderij;Verschenenindiverselandbouwbladen (juni1959)

CLEVERINGA,C.J.en
H.W.VOS
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EXCURSIEGIDS
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(mei)1959vandeproefboerderij"DeOssekampen" (Wageningen);vouwbladB.G.D.

FRIEDERICH,J.C.
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PRIEDERICH,J.C.

Bestrijdingvanziekten,plagenenonkruid
invlas;Berichtnr.19 (april1959)J
Tevensverschenenindiverselandbouwbladen

FRIEDERICH,J.C.

DeperspectievenvandevlasteeltenvlasindustrieinNederland;Verschenenindiverselandbouwbladen (mei1959)

FRIEDERICH,J.C.

Aanwijzingenvoorhetoogstenendemonsternamebijvezelvlasproeven;DeBouwboer,
jg. 3,.nr.3,p.35-37

FRIEDERICH,J.C.

DeperspectievenvandevlasteeltendevlasindustrieinNederland;DeBouwboer,jg.3>
nr.3,p.38-39

FRIEDERICH,J.C.
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strieinBelgiëenNederland;DeBouwboer,
jg.3,nr.3,p.40

FRIEDERICH,J.C.

Hetbelangvanbetereoogstmethodenbijvlas;
Verschenenindiverselandbouwbladen (juni
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GAAKEER,J.

Praktijkervaringenmetdeblauwmaanzaadteelt
in1958;Mededelingnr.26 (mei1959)-•'•

GROOT,H.DE

Wattedoenmetovergeblevenruwvoer?;Berichtnr.21 (april1959)Tevensverschenen
indiverselandbouwbladen
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GROOT,H,DE

Graslandverbetering;stencil323;Syllabus
nr.37Cursusspec.wvb.1958-1959

HAAN,G.H.DEen
W.R.BECKER

Resultatenvanéénseizoenwerkenmettwee
nieuwestoppelknollenplukmachines;Groene
Schakels,jg.3,nr.2,p.25-28

HANDBOEKJE

voordelandbouwvoorlichter;Samengesteld
doorhetProefstationvoordeAkker-en
WeidebouwmetmedewerkingvandeRijkslandbouwconsulentvoorBodem-enBemestingsvraagstukken,deRijksveeteeltconsulent
voordeVeevoeding,deRijkslandbouwconsulentvoorLandbouwwerktuigenenhet
CentraalVeevoederbureau,juni1959>102p.

HIL,J.VANDEN

Ureumbespuitingopgranen;Berichtnr.23
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HUPKES,C.M.

Omonsdagelijksbrood;Landbouwkundig
Tijdschrift,jg.71,nr.6 (maart1959),
p.I6O-I6I,nr.10(mei1959),p.290-291

JAGTENBERG,:W.D.

Deinvloedvangrondwaterenregenwaterop
deverdelingvandegraslandproduktieover
hetgroeiseizoen;GroeneSchakels,jg.J>,
nr.3,p.8-9
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P.RIEPMAWzn.

Standruimte-onderzoekbijdezaadwinning
vangelevoederlupine;Mededelingnr.23
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KEUNING,J.A.

Invloedvanverschillendebewerkingsmethodenophetdrogingsprocesvanhooigras;
GroeneSchakels,jg.3»nr.3,p.17-22.

KEUNING,J.A.

Deinvloedvanverschillendebewerkingsmethodenophetdrogingsprocesvanhooigras
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vanInterprovincialeproeven,nr.65

KLAVERRIJKE

kunstweideninDenemarken;Mededelingnr.22
(maartÏ959)

KOOPMANS,J.
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KRAAIKAMP,E.C.VAN

Begrotingvaneenweidebedrijfvan 2kha;
ContactbladvoorBedrijfseconomie,jg.9,
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Stikstófbehoeftevanaangelegdgrasland;
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Afschrijvingskostenvanwerktuigen;ContactbladvoorBedrijfseconomie,jg.9*nr.4,
p.11-15
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p. 9-11

RIEPMA,Wzn,P.

Standruimtevanstamslabonenvoormachinalepluk;Landbouwvoorlichting,jg.16,
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1959),P.1-7

WESTRA,R,

Bedrijfsbegrotingopgemengdebedrijvenop
zandgrondmetbehulpvansaldo-norraen;
InternRapportnr.J2(1959)

WESTRA,R.
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WOLFERT,J.E.

Teelttabelvoorgraszaad;Berichtnr.22
(mei1959)

WOLFERT,J.E.

Hetoogstenendorsenvangraszaad; Bericht
nr.24 (juni1959);TevensalsartikelverscheneninDeBouwboerendiverselandbouwbladen

ZAAG,D.E.VANDER

Goedgekeurdeoppervlaktepootaardappelenen
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