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AfdelingAlgemene Zaken
Bestuurlijke aangelegenheden
Nadeinhetvorige verslaggenoemde vergadering op16juni 1959
vergaderde hetBestuur op 7juli 1959("teEns),op6oktober1959
(teUtrecht)enop 1december 1959("teUtrecht).Bijgelegenheid van
devergaderingteEnswerdhetproefbedrijfvoorhetdrogenvanakker
bouwproduktenteNagelebezichtigd enwerdbeslotentot officiële
openingvanditbedrijf,dat denaam "DeEest"kreeg.
Verderbehandelde hetBestuur ondermeer degangvanzakenmet
betrokkingtothet onderzoek inzakenieuwebedrijfssystemen inde
landbouw enhet concept "Werkplanenprojecten I960"vandehoofdafdelingenAkkerbouw enWeide-enVoederbouw. Overdewerkzaamhedenvande afdelingVogetatiekartering enGewassentaxatie werd een
uiteenzettinggegeven.
Ervonden 11directievergaderingenplaats.
Organisatie enpersoneel
Op 16oktober 1959 ontviel onstijdens zijnwerkzaamhedenvoor
deAfd.ZaadgewassenindeHaarlemmermeer op39-jarige leeftijdde
hoofdassistentP.Boersma
Verder dedenzichindeverslagperiode devolgendemutaties
voor;
V ertrokk en-,
Afd.Griendhout enBiet

1hoofdassistent (wegenshet bereiken
vandepensioengerechtigde leeftijd)

Afd,Vogetatiekarteringen.
Gewassentaxatie

1 hulp-assistent
1 typiste

Afd.Algemene Zaken

1 schrijver
1schrijver (voorhalve dagen)

1 werkster
Afd.Wiskundige Bewerkingen
Statistiek
;

In

d i e n s t

1 schrijver (voorhalve dagen)

getreden;;

Afd.Peulvruchten

s1adjunct-laborante (in T.N.Û.-dienst)

Voorbeeldbedrijven

;1student-assistent

Afd.Vogetatiekartering en
Gewassentaxatie

;1hulp-assistont

Afd.BedrijfsonderzoekGemengde Bedrijven

1hulp-assistent (OnderzoekWerktijd; verkorting indeVeehouderij)

Afd.Algemene Zaken

:2werksters

Afd. Wiskundige Bevrerking
en S t a t i s t i e k

;1schrijver

Verderwerd dr.ir.
toegevoegd.

H.J. Frankenaals adviseur aanhetP.A.W.

AfdelingPublikaties
Contactbladen
Indeverslagperiode verschenen 5nummers vanhet "Contactblad
voorBedrijfseconomie",2nummers van "DeToets",1nummervan
"Groene-Schakels"en1nummervan "DeBouwboer".
Overhetplan,omtebeginnenmet 1januari I960de 3bladens
"Contactblad voorBedrijfseconomie","Groene Schakels"en"DeBouwboer"tecombinerentotéénblad,werd overeenstemming bereikt* Het
nieuweblad zalheten "Contactblad voorBedrijfsvraagstukken",
waarintechnische eneconomische bedrijfsproblemenaande orde zullenkomen.Eetzal zichvooral richten opdebedrijfsdeskundigenen
debedrijfseconomische specialistenbijdeR.L.V.D.Het eerstenummervanhetnieuwe bladbegintmet eenartikel,datdemotivering
vanhetgenomenbesluitbevat«
Mededolingen
DevolgendeMededelingenkwamenuit;nr. 28,nr.29?nr.30-»
nr. 31?nr.32onnr.33ineenoplagevanresp. 250,350» 350?280,
65Oen325o
VanMededeling 32 (vanir.P.EiepmaWzn enMej. A.Veenbaas;
"VerslagdoperwtenrassenproefP.A.17.280 (1959))werden4-00stuks
afgenomendoor de'P.S.C.Voorheenwerd dit jaarlijksverschijnende
verslag opgenomenindoserie "Technische Berichten"vandeP.S.C.
InterneRapporten
Indeze serieverschenendonummers 37? 38,39?40en41?in
eenoplagevanresp. 50,75? 30,175e n 85.Aanhet eindvandeverslagperiode warennog6uitgaven inbewerking.
Berichten
Indoverslagperiode verschonendeBerichten 29,30,31?32,
33? 34? 35? 36en37°
Voorheenkreegmenindo consulentschappen tweeexemplaren,
waarnamenmeerkonbestellen.Daarv/erdzeerveelgebruikvangemaakt,omallobedrijfsvoorlichterstekunnenvoorzien.Omdeadministratie tevereenvoudigen enomeensnelle toezending teverwezenlijken,isaanallo consulentschappen een circulaire gezonden
methetverzoek optewillengevenhoeveel exemplarenmenbij
abonnement wilde ontvangen.18consulentschappenmaaktendaarvan
gebruik.Van elkbericht gaannurechtstreeks bijna500stuksnaar
deR.L.V.D.,waarmee eeneffectieve doorstroming rsbereikt.
Overdrukken
Deoverdrukkennr.4ennr.5verschenen.
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Indeverslagperiodekwamenuitdenummers6,7en8ineenoplagevanresp.800,1500en80Östuks.
Diversenieuwepublikaties zijnweer ineenvergevorderd stadium.
Overigepublikaties
Voorhet "HandboekjevoordeLandbouwvoprlichter"bleekzeer
veelbelangstelling tebestaan.Degehele oplage (1200stuks)isnu
weg,zodatvelenteleurgesteld moestenworden.Erwerdengeennieuwe
exemplarenbijgemaakt.Hetwordt nuininternekringgebruikt en
kritischbekeken.Opmerkingen ensuggesties diebinnenkomen,worden
t.z.t.inbehandeling genomenwanneer begonnenwordt aandevoorbereidingvaneennieuwe druk.Hetboekjewordt dangedrukt entevens
wordt dande oplagevergroot.
Indemaand augustuswerd donota "Nieuwebedrijfssystemen in
deLandbouw"verzorgd,alsmede eenboekjewaarinderede'wasafgedruktdie ir.H.T.Tjallomahield tergelegenheid vandeopening
vanhetproefbedrijf "DoEest".Vandenota "Nieuwebedrijfssystemen
indeLandbouw"zijn4000stuksgemaakt,die tegenhot eindvande
verslagperiode bijnaopwaren,zodat eenherdruknodigwas.
AlsgebruikelijkwerdhetverslagvanhetP.A.W.overdeperiodeaprilt/m juliverzorgd.
Aande "HandleidingvoorVeldproeven"werdgeregeldverdergewerkt,wanneerdaarvoor tijd beschikbaarwas.
Tenbehoevevanpersmensen,dieeenbezoekbrachtenaanhet
landbouwkundig centrumWageningen,word eenpamflet opgesteld,waarineenoverzichtwordtgegevenvandedoelstelling endewerkwijze
vanhetP.A.W.
.Erwerd oenbegingemaakt metdeverzorgingvaneenextranummervanhet Landbouwkundig Tijdschrift,waarineenoverzicht zalwordengegevenvanhetgesprokene tijdensdestudiedagovernieuwebedrijfssystemenophet conferentieoord"De Pietersberg"te Oosterbeek
op 10december 1959.
Hetverslagvanhetproduktie-niveau-onderzoek betreffendehet
hoofdstuk graslandword indeverslagperiode aangebodenaanhet
Pudoc terpublikatieindeserie "VerslagenvanLandbouwkundigeOnderzookingen".
Diversen
Indemaand augustusword veel tijdbesteed aandevoorbereidingenvoorde openingvanhetproefbedrijfvoorhetdrogenvan
akkerbouwproduktenteNagele op 27augustus.DeMinistervanLandbouw enVisserij,Mr.Marijnen,verrichtte de officiëleopening.
Hetbedrijfkreegdetoepasselijkenaam "DEEEST".
Voortsvoerdonhetwoord:ir.H.T.Tjallema,H.D.Louwes,J.M. Glotzbach,'ir.A.P.Minderhoud enC.J.F. Oomen.Erwarenca.250bezoekers.Ookde landbouwpors endedagbladpers warenuitgenodigd,waardoor aanditgebeuren inruimematepubliciteit isgegeven.Achteraf
iseenverzameling aangelegd vanalleinons landverschenenkrantenartikelen.Voorts iseenfoto-album gemaakt,alsmede eengastenboek.
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Indehal vanhethoofdgebouwiseenkleine stand ingericht
vanpublikatiesvanhotP.A.W.Ditgeeftaanbezoekers eengoede
indrukvande activiteitenvanhetP.A.W.Voor belangstellenden
zijndeuitgaventevens terplaatseverkrijgbaar.
Verderwerd eencliché-archief aangelegd,omdathetbijde
regelmatige uitbreidingvanhet aantalmoeilijkwerd eengoedoverzicht tehouden.
Tenbehoevevandegids "Wageningen- centre ofagricultural
science"word deredactie verzorgd vanhetgedeelte datbetrekking
heeft ophetP.A.W.

AfdelingWiskundige BewerkingenStatistiek
DeheerR,Schothorst verlietmet ingangvan1september 1959
hetP.A.W.Opdezelfde datum trad mej.17.B.Lindevoorhele dagen
indienst,mede omhetrekenwerkvandeafdelingAanleg enVerbetering
vanGrasland teverrichten.IndevacatureMej.C.M.vandenBrink
kon— ondanksherhaaldepogingen— nogniet oppassendewijzeworden
voorzien.
Voorhet'verslagvanhetproduktie-niveau-ondorzookzijnde
commentaren opdeuitkomsten derberekeningen samengevat.Doordat
deze landbouwkundige toelichtingbijde akkerbouwveeluitvoeriger
isdandiebijgrasland,wordt nagegaan ofde laatstgenoemde nog
moetwordenuitgebreid. Inmiddels isdeelII over "Dobemestingvan
grasland indepraktijk",vandehandvanJ.Koopmans,terverdere
pu.blikatienaarhetPUDOCgezonden,
Indeverslagperiode zijn53variantie-analysenuitgevoerd,
waaronder 2van1958en ^1 uit 1959°Van48proevenuit 1958en38
uit 1959?vanv/elkeschema'sbekend zijn,ontbrekennogdegegevens,
zodat dezenognietkunnenwordengeanalyseerd.Voor 22P.A.W.-proeven zijnschema'svoor i960ontworpenenbovendienvan éénserieder
interprovinciale proeven i960.
Voordiverse onderzoekingen zijnvelekleine engrotereberekeningenuitgevoerd.Hieronder was eengrootrekenwerk tenbehoevevan
hetCl 203-onderzoek enéénvoorhetrapport over "10jaarvoorbeeldbodrijven".Tenbehoeve vanhot onderzoek indeVeenkoloniën zijn
eenaantalbedrijfsplannenberekend doormiddelvandemethodeder
lineaire programmering.
Er isindezemaandenveelvraagnaar statistische gegevensgevreest.Ditbetrofveelaluitkomstenvaninventarisaties— endan
dikwijlsvoor afzonderlijkegebieden—,invoercijfersvanNederland
ensomtijds gegevens over oppervlakten onopbrengstenvandiverse
gewasseninhetbuitenland. Indemeestegevallenkondenvragenwor-r
denbeantwoord uitdeaanwezige documentatie.Voorvragen omtrent
prijzenisenigekeren eenberoep gedaan opdeafdeling Statistiek
vanhetL.E.I.envoor andersoortige gegevens opdeafdelingCijferdocumentaticvandeDirectieAkker-enWeidebouw.
Met ir.D.vanderSchaaf (i.B.V.L.)is eenstudie besproken
overdegrafische bewerkingsmethodo,v/elkewaarschijnlijkeengezamenlijkepublikatictengevolge zalhebben.Metvele andere onderzoekers,zowelvanhetP.A.W.alsdaarbuiten,zijnbesprekingengevoerd ovorproblemenvan onderzoek.
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Tervoorlichtingvanonderzoekers enassistenten isdoorde
heerEeints eenaantalvoordrachtengehouden overde grondbegrippen
dervariantie-analyse.
AfdelingInterprovinciaal Onderzoek
Zaaizaad-enpootgoedvoorziening
Op8augustuswerd hetkoolzaad verzondenvoordeinterprovinciale serie 365.Hiervanwerden 2proevenaangelegd bijdeconsulenten.
Op14augustuswerdhet zaaizaad verzondenvoor serie431(snijrogge),waarvan 1proefwerd aangelegd.
Voor deinterprovinciale rassenproevenmet\»:intergewassenwerd
dewintergerst op 24septemberverzondenendewinterrogge ende
wintertarwe op 2oktober.
Interprovinciaal onderzoek onConsulentenondorzoek
Hetproefplanwintergewassenwerd op 14augustus aandeconsulentenverzonden.
Onderstaand overzichtgeefthet aantalvoorgestelde enuiteindelijkuitgevoerde interprovinciale seriesaan.

100

101

120

122

128

Voorgesteld

9

6

11

11

11

Uitgevoerd

12

5

11

13

11

Serie

129

I40

141

2

10
6

4
5

Vandevoorgestelde series t.w.80,107,614en6l8waarvoor
geenaantallenv/arengepland,werdenrosp.5»6,14en3proeven
aangelegd.
Detechnisch-economische leggers betreffende devoorstellen
voordenieuwaanteleggenproevendoorde consulentenin I960,
werdennabeoordeling enduplicering toegezonden aande adviseurs
derContactcommissie.Naretourneringwerdendeze stukkengereedgemaakt voordovergaderingvandeContactcommissie voorConsulentenonderzoek.
Metdedesbetreffende onderzoekers vanverschillende instituten
werd overleggepleegd overhetwol ofniet voortzettenvaninterprovinciale series enhet opnemenvannieuwe series.Hiernawerden
de ontwerp-proefplannen samengesteld,terbehandeling ineerdergenoemdevergadering.Destukkenwerden op15oktoberverzondenaan
deleden.Devergaderingvondplaats op 29en30oktoberteBonnekom.
Dedefinitieve advisering omtrent denieuwe eigenproevenwerd
op 16novemberverzonden.
Hetproefplanvandebemestingspro^evenwerdverzonden op14
november,datderweide-envoederbouw op 21november endatvan
dezommergewassenop 28november.
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Diversen
Door deheer Lumkeswerdendeingekomenmonstersvoorhetkwaliteitsonderzoek ingeschreven endoorgezonden aandebetrokkeninstituten.
Indeverslagperiodeword deheerHopmabelastmet coördinatievan
dewerkzaamhedeninverbandmethetin-aanbouw zijndenieuwekantoorgebouwvanhotP.A.YL
Voortsword eenoverzicht gemaaktvanhet aantalgeslaagde en
verwerkteproeven.
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HOOFDAFDELING AKKERBOUW
Al

(385)

Algemene akkerbouwvraagstukken
Inseptemberwerdmet doAkkerbouwcursisten eenexcursie
gemaakt naardeWilhelminapolder enhet Instituut voorRationele Suikerproduktie teBergenopZoom. Inoktober,november
endecemberwerd de cursus (ïïoekelum)normaalvoortgezet.Met
deheerEigenbergwerd afgesprokendatmedewerking zalworden
verleend aandeB-cursus i960 (14uur algemene plantenteelt
en22uurbijzondereplantenteeltjtotaal 36uur).
Op 10augustuswerd eentechnischevergaderinggehouden
vandebedrijfsdeskundigenakkerbouw,waar inleidingenwerden
gehoudendoordiverse gewassenspecialisten.
Op8augustushield ir.VanHouten (A.enW.,DenHaag)
voordeHoofdafd.Akkerbouw eeninleiding over oogstramingen.
Onzerzijdswerd eropgewezendatderamingvoorkoolzaader
volkomennaastmoest zijn,wat laterwerd bevestigd.
Met deheerKoster (A.enW.,DenHaag)werd afgesproken
datdeherendr.ir.VanderZaagenir.VandenHilmedewerking zullenverlenenbijhetmakenvaneenseriedia's over
zaaizaad enpootgoed,bestemdvoorde consulentschappen.Een
enander inhetkadervanhet Internationale Zaaizaad-en
Pootgoedjaar I96I,

A4
(391)

Bodemvruchtbaarheid
Bestudeerd werdendeproefveldresultatenbetreffende compost. Oplandbouwgronden leverthetgebruikvan compostals
regel geenverbeteringvandefinanciële resultaten op,als
ookdekostenvande compost inaanmerkinggenomenworden.
Dezekwestie isookbesprokenmet ir.S.F.Kuipersmethetoog
opdevoorlichtingvanonderwijzend personeelvanhet lager
enmiddelbaar landbouwonderwijs.
OpdeproefboerderijteHeinowerd geadviseerd eenproef
tenemenomnategaanofdevroegerteHeinogunstiggebleken
endaarnogtoegepaste mechanische verplegingsmaatregelen in
haver (eggenbijopkomst enschoffelen),nogvoordelenhebben
numetDNCgespotenwordt terbestrijdingvanzaadonkruiden.
Eenproefschemawerd opgesteld.
Bijserradellazaad isdekortdurendekiemkracht eennadelige eigenschap.Bijeenbezoek aanir.KoopmanvanhetRijksproefstationvoorZaadcontrolewerd bereikt,datdeze eenonderzoek zalinstellennaardemogelijkheid omdoorterugdrogen,
alofniet incombinatiemetbewaringbijlagetemperatuur,de
kiemkracht langertebehouden.
Eenlozingwerd gehoudenvoorde contactcommissie voorconsulentenonderzoek overgroenbemesting inbedrijfsverband.
Eenprobleem iswelkgroenbemestingsgewas naerwtenverbouwd
moetworden.Gewenst isdebeproevingvankortblijvendewitte
klaver ondergranenmethet oogopmaaidorsen.
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Hetbelangrijksteprobleembijdegroenbemesting isdeonkruidbestrijding.Niet alleenhet doodspuitenvande groenbemesting
bijdebestrijdingvan zaadonkruideninhet jongegraaniseen
punt datnader onderzoek nodigmaakt,doch ookde bestrijding
vanwortelonkruidenindegroenbcmestingsgewassonnadeoogst
.vandodekvrucht dient nader tewordenbestudeerd.
Over dit laatstepunt is contact opgenomenmetdr.vander
Zweep vanhet L B . S . teWageningen.,Beslotenisomdeonkruidbestrijdingsproeven ingranenmet diversegroenbemesters en
herbiciden optezetten.
Eenprobleem isdeverdichtingvande ondergrond bijhet
ploegenmet eenwieltrekker,doorhetwieldatdoordevoor
looptoHoewel eventueleverdichtingen bijonderzoeknietkonden
worden aangetoond,isaandacht geschonken aanploegenwaarbij
dewieltrekker z.g. "bovenover"kanlopen,
IndeVeenkoloniën blekenbladrijko selectiesvan Italiaans
raaigras— gezaaid naar 10-12kg/ha,gelijkmet dehaver—
goederesultaten opte leverenvoorgroenvoeder engroenbemesting.Contacthierover is opgenomenmet ir.BeckervanhetP.A.W.
dietoegezegd heeftnadere aandacht aandeze teelt te schenken
endeze opandere bodemtypen teprobere».»
AfdelingSecretariaat "Centraal Orgaan"
A3
(387)

Door ir.H.V.F.M,vanHapert,secretarisvandeStichting
"Centraal Orgaanterbevorderingvandeveredeling endevoorzieningmetvoortkwekingsmateriaal vanlandbouwgewassen",werd
indeverslagperiode o.a.gewerkt aandevolgende objecten;
A.Binnenlandse aangelegenheden
a.Voorbereidingen inverbandmet enwerkzaamhedennaaraanleidingvandevergaderingenvanhet Bestuur enhetDagelijks Bestuur vanhetCentraal Orgaan.
b.Voorbereidingen inverbandmetdenationale activiteiten
tijdenshetWereldzaaizaadjaar I96I.
c.Voorbereidingen inverband met de "Trainingscourse onthe
production and certificationofseedpotatoes"tijdenshet
Wereldzaaizaadjaar I96I.
d."Werkzaamhedeninverband metdeCommissievoordeCoördinatievanhet OnderzoekvanLandbouwzaaizaden.
e.Werkzaamheden inverbandmetdeWerkgroep voorhet looftrekken,loofklappenendoodspuitenvanAardappelen.
B.Buitenlandse aangelegenheden
a.Werkzaamheden inverbandmetdeCommissie voordeWederzijdseErkenningvandeRassenlijstenvanLandbouwgewassenindeE.E.G.-landen.
b.Werkzaamheden inverbandmet deCommissievoordeHarmonisatievanhetKeuringswoaenvanLandbouwgewassen inde
E.E.G.-landen.
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c.Werkzaamheden inverbandmetdoregelingvaneenInternationale Kwekersboscherming
d.Werkzaamheden inverband metdeWorld Seed Campaign ofF.À.0.
Afdeling Granen
V o o r l i c h t i n g
BI'
(341)

Hoewel ervanN.I.B.E.M.-zijdesuggestieswerden gedaan
omeengraandag inhet Zuidwestelijkzeekleigebied teorganiseren,bleekditniet teverwezenlijken.HetN.G.C,hadreeds
eerder contactgehadmet ir.TienstrateEmmen over eengraandagvoordeVeenkoloniën.NadathetBestuurvanhetN.G.C,de
plannenvoor eendergelijkedaghadgoedgekeurd,zijndebesprekingenvoortgezet.Inoverlegmetdebetrokkenrijkslandbouwconsulenten isdedagvastgesteld op 1februari i960te
Emmen,Devoorbereidingennameneenaanvang.
Be tentoonstelling "Granenenhunverwerking"vande
Stichting Onderwijstentoonstellingenwerd inhetnatuurhistorischmuseum teTilburg tijdelijkuitgebreid.Aandezeuitbreidingwerddegevraagdemedewerking verleend.
Miss L.Borgmann,indienstvandeGreat-PlainsWheat
Growers,U.S.A.,maakt eenstudievanhet broodgraanverbruik
inNederland indemeest algemene zin.Tussenhaar endeop
ditgebiedwerkzame institutenwerdendenodige contactentot
standgebracht.
Met ir.Haenonenir.Wiltenwerdendemogelijkhedenbesproken omtot eenoogstvoorspellingbijgranentekomen.Door
bemiddelingvandeGreatPlainsWheat Growerswerdenhierover
ookgegevensuit deVerenigde Statenverkregen.Nauitvoerig
overlegwerd de conclusiegetrokken,dat oogstanalytischonderzoek,hoewel zeerinteressant,geenbelangrijke nieuwegezichtspunten zalkunnenopleveren.
VoordeCursusSpecialistenAkkerbouw 1958-1959werd6
urenlesgegevenoverhetdrogenenbewarenvanakkerbouwprodukten.
Inhetkadervaneenvervolgcursus aandeE.M.L.S.te
Emmenwerdentwee lezingenvoorboerengehoudenrespectievelijkover "Algemene aspectenvandegraanteelt"enover
"Enigeproblemenrondomdegraanoogst".

O n d e r z o e k
B2
(341)

Onderzoekgranen (Algemeen)
Mede opverzoekvanhet bestuur vanhetN.G.C,werd een
aanvanggemaaktmethet samenstellenvaneensystematischoverzichtvandeverschillende problemen opgraangebied,waaraan
inons land isenwordtgewerkt.Opbasisvandit overzicht
zalt.z.t.wordennagegaan,welkeprojectenvanonderzoek alsnoginaanmerkingkomen ommetfinanciële ondersteuningvan
hetN.G.C,tewordengeïntensiveerd,respectievelijkaangevangen.

- 16Dowerkzaamheden,verbandhoudendemethet onderzoekin
hetkadervanhet tienjarenplanvoorgraanonderzoek,bleven
ooknuweerdemeeste tijd vragen.Zowelmet de onderzoekers
alsmetverschillende sectorenvanhetbedrijfslevenwerd contact onderhouden,V/atbetreft hetresultaat vandezeactiviteitenzijverwezennaarhet "Verslag overhet Tienjarenplanvoor
Graanonderzoek,1959"ennaarhet jaarverslag over 1959vande
StichtingNederlands Graan-Centrum.
De opverzoekvanhetProduktschapvoor Granen,Zadenen
Peulvruchtente ontwerpenregelingvoorhet toekennenvaneen
kwekerspremieterbevordering..v.andebakkwaliteit derinNederlandverbouwde tarwe,waarvoor"in1957doorhetbestuurvanhet
N.G.C,eenstudiecommissie inhet levenwerd geroepen,isthans
geheel gereedgekomen» De ontwerp-regeling word op 2december
1959doorhetbestuur vanhetN.G.Co aanvaard,waarnadeze aan
genoemd Produktschap terverdere afdoening istoegezonden.
B3
(378)

De invloed vaneenlate overbemestingmet stikstof opdekwaliteit van zaaigranon
_
De oriënterendeproefmethaver,waarvaninhetvorige
verslagmelding isgemaakt,isvrijgoed opgekomen,dochde
stand bleefzeer ongelijkmatig.Doorwas isinsterkemateopgetreden,waardoorderesultaten onbetrouwbaar zijngeworden.
Ditblijktuit devolgende resultaten 1
Opbreng.itkg/ha
Object

A
B
C

Herkoaat.

1000-korrelgewicht

korrel
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0 N

2435
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62-^N+
62i~Nlaat

I536

5769
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I25Nvroeg

I536

5317

28,8

Inmiddels isvoorhet seizoen 1959-I960eenbetere serie
proeven opgezet,v/aarvoortijdighetgewenste zaaizaadwerd
gereserveerd.He-fcnieuweproefplan,waarvandewintergranen
zijnuitgezaaid,omvat devolgendeproeven.;
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Carsten VI: "Droevendaal"

30,4

15,7

Bijdeuitvoering vanditproefplanwordtv/ederomsamengewerktmet d»-afdelingEcologie enFysiologie vanhetI.B.S.
B4
(379)

Deinvloed vande zaaizaadherkomst opde_ontwikkelingen_de
opbrengstvangranen ~ ~
De oogstresultaten vandeherkomstproevenmethetvan
prof.Boguslawski teGiessen ontvangen zaaizaad vanwintertarwe (Carsten'sVI)enhaver (Regent)van eenzestalherkomsten
inWest-Europa,hebben,-voor zover totnu toekanwordenoverzien,geenpositieveresultaten opgeleverd.Opdeproefveldresultatenzalnog eenwiskundige bewerkingwordentoegepast.
Hiernazaleenafzonderlijkverslagworden samengesteld.
Het onderzoekwordt inhet seizoen 1959-19ÓOvoortgezet.Opverzoekvanprof.Boguslawski zullenwederomtweeproevenmet zaadvanWest-Europese herkomstenwordenuitgezaaid.
Voortswerdenproeven aangelegdmet zaad,gewonnenvandein
1959hierte lande geoogsteproeven,nl. zowelvoorwintertarwe alsvoorhavervande objectenmet dehoogste,respectievelijk de laagste opbrengst.
Naast dezeproevenmetverschillendeWest-Europeseb:erkomatenisthans ookeenserieproeven aangelegd waarbijNederlands zaadvannoordelijke enzuidelijke herkomstwordtvergeleken,zowel opproefvelden inhetnoordenalsinhet zuiden
vanhet land.Hetplanvoorhet nieuwe seizoen omva+devolgendeproeven:

k ie.mkracht
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Nr.
P.A.W.

392
393

Gewas
w. tarwe

Kas
Carsten VI

Ligging

Herkomst zaaizaad

St. Anna Parochie

Friesland t.o. Zeeland

idem

idem

•idem

'idem
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•idem

idem

N. & St. Joosland

idem
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idem

idem

Oostkapel1e

idem •

396

idem

idem

"Oortwijn B-hoeve"

404

_idem

idem

"Oortwijn B-hoeve"

"Oortwijn B-hoeve" nabouw PAW
nr. 252 (2 van de6in 1958
uitgezaaide buitenl. herkomsten)
4 buitenlandse herkomsten
( ontv. van prof. Boguslawski)

Condor

Westpolder

Groningen t.o. Zeeland
idem

401

haver

402

.idem

Condor

Oostkapelle

.403

•idem

Regent

"Oortwijn B-hoeve"

Regent

"Oortwijn B-hoeve"

405

B5
(390)

idem

"Oortwijn B-hoeve" nabouw PAW
nr. 389 (2 van de6in 1959
uitgezaaide buitenl. herkomsten)
4 buitenlandse herkomsten
"(ontvangen van prof. Boguslawski)

Beschermingvandegraanoogst tegenongunstige_weersomstandigEeden~
Inoverlegmet deheerAllersmateDenAndelwerdenenige
afdekproeveninwintertarwe enhaverberaamd.Hierbijwerd
tevensgezocht naar eenzodanigeplaatsing vandeschovenop
hetveld,datde afdekking deminstmogelijke arbeid zouvergen.
Tengevolge vandedroge zomerkwamendeproeven inwintertarwe tevervallen» Inhaverkonéénproefwordenuitgevoerd?
waarbijtweeafdekmaterialen tenopzichtevanhot onbehandelde
objectwerdenbeproefd.De schovenwerden over elkaar opde
grond inzwadengelegd,zodat zijop eenvoudigewijzemethet
afdekmateriaal (respectievelijkdoorzichtig enwitplastiek)
kondenwordenbedekt.
Deresultatenvandezeproef zijnnietgunstiggeweest.
Vandebeide,opdezewijze afgedekte,objectenbleekdeonderzijdevanhet stro onderhetwitteplastiekmeertezijnbeschimmeld danonderhet doorzichtige.Degedorste'haver,afkomstigvanhut eerstgenoemde objecthad eenduidelijkmuffe
geur.Ookwasdezehaverniet voldoende gedroogd.
Opgrondvandetot dusververkregen ervaringenmoet
worden geconcludeerd dathet afdekkenvandeschoventegen
ongunstigeweersomstandigheden geenpraktische vooruitzichten
biedt.
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Dezemethodeisnietrendabel,zoweltengevolgevandeextra
materiaalkosten alstengevolgevandevereistemeerderearbeid« Dezeproevenzullennietverderwordenvoortgezet.
Diversen.,
Op 14oktoberhield dr.S.Broekhuizenineenvergadering
vande contactgroep Landbouwmeteorologie eeninleiding over
"Fonologisch onderzoekbijgraangewassen".
Tergelegenheid vanhet 50-jarigbestaanvanhetStation
voorMaalderij-Bakkerijvond5novembereenpersconferentie
plaats,metdaarnaeenbespreking vandetarwekwaliteit inverbandmet debroodbereiding endevoeding.Depers-«rtegenwoordigerskondenhiertoevragenrichtentoteenforum,bestaande
uitmedewerkers vanhot station.Opverzoekvandedirecteur
vanhetstationmaakte dr.Broekhuizen eveneensdeeluitvan
hetforum.
Op 27en28novemberwoonde dr.Broekhuizende jaarlijkse
bijeenkomstbijvande "Arbeitsgemeinschaft fürKrankheitsbekämpfungundBesistenzzüchtungbeiGetreideundHülsenfrüchten"
teGiessen.
AfdelingHakvruchten
V o o r l i c h t i n g
Cl
(344)

Indezeperiodewerdenverscheidene consulentschappenbezocht,ommet deakkerbouwdeskundige de aardappelentebestuderen.
Inverbandmetde erustigeinfectiesvanvireniseenverzoekgericht totdeN.A.K.omdeVoorlichtingadienst behulpzaam
tezijnbijhetverkrijgenvaneenindruk overdegezondheidstoestandvanhet zelf-gewonnenpootgoed.Hierbijheeftmenvolledigemedewerkingverleend.Inverschillende consulentschappenzijnoriënterende monsters onderzocht,waardoordeassistentenmetmeer overtuigingdetelerskunnenwijzen opde
veelal slechte gezondheidstoestand vanhetzelf-gewonnenpootgoed.
: •,
Aanverschillende bijeenkomstenenbesprekingenwerd
deelgenomen.Met deP.D. enhet I.B.V.L.werd overeengekomen
enigekleineproeventenomenomte onderzoeken inhoeverre
knollenmetvaatbundelverkleuring houdbaar zijn.Bovendien
werdmethet I.B.V.L. nog overleggepleegd overdehoudbaarheidvanslappeknollen.
Indezeperiodewerdenintotaal8lezingengehouden.
Voortswerd6urenles gegeven overpootaardappelen en2uren
overdobewaringvanaardappelen.Erwerden tweeradioberichtendoorgegeven.
HetbestuurvandeNederlandse Aardappel-Associatie
kwam indecember bijeen,waarbijdebesprekingvanhet aardappelondorzoek hetbelangrijksteagendapuntvormde.
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Men istotde conclusie gekomen,datmeer aandachtgeschonken
moetv/ordenaanPhytophthora-,kringerigheids-enfysiologisch
onderzoek.Met devoorzitter vandeafdelingA.Yr.-T„N»0.zal
overlegwordengepleegd,inhoeverre dit isterealiseren.
Depresident,depenningmester endesecret^iisvande
EuropeanPotatoAssociation zijninnovember enkeledagen bijeengeweest omverschillende zakentebespreken» Devoorbereidingenvoordekomende bestuursvergadering (20-23januari
i960)vergen,mede inverbandmetde conferentie in i960,enige
tijd.
O n d e r z o e k
02
(338) Invloed vanfactoren opdosorteringvan aardappelen
Deproevenvan1959hebbeninernstigemategeledendoor
droogte endoorwas,zodatvoordedoelstelling vanditonderzoek (eenbeter inzicht teverkrijgen overdewerking derfactorenpotergrootte enaantalplantenperha opde oogst ende
sortering)deproeven alsmisluktmoetenwordenbeschouwd.
Het aantalhoofdstengels perha (produktvanaantalplantenperhaenhet aantal stengelsperplant)blijkt eenfactor
te zijn,die zoweldereacties vanpotergrootte alsvanplantafstand kanverklaren.Het aantalstengelsperhablijktverder zeernauwsamentehangenmethet schiloppervlakvanhet
pootgood.Aandehandvangevondenrechtlijnige betrekkingen
tussenschiloppervlak vanhotpootgoed ende opbrengst ensorteringvande oogst,werd eenveelbeter inzichtverkregenin
deonderlingebetrekkingen enkondenbepaalde conclusieswordengetrokken.
Opgrondvaninde jaren1941-1943genomenproeven,kon
eenadviesworden opgesteld overdemaatregelen,diégenomen
kunnenwordendoortelers,dienietindegelegenheid zijn
goedgekeurd pootgood aantekopen ongedwongenzijneigen-geteeldpootgoed uit teplanten.Aanzienlijk dichter'plantendan
gebruikelijk,gecombineerd metnade opkomstwegschoffelenvan
achterlijkeplanten,eventueelgevolgd door een overbemesting
rhe.tstikstof,kanertoe leiden,datdeteverwachtenverminderinginopbrengsttengevolgevanhetvóórkomenvanveelvirusziekten,vooreenbelangrijkdeelkanwordengecompenseerd.
C3
(338A)

Onderzoeknaarde eisen,diediverse aardappclrassenstellen
aanverschillende cuTtüurmëtEoden~~~
---- - DeproefinRandwijk (PAW258)isvolkomenmislukt,doordatdedroogte degrond in.zeer abnormale omstandighedenheeft
gebracht.Debepalingvandohoeveelheid kluiten (inverband
methetmachinaal rooien)isdaaromnietverricht,terwijlde
waarde vande opbrengstbepalingen vandeknollenzeertwijfelachtigwas,doordat zichnadeeerstedroogteperiode sterke
verschillen (banen)door stikstofbemesting ophetveld aftekenden,juist inderichtingvandeobjecten.
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Erzijnoverdeinvloedvandeverschillende cultuurmethoden (serie 612) door deR.L.V.D» dit jaarweinigproevengenomen» Welwerdendemonstraties gehoudenmetverschillende wijzenvanaanaarden enlosmakenvandegrond tussendeaardappelruggen» Detriltandverkruimelaars schijnenindemeestegebiedendebestebewerking telat«j.nzien,
C4
(338B)

Invloed vansystemische insecticiden opde opbrengst ende
Kwalïtëiïvanaardappelen"Cp?°ëvën-insamenwërELng~"mët~dëEeer
HillëRisLambërs.~mêt_dëN.A.K.endeH.L.V.D.)
Uitdonateeltvan eendeelvanhet controlemateriaal van
deproevenvandit jaar» datinVeghel inhetnajaarwerdbeoordeeld» bleekdatdoordegrote envroegebladluisontwikkelingeensterke totzeer sterkebesmettingvanhetgeteelde
pootgoed doorbijnahetgehele landheeftplaatsgevonden»zowelwat betreftbladrol alsY-virus (oud ennieuw). DebesmettingdoorA-viruskonnietwordenbeoordeeld ,omdathetbeproefde rasBintjehiervoor nietvatbaaris.
Opgrondvandohiermedeverkregen gegevens enmetdie
vanvoorgaande jaren.werd inoverlegmet enigedeskundigen(o.a.
HilleEisLambers)door deRijkslandbouwconsulentvoorPlantenziekten eenadvies opgesteld overdemaatregelen,die ini960
kunnenwordengenomen (bespuitingmet systemischemiddelen)om
dedreigende besmetting indepootgoedteelt tegentegaan.

C6
(338F)

Loofdodendemiddelenvoor aardappelen
DoordeN.A.K.,deR.L.V.D.endeP.D.werdeninenkele
produktiegebieden vanpootgoed,proevengenomenmet 2,4?5-T,
gemengd inhetdoodspuitmiddel (DNCin olie), omheteffect
ophet nahetdoodspuiten dikwijlsuitlopenvandeknoppenop
destengelstompen teonderzoeken.Deresultatenvandeproeven
zijnnogniet alle ontvangen,maarvoor zoveruithet bezoek
aandeproefveldenkonwordenwaargenomen,bleekhetmiddelin
eenaantalgevallenniet dieremmendewerking opdeuitloop
vandeknoppentelaten'zien,alsuit de invoorgaande jaren
doordrs.Bodlaender (i.B.S.)genomenproevenkonwordenverwacht.Het schijnt dathetbinnendringen vanhetremmendemiddelindeplant,inde combinatie nogafhankelijk isvande
concentratievanhetdbodspuitmiddel ofdatanderefactoren,
zoalsweersomstandigheden ofhoeveelheid water,hierbijnog
eenrol spelen» Inenkeleproeven,waarin ookhetmiddel2,4>5?-T
zondervermengingmet eendoodspuitmiddel werdverspoten,is
eenafwijking ihdeknollen'(groeischeuren enrotting)waargenomen.
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C7
(386)

Het tegengaanvan opslaginhetvolggewas (naaardappelendoor
.gröndbëwerkinginhotna-ën~vöorjaarvöor~he"t~zaai"en ""~
OverdeproevenindeVeenkoloniën zijngegevensbinnen•gekomen,v/elkeechturgeen conclusies toelaten»
Er zalgetrachtv/ordendeproeven indoVeenkoloniënnogmaals telatonherhalen,hoewel dit jaarvoordestudievan
dit onderzoekmindergunstig zalzijninverbandmet desterke
kiemneiging,diedeachtergebleven aardappelendit jaarreeds
indegrondvertonen.Op sommigepercelen iszelfsaandeopslagvanpootaardappelen (gerooid begin juli 1959)reeds een
beoordeling opvirusziektenmogelijkgeweest.
Op "Droevendaal"werd eenproef aangelegd,waarbijdoor
periodiek rooiengedurende dewinterhet lotvanindegrond
verblijvende aardappelen zalwordennagegaan.
Diversen
Op 16,17enloseptembermaakte ir.A.J.Reestmaneen
reis naarPeronne inFrankrijk opuitnodigingvandefa.
HettemaenZonen,voorhetbeoordelenvanproefvelden.

Afdeling Peulvruchten
V o o r l i c h t i n g
Dl
(345)

-A-an een eonservenconcernwerdenuitvoerige gegevensverschaft omtrent contractteeltmogelijkhedenvandoperwten,stamslabonen,pronkers entuinboneninNederland.Bijhetopstellenvandit advieswerduitvoerig overleggepleegdmetde
Stiboka.
Inde omgevingvanKlazinaveenwerden,tezamenmetpersoneelvanhetEijkslandbouwconsulentschapteEmmen,bezoeken
gebracht aaaeenaantal contractpercelen starnslabonenvoor
snelvriosconserven,alsmede aanenigeproeven overrijen-en
stikstofbemesting indezepercelen. Gebleken is,dat opdalgrond uitstekende gewassenstarnslabonenkunnenwordengeteeld.
Waarschijnlijkkandaar eenbelangrijke teelt vanstarnslabonen
tot ontwikkelingkomen.
Metpersoneel vanhotEijkslandbouwconsulentschap teDordrechtwerd opGoeree eenreekspercelen starnslabonenontuinbonenvoor zaadteelt bezichtigd.Er trad inverschillendegevallen ernstige schade opdoorvirus-2,afkomstigvannaburige
gladiolen.
Degladiolonteelt op Goeroe isde laatste jarensterkuitgebreid.Het lijkturgent datproevenwordengenomenoverhet
bespuitenvandestarnslabonenmet luizendodendemiddelen,om
opdiewijze dovirus-2-schade tebeperken.Hetbespuitenvan
degladiolen zouefficiënter zijn,dochdit isveelal niette
realiseren,omdat degladiolenteloreenandere isdandebonenteler.
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In-detuinbonon"tradflinke schade opdoorbladrol
(=topvergelingsvirus vande erwt).
OokinWest-Noord-Brabanttrad instamslabonennogal
wat schade opdoorvirus-2.
InGroningenwerdmet de commissie voor deafzetvanlandbouwerwten eenbesprekinggevoerd omtrent deteeltmogelijkhedenvanverschillende peulvruchten indeprovincie Groningen.
Eind juliwerd eenvoorlopige oogstraming landbouwerwten
opgesteld.Uitvergelijkingenmotdevoorlopige endefinitieve
C.B.S.-ramingenisgebleken,datdeze laatsteramingennogniet
opde juistewijze zijngeorganiseerd.MetdeafdelingCijferdocumentatiewerd eenenanderbesproken.Onder meerwerden
voorstellengedaanomtrent eenbetereinventarisatie~instructie=
Uit dedefinitieve oogstraming isgeblekendatdeerwten,
ondanks defelledroogte,verrassend goede opbrengstenhebben
gegeven.Ditgeldtvoordo zeeklei-enzavelgronden.Uitde
zeermatige opbrengst op "DeBouwing"zouafgeleidkunnenwordendatderiviorklc-iin zeerdroge jarentekortschiet .in
vochtvoorzioning.
Dekookkwaliteit blijkt echternogal eensteleur testellen.Gebleken isdatdit enerzijdswordtveroorzaakt dooronvoldoende fosfaatopname,anderzijds doorhetvoorkomenvan•
slecht inwekende erwtenseenvormvan "hardschaligheid".
Reedsvanaf septemberwerdenaanverschillende conservenfabriokenadviezenverstrekt overhet teeltprogramma i960voor
doperwtenendeels ookstamslabonen.
Het conservendoporwtenaroaal i960zalgroter zijndandat
inI959« Eensdeels hangtditsamenmetdevlotteverkoop van
de 1959-Pr0(iuktie,andorsdeelsmetdetoenemende afzet inbinnen- enbuitenland.Inhetbijzonder zaldesnelvriesconsorvenindustrie het areaalflinkuitbreiden^ zozullenenkelehonderdenha'sindeN.O.P.worden gecontracteerd.
De "vrije"contractteelt vanconservenstamslabonen oplandbouwbedrijvenwasvangrotere omvangdanin1958Idatdeze ontwikkeling slechts geleidelijk genoemdmagworden,wordthoofdzakelijkveroorzaakt doorhetfeit dat ernoggeenkwaliteitsrassenbeschikbaar zijndiegoedmachinaalkunnenwordengeplukt.HetrasPrélude,datvangoedekwaliteit is,kanmogelijktamelijk goedmachinaalwordengeplukt,docherisnog
slechtsweinig zaaizaad beschikbaar.
Ookvoordemachinaleplukstaannoggeengoedwerkende
machines terbeschikking.DeHollandse Borga-machinevertoondein I959n °g ernstige tekortkomingen|indekomende jaren
zaldezeplukmachine echtervrijzeker opeengoedpeilworden
gebracht.
Vermeldenswaard isdeontwikkelingvandeteeltvanconservenstamslabonen alstweede gewasnaspinazie ofvroegedoperwten.Aandevoorwaardenvoorhet slagenvaneendergelijke
teeltkanthanswordenvoldaan:bestrijdingvanbonenvlieg
(zaadbehandelingmet TMT.7'+Aldrin),eenvroegrasdatgoed
resistent istegenrolmozaïek (Prélude)eneenvoldoendevochtigzaaibed (zonodigberegening).
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Deze lateteeltenalstweede gewaswerdenbezichtigd in
westelijkNoord-Brabant enindeAchterhoek.InNoord-Brabant
slaagden eenaantalpercelen-diebeginaugustuswerdeningezaaid,dankai'jdewarmenazomer.Innormale jarenisdeze zaaitijd telaat,
'Op10novemberwerd inGroningenvoor de "Verenigingvoor
Hoger Landbouwonderwijs"'eencursorische les gegeven over "De
NederlandsePeulvruchten ineengerealiseerdeEuromarkt".
O n d e r z o e k

M
(286) Onderzoek aanveldbonen entuinbonen (Vicia-bonen)
Iniswtoriënterendezaaitijdenonderzoekbijtuinbonen,
nam inhetzaaitijdtraject 17maart tot 28aprilde opbrengst
vanallerassengeregeld af.De omvangvandorelatieveopbrengstdalingisechterrasgewijsnogalverschillend envarieert van
30tot.85$« Deindrukbestaat datPrimoMeteoor,Allervroegste
enTriolaat zaaienhet besteverdragen.LangeHangers,VerbeterdeWitkiemenMinor gavenbijlatezaaideslechtsteresultaten.Eenlagere opbrengst bijlatere zaaiwordtvooreen
groot deelveroorzaakt door eenteruglopenvanhetpeulgetal
perplant.Daarnaast spelenhet lOOO-korrelgewichtendepeulvulling eenuiteenlopenderol.
D7.
(346) Onderzoek zaadwinning lupinen
O n k r u i d b e s t r i j d i n g
Simazinbleek eenzeergoed onkruidbestrijdingsmiddelin
lupinebijaanwendingvóór.opkomst,juistbijvroegevoorjaarszaai alshetresultaatmet DNOC onvoldoende enineenvoorjaar
alsvan 1959ookonzeker is,wegenshetheersenvaneenlage
.temperatuur.
Bijgeenvandezebespuitingen,ooknietbijeenondiepe
zaaivandelupine oplössgrond,ondervond hetgewas eennadelige invloed vanhetmiddel.Dewerkzaamheid vanditmiddelis
echter afhankelijkvandevochtigheid vandegrond enderegenvaltijdensdebespuiting.Uit deopbrengstresultaten (opbrengst
oplaagniveau)vanPAW 307 (onkruidbestrijdingvóór opkomst
met twee concentraties Simazin invergelijkingmetDWOC)kwam
debetekenisvan oengoede onkruidbestrijdingsterknaarvoren.
Bovendienwas ernogeenduidelijk effectvanhethakkehopde
stand vande lupine en ookopde opbrengst,zelfsbijdehoge
Sirnazingift (l,8kgperha). .
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E n q u e t e

z a a d t e e l t

l u p i n e

Indeverslagperiodewerdvrijveeltijdbesteed aande
verwerkingvandein1958indezandstrekengehoudenenquête
betreffende deteelttechniek bijlupinenvoor zaadwinning.Het
houdenvandeze enquêtewasvoorgesteld doorde studiegroep
voorlupinen,vandeP„SoC„
Van 72bedrijvenwerd hetA-formulier envan 66 bedrijven
hotB-formulier (oogstgegevens)terugontvangenvandeE.L.V.D.
Deopdedeelnemende bedrijvenuitgezaaide oppervlaktebedroeg 200ha,zijndenaar schatting ua80^ovanhettotale areaalzaadlupinein1958 (inclusiefdenietvoordekeuringaangegevenoppervlakte)«
Metuitzonderingvan 10haopdeVeluwe (misluktdoorkonijnenschade)werdpraktischdegehele oppervlaktegeoogst.
Tennaastebij 82fovandegeoogste oppervlakte of77/&vande
uitgezaaide oppervlakte leverde lupinnenmet eenvoldoende en
meestal zelfs zoorgoedekiemkracht.
Inditverband zijopgemerkt,dathetR.P.v.Z-»-slechts
gegevens heeft aangaande dezaadkwaliteit opdeVeluwe.Dit
isvoorhetvaststellenvandekiomkrachtnormenvanhetzaaizaad eentesmallebasis,nudolupine overwegend inhet zuidenvanhet landwordt geteeld.
InI958was deopbrengst zeergoed,doch erkongeenduidelijke invloedvande zaaitijd opdeopbrengstwordenaangetoond,Wel ondervindt dokiemkrachtdeinvloedhiervan,wat
uit onderstaande gegevens blijkt.Dezegegevens hebbenbetrekkingop 30percelenNeven-lupineinN.-Limburg,Brabant ende
Veluwe,ingedeeld naardezaaitijd in3groepenvanelk 10percelen.Degemiddelde gegevens zijnverkregendoordegemiddelde opbrengstenvandeafzonderlijkebedrijventemiddelen.
Gom. opbrengst aanschoon
droogzaadperha
Gezaaid vóór 1april
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T

Kiemkracht

I687

91

"

van1t/m 9/4

1646

88

"

van 10t/m 30/4

1620

19

Onderzoek op consumptiowaardevanpeulvruchtenrassen
D r o g e

p e u l v r u c h t e n

EnigenieuwerassenvanNederlandsekwekers enoenaantal
inSuriname gebruikelijkepeulvruchtensoortcnwordenbeoordeeld.
Einwitte-bonenrasvanhot I.V.T.maakte eengoedeindruk.
D o p or.wt o n
PAÏJ280-oogst I959-44rassen_4à5rijpheidsstadia.
Het ingeblikte endiepgevrorenprodukt,intotaal 384monsters,
werd beoordeeld.
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BijdorondzadigerassentradeninhotbijzonderGloirede
..QuirnperonAlaska 2-pouliggunstignaarvoren|vandodit jaar
voorhot eerst"beproefderassenwasCerogoed* BijdegekrouktzadigerassenhaddenCera,KelvaenDouble One eongoedekwaliteit.
MO
(3O8) Werkzaamheden tendienstevanhot onderzoek opconsumptiewaärde~vän-peulvruchten - - - - - - - - - - - - - - - - Op 28september enop 2oktoberbracht mej. A.Veenbaas
eenbezoek aandeAnugateKoulen^ innovembervolgde eentwee•daagsbezoek aandezestad,waarbijwarenhuizen enlevensmiddelenzakenincentrum enbuitenwijkenwerdenbezocht.Eenaantalpeulvruchtenmonsters werd voorbeoordeling envoorvergelijkingmet 1958meegenomen.Indecember volgde een oriëntering
inAmsterdam incentrum enbuitenwijken,v/aarbijeveneensgegevens overkwaliteit enprijswerdenverkregeneneonaantal
monsterswerdverzameld«
Dil
(347) Werkzaamheden vanvoorlichtende aardbetreffende deconsumptiewaarde~van~pêuïvruchten - - - - - - - - - - - - - - - - - Voordehuisvrouwwerd een4-t>ladigfolder "Eenmaalper
weekpeulvruchten -kopen-koken-opdoen"samengestelde Oplaag 10»000ex.DeP.S.C,stelt dezefolder terverspreiding
beschikbaar aanzijnleden-detaillisten.
AandeuitgeverijFlorateAmstelveen,diehetVeGé-huisorgaan ofContactblad verzorgt,werdmedewerkingverleend bij
het samenstellenvanoenartikel overhetwerkopdeafdeling.
Aanhet "Centraal Bureau"teRotterdamwerduitvoerigadviesuitgebracht betreffende deslechtekookkwalitoitvaneen
partijschokkers,dit tenbehoevevaneenafnemer inIerland.
D12
(348) Onderzoekter oriëntering
omtrent dekwaliteit vanpeulvruchtenïn~dêpraktijk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ter oriëntering omtrent dekwaliteit vangroene erwtenen
schokkers,oogst 1959,werdenmonstersvan 70telerspartijen
groene erwtenen30partijen schokkers beoordeeld.Vandepartijenerwtenwas ongeveer dehelftgoed ofzeergoed,ca.30$
gemiddeld en20$onvoldoende.Vandepartijen schokkerswas
ca. 30$goed ofzeergoed,25$min ofmeer onvoldoende en40$
vantussenliggende kwaliteiten.Deminder goedekwaliteit in
vergelijkingmet b.v. 1958v/asaanleiding om,zijhet oriënterend,nategaaninhoeverre opeenvoudige enindehuishoudinggemakkelijkuit tevoerenwijzedekooktijd bekort zou
kunnenworden.
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D14
(380)..Onderzoekaandrogeerwten
E.Bestrijdingvaninhet zaad aanwezige schimmels door"behandelingmet ant:~Liotica (InsamenwerkingmetP.D. enmcj.A.
.Veonbaas,)
Deproevenmet antibiotica-zaaizaadbehandeling erwtenen
bonengavenin1959weinigindrukwekkende resultaten.Debonenoogst leedgedeeltelijk doornachtvorst endroogteschade engaf
onbetrouwbare gegevens.Schirnrnelziektenkwamenvrijwelniet
voor.Verschil inaantastingtussende objectenwerd ophet oog
niet aangetroffen.
D15
(381) Onderzoek aanconservondoperwten
B.Standruimte-onderzoek conservondoperwten
De overeenkomstige proevenopklei enzandgaven duidelijke
resultaten.Ditblijktuit enkele indevolgende tabelopgenomenvoorbeelden9 'waarindoperwtonopbrengstcninkgper arezijn
opgenomen.
Zand

Klei
planl en per

I40

37'

31

34

38

48

52

37

•31
40

4?

52

53
60

45
50

49
52

47
50
59

59

60N

90N

Gloire de Quimper

33

36

Finette

40

45
46
60

64

Conserva VIII

52

2
m

110

110

:46

planten per

80

80

Espoir de Gemblous

m

50

50
32

Eas

2

I4O

49

Totruim 100plantenperm^neemt onderdeabnormale omstandigheden vanI959de opbrengstgeregeld toe5bijsommige
rassen loopt ditnogverder door? terwijlderestbijmeerdan
100planten/m eengelijke oflagere opbrengstaanwijst.
D.Stikstofbemesting bij conservendoperwten
Bijmeerstikstofnamen in1959degewas-endoperwtenopbrengst bijFinette toe.
'
3Ükg
geen
N/ha
stikstof
'Totalegewasopbrengstkg/are
225
241
Doperwtenopbrengst

"

59

63

"25B"

"26T

63

67

Dezeresultaten zijnafkomstigvaneenkalkarme zware
rivierkleigrond enkunnen,deweersomstandigheden in aanmerking
genomen,slechtsbeperkte betekenishebben.
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E»Invloed vandozaaitijd opdeopbrengstvanconservendoperwten
Erwerden enkele aanwijzingenverkregendatWyolaenPygmalaat zaaien"beterverdragendanKelvedonWonder enFinette.
Ini960wordt eenandereproefopzet aangehouden.Erv/ordenenkele oogsttijdstippeningelast,teneindedeopbrengstentekunnenherleidentot dievanovereenkomstige rijpheidsstadia.
D17
(383) Onderzoek aanstamslabonen (Phaseolus-bonen)
IndeproefPAW304werdeneenaantal stamslabonenrassen
voorgeschiktheid vanlate teeltvergeleken.Debonenworden
op 3juligezaaid?nadat het zeervroegrijpendedoperwtenras
Gloire deQuimperhetveldhadgeruimd.Prélude voldeedmet
6,7 "tonbonenperhahet best.V/idusamaakte eveneens eengoedeindruk.DubbeleWitte enProbater,die zeer sterkdoorviren
waren aangetast,gavenuitermate lage opbrengsten.Deze bedroegen
2- 3tonperha.
Afdeling Zaadgewassen
V o o r l i c h t i n g
El
(343)

Voorlichting betreffende degras-enklaverzaadteelt
Erwerdveel contact onderhoudenmet defirma'sVanEngelen,Mommersteeg,Barenbrug,VanderHave enCentraalBureau.
Doordeweersomstandigheden— aanhoudende droogte—wasdebeoordelingvandepercelengraszaad uiterstmoeilijk. Invele
gevallenwerd eenbindendeuitspraak gedaan overhetwelof
nietiiandhavenvandepercelen.Inverband hiermee bleekveel
literatuuronderzoek nodig,daar inNederland overditfundamentele onderzoek zeerweinig onderzocht is.Met dehoofdvertegenwoordigers vangenoemde firma'swerdende advisering ende
methodiek besproken,evenals devraagaanwelkeproevener
momenteel degrootste behoefte,bestaat..
Inelf consulentschappenwerdenmet debetrokkendeskundigenéén ofmeermalenpraktijkpercelenbezocht omaande
hand hiervan eenéénvormige advisering tebewerkstelligen.
OpdevergaderingvoorbedrijfsdeskundigonteUtrechtwerd
eenlezinggehouden overs "Aspectenvandegraszaadteelt".
Erwerdgeassisteerd bijhetmondeling examenvandeakkerbouwcursistcn.
Met dedirectievan "deWilhelminapolder"werdendemogelijkhedenvanuitbreiding vanhetgraszaadareaal beoordeeld.
Aandeproefboerderij"DeBouwing"werd geadviseerd
overdesoortgraszaad,die eventueel inaanmerking zoukomen opditbedrijf.
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Erwerd inovorlogmetfirmaVanEngelen eenontwerpgemaaktvoor eenvoorlichtingsplanopdeVeluwezoom.Hierin
werd ookdeplaatselijkevoorlichtingsdienstbetrokken.
Erwerd oenlezinggehoudenvoor debedrijfsvereniging
inSt.Philipsland over;"Contractteelt enwat daar aanvast
zit".Verderwerd eenvergaderingbezocht indeWieringermeer,
waar-hetvolgendeprobleem'aandeordewerd gesteld.s "Hoekan
doteler zichbeschermen tegendev/illekeurvandecontracterendefirma".
Ookdit jaarisindemaand decemberv/eergestart met een
tweetal cursussen "Graszaadteelt"enwel ééninPurmerend,die
bezochtwerddoormedewerkers vande consulentschappenPurmerend enSchagenenéénteGoos,diebezochtwerd doormedewerkersvanGoesenAxel.Aanbeide cursussenwordt ookdeelgenomendoorvertegenwoordigers vanverschillendefirma's.
Voorlichting overige zaadgewassen
Op 27novemberpromoveerde ir.VanEoontotdoctorinde
landbouwkun.deopeenproefschrift,getiteld: "Detoepassing
vangedeelde stikstofgiftenbijenkele zaadgewassen".Hiermee
is eenperiode vanacht jaar onderzoek afgesloten.Voortaan
zalhijzijnaandacht uitsluitend aandevoorlichtingvan
zaadgewassenkunnengeven.
Bijeenbezoek aanOostelijkFlevoland bleek,dat-menondanksdelageprijzen,deverbouwvanwinterkoolzaad inhet
groot zalhandhaven.Voor i960zijnbijna 28OOhauitgezaaid.
Inhet oogstjaar 1959was de-opbrengst goed totzeergoed.
Eassenproevenbrachtenbijna5000kgperhaop.-Voorde cultuur
dient alleenhotrasLembke's,waarvoor eengoede afzetwordt
gevonden.De opbrengst wordt nl.kwantitatiefgeleverd aan
zeepfabrieken,die'omhetvroege,grote-aanbodvanuniforme
kwaliteit eenbetoreprijsbetalendanin 1959voorHamburger
ooitgebodenis.
InOostelijkFlevoland wordt dezeerhoge stikstofgift
opv/intcrkoolzaadintweekeer gegeven', het tweededeel
(2/3vandototalegift)wordtbijhetbeginvandebloeiverstrekt.
Op eenvergaderingvandoWerkgroep BIauwmaanzaadvande
Stichtingvoor Oliehoudende Zadenop18december isbesloten
nogmaals ini960het cultuuronderzoek vanhetProefstation
voor deAkker-en
ïïeidebouw
met eensubsidie testeunen.Het
centraleproefveld zal inZeeuwsch-Vlaanderenwordenaangelegd.
Opdezebijeenkomst trad ir.Olthoffafalsvoorzitter vande
Werkgroep ennamdr.ir.VanHoonzijnplaats in.Secretaris
isthansir.Gaakeer.
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O n d e r z o e k
E2
(246)

Onderzoek betreffende de t e e l t van g r a s - en klaverzaad
A. Graszaad
Enkele resultatenvande in1959geoogsteveldproevenkunnenalsvolgt inhetkortwordensamengevat.
Veldbeemd
Uit eenrassenproef gecombineerd met stikstofgiftenen
rijenafstendenbleek,datDuitse veldbeemd (inonslandhet
meest geteeld)enveldbeemd C.B. (eennieuwNederlands ras)
dehoogste opbrengstenbereiktenvan ca.2000kg/ha.Het Amerikaansehandelszaad kwamniet hogerdan ca.1700kg/haende
Amerikaanse selectie Merionbluegafhoogstens ca.1400kg/ha.
Het veldbeemd C.B.heeftvoor de zaadteelt velegoedeeigenschappen,het stroblijftkort enbetrekkelijk stijf,waardoor
hetveelstikstofkanverdragen.Bovendienheefthet eenzeer
goede roostresistentie.Eennadeel vanditras is,dathetzo
kort blijft,dathetnauwelijksmetde zelfbinderistomaaien,
zodatmenbijhet oogstenvermoedelijkwel isaangewezenop
hetdorsenuithet zwadmet eenmaaidorser.Dezemethode blijft
riskant inverbandmethetweer endemoeilijkertechnische
uitvoering.
Vandegekozenrijenafstandengaf 25cmeenietsbeter
resultaat dan 20en 33cm.Deverschillenbloken echterzo
klein,datmengerust adviserenkanderijenafstand aante
passen aandievandedekvrucht,mitsniet groter dan33cm.
Yoorwatbetreft devoorjaarsstikstofbemestinglijkthet
erop datdototdusverre gevolgde adviseringvan30kgN/ha
meer danaanStaringwintertarwe,voor derassenmetwatslapper stroietsaandehogekantisenwelmet eenbaal (15kgN)
verminderd kanworden.
Ten aanzienvandebehandelingvaneentweedejaars,'gewas
bleek,datgrondbewerkingdoormiddel vanfrezen tussende
rijendirectnado eerste oogstbeternagelatenkanworden.
De opbrengstwerd ernietdoorverhoogd endekans oponkruid neemt inbelangrijke mate toedoorhet opnieuwmaken
vaneenzaaibed.
Eenstikstofgift nahetmaaienvandehergrociisgewenst
enhet israadzaam,dezegiftzospoedigmogelijkteverstrekken.
Devoorjaarsstikstofgiftkanvoor eentweedejaars gewas
wat ruimergenomenwordendanvoor eeneerstejaarsgewas.
Bijde onkruidbestrijdingwerd gezien,dat eenmengsel
van 2,*f,D-amino (l-g-kgactieve stofperha)en2,4,5,-TP
(i-g-liter/ha)goederesultatengafbijeenvroegtijdigebezettinginaugustusmetkleinhoefblad enmuur.Indeperiode
eind april/beginmeiwordt doordepraktijk veelmetMCPAge-•
spotentegendistels.

- 31Hoewelveldboemdvrijsterkisenzoophot oogdebespuiting
goed lijkt teverdragen,tonendeproeven aandatmendanmet
eenoogstdervingvan ca« 100kg/ha.rekeningmoethouden.Evenals inDuitsland v/ordenookdoor onsgoederesultatenvorkregenalsdespuitvloeistofgemengdwerdmot 20kgurouu.'Daar
dit zeergoedkoop isengemakkelijkuitvoerbaar,lijkthet
welgewenst dit indeadvisering optenemen,
Roodzwenkgras
Uit enkele stikstofbornestingsproevenbleekdatgewoon
roodzwenkgras inhetvoorjaarmeer stikstofvraagt danhet
slapper groeiendeuitlopervormend roodzwenk.Bijdeeerstgenoemdevorm dientdezebemesting ongeveergelijktezijnaan
dievoorStaringwintertarwe,terwijlbijuitlopervormend roodzwenkdezegiftbeperkt dient tewordentotdiegelijkaan
Marnehaver.
Het opbrengstniveauvanuitlopervormend roodzwenkgras ligt
gemiddeld enkele^onderdenkilo'shoger danvangewoonroodzwenk»
Beemdlangbloom
Uit eenstikstofbemestingsproefbleek,dat'geadviseerd
kanworden omindezomernahetruimenvandedekvrucht 2à
3baalkas ofks tegeven eninhetvoorjaar dezebemesting
gelijktehouden aandievanStaringwintertarwe.
Tenaanzienvande onkruidbestrijdinggeldenvoorditgewas
ongeveerdezelfderichtlijnen alsvoorveldbeemd.
Kropaar
Bijditgewaswerdenproevengenomenmet debestebehandelingvaneen twoadejaarsgewas.Eengrondbewerking tussen
derijendirectnade eerste oogstkan ookhierwelachterwegeblijven.
Hetmaaienvandehergroei (ca.15sept.)enhetverstrekkenvaneenstikstofgift direct nahetmaaienbleek ookhier
eengewenste cultuurmaatregel tezijn.
Pi^nbladigschapengras
Met dit gras,dat altijd opontginningsgrond wordt geteeld,
word eenproefgenomen opzwarekleigrond (55/^afslibbaar).De
opbrengstwas opdezekleigrond bijna800kg/ha,hetgeenmiddelmatiggoed isenveelhogerdandegemiddelde opbrengst in
1959 op zandgrond,v/aarhet zeerveelvandedroogte te lijdenhad.Voorhet tweede.jaarstaathet ergoedbij.
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Goudhaver
Ditgrasismoeilijkuit tezaaienenhetmoet zeer ondiep
gezaaidworden.Aandezaaitechniekmoetenderhalve zeerhoge
eisengesteldworden.De opbrengstwas 500kg/ha.
B Klaver
Witteklaver
Ineenproefmetverschillende"maaidatavande eerste snede (15? 22en29meien5 juni),gecombineerdmetverschillendeoogstdata,werdendebesteresultatenbereikt bijvoormaaien
op 15en22mei enoogsten op 23juli,waarbijeenopbrengst
van700-750kgschoon zaadperhawerdverkregen.Deze opbrengst
isbuitengewoonhoog,hetgeenaanhet zeerdroge,voordeze
zaadteelt zeergunstige,weermootwordentoegeschreven.
Rodeklaver
Ineenproefmetverschillende maaidatavandeeerste snede
(22mei,29moi en5juni)gecombineerd met 2oogstdata (24
•en31augustus)werd bijdozaadopbrengst weinigverschilgevondentussendedatavanvoormaaien,echterweltussende
oogstdata,nl.resp.ca.65Oen800kg schoonzaadperha.
Ookhierwasde opbrengst,dankzijhetdrogeweer,zeerhoog-^
E3
^183)

Invloedvan
kunstmatige koelingvanpootbieten opdezaadpro-

duEtïe - - - - - - - - - - - - - - - -

---

Dewinterzaadbiotenwerdenhalf augustusgeoogst en14
dagen'latergedorst.Dank zijhotdrogeweerwasBetvochtgehalte slechts 14'^?zodathet zaadniet'gedroogd behoefdete
worden.Hotuitschoningspercontagewas zeer laag,ni. 9f°en
dekiemkrachthoog,t.w.94^»
Het dunnenheeft de opbrengst steedsnadeligbeïnvloed.
Dezaaidatumbleekbijniet dunnenniet enbijdunnenwelvan
invloed tezijn.Het aanaardenwerkte gunstig.
InaugustuswerdenteNieuw-eSßhans 4proeven ingezaaid.
Daar regenuitbleef,kiemdehet zaadniet endezeproeven
moetendan ookalsverlorenwordenbeschouwd.
Erwordt thansooknagegaanofjongekiemplantjes doorde
winterkunnenkomen (zaaitijdenproef indeHaarlemmermeer,
lopende totinfebruari i960).

33
E4
(340)

Cultuuronderzoek:van zaadgewassen
C«Jeteelt vanradijszaad
Derijenafstand enhet aanaardenhaddenweinig invloed
opde zaadopbrengst»Dezenamtoebijhetkleinerwordenvan
de zaaizaadhoeveolheid.Hetuitschoningspercentage daaldebij
hetgroterwordenvande zaaizaadhoeveelheid enderijenafstand.DeAlternaria-aantasting wasbijaanaardenminder erg
danbijniet aanaarden,hoewelinbeide gevallenpraktisch
geenlegeringvoorkwam.
D.Bemestingsproevonmot zaadgewasson
B 1auv/r.*!.»nzaad

De droogtehad totgevolg,dat eenhogetotzeerhoge
N-bemesting gepaard gingmet eenlagere zaadopbrengst dan
bijeennormaleN-bemesting,zonderdat ersprakewasvaneen
tewelige ontwikkelingo DelingderN-giftenhadsoms eenmeeropbrengst tengevolge,doch ookwelgeen ensomszelfs eenne;
gatiefeffect.
Gelemosterd
BijdelingdorN-giftenwasdezaadopbrengst lagerdan
bijtoedieningvandegift inéénkeerbijde zaai.Deregen
bleefte languit omdetweede giftnogvoldoende telaten
werken.
De zaadopbrengst nam toemet de— bijde zaaigegeven—
N-bemesting.
Winterkoolzaad
IndeHaarlemmermeer zijntweeN-bemestingsproevenuitgezaaid,waarvan eréénwat onregelmatig isopgekomen.
Karwij
InNieuwe.Schans is eendrietalproeven aangelegd,waarinde invloed vandedekvrucht envandeherfstbemestingmet
stikstofwordenonderzocht.
E. Overige cultuurproeven
BlauwEiaanzaad IndeHaarlemmermeer enZeeuwsch-Vlaanderenhadhetaanaardendit jaargeen ofeenongunstige invloed opdezaadopbrengst.Alleen opN-Bevelandwerddoor aanaardeneenmeeropbrengstverkregen.
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De zaadopbrengst vanhotrassonmengeelNobol-Emmabloem
lagintussendievandobeiderassen,indiendezeafzonderlijk
werdenuitgezaaid.
Bijgemengdeuitzaaivanblauwmaanzaadmet andere zaden
werd dehoogstezaadopbrengst behaald,indienmaanzaad gemengd
werdmet dood zaad ofwitteklaverjdelaagste opbrengstenbij
mengingmethopporups ofrodeklaver.Eengeringerehoeveelheidhopperups inhot zaaimengsel (5inplaatsvan15kgper
ha)had opbrengstverhoging tengevolge.
De zaadopbrengst daaldebijhettoenemenvandestanddichtheid.Doordunnenwerd eenopbrengstverhoging verkregen.Bij
eenhogere zaaizaadhoeveelheid ishet effectvandoorhakken
kleinerdanbijeenkleinere zaaizaadhoeveelheid.
Eenéénmalige bespuiting tegenluizenhad eenzeergunstige
invloed opdezaadopbrengst enhet 1000-korrelgewicht.Het
1000-korrelgowichtvanhetnietbespotenmaanzaadwas 45$lager
dandatvanhetbespotenmaanzaad.Hetverschil inzaadopbrengst
wasnoggroter,
F,De zaadteelt vangelemosterd••
Zweedse,Deense enMansholÜsgelemosterd reageerden vrijwelgelijk opdezaaidaturnenookhun opbrengsten verschillen
weinig.De opbrengstvanMontanawasbijvroege zaaihogeren
bijlatere zaai (na27april)lagerdandievandezedrie rassen.HetAmerikaanse rasMontanaverdroeglaat zaaienminder
goed dandegenoemderassen. Bij'zaaienna27aprildaaldede
zaadopbrengst vanMontanavrijsterk.Na11meizaaiengafbij
allorassen eenzeersterke opbrengstverlaging» Dekwaliteit
vanhet zaadwerdminder indienlatergezaaidwerd.
Destanddichtheid (rijenafstandenen zaaizaadhoeveelheden)
bleekweinig invloed tehebbenopdezaadopbrengst.Vermoedelijk isdit echtertewijtenaanhet extreem droge jaar.

Afdeling-Vezelgewassen
V o o r l i c h t i n g
Fl
(354)

Degemiddelde opbrengst aangerepeld strovlas lag,tengevolgevandelangdurige droogte,met 5096kg/ha5$lagerdan
hetgemiddelde overde laatste 10jaren.Ditin tegenstelling
metdezaadopbrengst,welkemetgemiddeld931kg/ha17$hoger
ligt.
Vezelgehalte envezelkwalitc.it blijken eveneens lagerte
zijndanalgemeenverwachtwerd»vooral bijhet strovanlaatgezaaidepercelen.Hoewel de stro-opbrengstenvoorhennep inde
proevennagenoegophetzelfde niveau liggenalsandere jaren,
blijkenvezolgehalteenvezelkwaliteit ookhiertegen tevallen.
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Hotgebruikvanplastiekkledenbijhotdrogenvanhet
geoogste vlas;leidde-inde eerste oriënterendeproeventen
gevolge vanschimmeling totmindergunstigeresultaten.Het
" onderzoek zalmetplastiekkledenvan andere samenstelling
vermoedelijkwordenvoortgezet.
Opverzoek vandeHennepcommissie Veenkoloniënwerdveel
aandacht besteed aandeverwerkings-enafzetmogelijkhedenvan
hennep,vooral opgrond vandegunstige ervaringenmetdeteelt
vandevezelrijke enproduktieve nieuwe rassenvandr« Von
Sengbusch,, 1.\ ';enbesprekingmethetD.Ë.T.L enbelanghebbendenteAssenslaagdemen ervoorlopignogniet ineeneconomischrendabeleverwerkingsmethode teontwikkelen,medein
verband methet ontbrekenvandebenodigde financiëlemiddelenvoorvoortzettingvanhet onderzoek.Ookhetbezoek aan
deItaliaansehennopdclegatie ende groenonthoutingsproeven
metnieuw ontwikkeldemachines openden geen nieuweperspectieven,'welstaatvast, datmenvoordeafzet demogelijkheden
moet zoekeninderichtingvan "veredelde"vezels ennietin
devervangingvan jute.
OpverzoekvandeLandelijke Repelcommissie werd eencursus opgezet omtekomentot eenbetere scholing envoorlichting
vanhet oogsten endoverderebehandelingvanvlas,teneinde
dekwaliteit vanhetgeoogsteprodukt optekunnenvoeren.
Insamenwerkingmot deA.K.U.enhet Landbouwschapwerd
gezocht naar oenmethode,omdebevoorradingvanstrovlas zeker
testellenmotmoer stabieleprijzeninverbandmetdeeventueelverdere ontwikkeling vanhetNovivlasprocédé.
Ineenbesprekingmetdeskundigen,ophetgebied vanvlasziektcnwerd besloten,hot onderzoek naardebestrijding van
Ascochytavoort tezetten.
Metdobestrijdingsmiddelenindustriebestond eennauwe
samenwerking ophetgebied vande ontwikkelingvannieuweapparatuur enzaadontsmettingsmiddelon.Tevens zalmeer aandacht
.wordenbesteed aandoeventueel schadelijke invloed vande
vluchtigekwikdampenvoordogezondheid.
Op eenvlasstudiedag teKortrijkkwamduidelijknaarvoren,
datvandezijdevandeBelgische Overheid veel aandachtwordt
besteed aandeverhogingvandevakbekwaamheid endereorganisatievandevlasindustrie.
O n d e r z o e k
_0

Cultuurmethodenbijvlas

Üd

— —— —_———_ _ — _ _

(355)

A«Rassenonderzoek
Insamenwerkingmethet I.V.R.'O, werd eenoverzichtopgesteld vande opbrengsten aanongcrcpeld stro.ïïiera,Dianaen
Engelum C.l6 'blekengemiddeld dehoogste stro-opbrengstengeleverd tehebben,terwijl ookdenieuwe selectie C.B. 1oen
heelgoedeindrukmaakte,
Hylkerna1807ligt opoenveel lagerniveau.ïïiera
•
bleekminder
droogtegevocligdanmenaanvankelijkhad gedacht".OokEngelumC.I6bleekbeterdanSolido,waarbijookdekleurvaneerstgenoemde overhet algemeenbeterwerdbeoordeeld.
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VandevijfY/iera-lijnenblekendeNederlandse selecties 4en
14eenhogere stro-opbrengst tegevendanlijn11ende
Franse selecties84en137enzeker zoproduktief tezijnals
'Wiera.Vandelaatste selecties islijn84gevoeligvoor "dode
harrei"en137wasminder stevig.
De eerste analysedjfers'wijzenuit,dathet lintgehalte en
lintkwaliteit dit jaar laag zijn- De zaadopbrengsten zijndit
jaarbelangrijkliogerdannormaal.
BeOnkruidbestrijding
Eenbeoordelingvande objectennade oogst leverdeniet
veel op5omdat doorde aanhoudende droogte het onkruidweinig
gegroeidwas.Y/elzijnnogcijfers gegeven tenaanzienvande
bestrijdingvanzwaluwtong.Hieruit bleek,datdemiddelenop
basisvanNaDNGnagenoeg afdoende engemengdmetMCPAgoed
gewerkt hadden.Vande ondervruchtenbleekalleendehopperups inafnemendematevanKOC.ExtarSandoz enNolachietC
geledentehebben.Y/itteklaverwasnagenoegniet terugte
vinden.Luzerne enrodeklaverbleken ongevoeligvoordeze
middelen.
F.Vergelijkingverschillende oogstmethoden entrektijden
Demonsters zijnnog inbewerking.Groteverschillen zijn
doorhet bijzondergunstigeweersvorloop tijdensde oogstniet
teverwachten.
F3 ..
(356) Cultuurmethodenbijhennep
Deregenindetweedeweekvanaugustusheeftdehennep
nogsterkinlengtedoentoenemen.Detoenreeds aanwezige
lengteverschillen zijnweliswaar niet overgroeid,maarbijde
oogst stond ertochnog eengoedgewas.Devier oogsttijden
hadden alle eenbijzonder vlotverloop.Alle objectenzijnop
vrijdaggemaaid en5dagonlaterbinnengehaald.Hetv/eerwas
— afgezienvandeverschillenindaglengte— voor alleproeven
gelijksfeldrogend.zonnigweer.
InsamenwerkingmethetI.B.V.L.werd speciale aandacht
besteed aandemogelijkhedenomzaad tewinnen.Degegevens
moetennognaderwordenuitgewerkt.
Afdeling Griendhout enBiet
V o o r l i c h t i n g
Gl
(350)

Dank zijeengeregelde overstroming derrietgorzenkon
hetrietbuitendedijkenprofiterenvandegebodenwarmte.
Ergroeide eenlanggewas,datindetweede helftvanaugustus
reedsgingpluimen.
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Helaas tradopveleplaatsen eengeleverkleuring op,dieaan
deaantastingdoor eeninsektmoetv/ordentoegeschreven.Rietbrand werdnogal eenswaargenomen»
Indetweedehelftvanaugustus zullendelaatstebiezen
vandestellingen zijngekomen.Behoudens eenpaardagenheeft
menuitzonderlijkgunstig oogstweer getroffen,zodat zwavelen
ditmaal overbodigwerd geoordeeld.Debiesplatenvertoonden
eenwathollestand endebiezenbereiktenniet degewenste
lengte.Dankzijeenoverschot vanhetbijzonder goedegewas
vanI958zalmengeheel aandevraagkunnenvoldoenenmen
verwacht datdeprijs zichzalherstellen.Hetblijkt eengevoeligemarkt tezijneninhetgebruikvanbiezenisenige
achteruitgangmerkbaar.Opgrondvandebeproevingvaneenaantalbestrijdingsmiddelenkoneenvoorlopig advieswordengegevenvoor eenbestrijding vandeZee-aster,nl.hetgebruikvan
2,4,5-Tester.
Vaneendrietal excursieswarenertweevoornamelijkgewijd aanhetwinnenvanland inhet Deltagebied d.m.v.biezen-,
riet-engriendcultuur.Vandezegelegenheidwerd tevensgebruik
gemaakt,degevolgenvandroogleggingvanbuitendijkse griendente latenzien.Beide excursieswerden opverzoekvanhet
Landbouwschap voorbereid eneengezelschap vanheeluiteenlopende aardnam eraandeel.Dederde excursiewerdmetstudentenindegeodesiegedaan,teneinde eenenandervandeverschillende vormenvanbodemgebruiktetonen.
Met deProvincialeWaterstaat inUtrecht bestond overleg
inzake degedeeltelijkebeplantingmet rietvanhet eerstevan
eeneendertientalkunstmatiggevormde eilandjes inde Loosdrechtseplassentendienstevande ontspanning.Evenalsbij
deproefnemingentezamenmetdeProvincialeWaterstaat inFriesland,leverdehet stekkenvanriet onderdezebijzondere omstandighedenniethet gewenste resultaat openerzaldan ooknadere studievereistzijnomditvraagstuk optelossen.
Leverde eenbespuitingvanhetrietmet eenoplossingvan
ureum opeonproefstrook langs eenderFriesekanalenaanvankelijkgroot succes op,ookbijditgewas tradineenlater
groeistadium— indetweedehelftvanaugustus—meerbeschadigingdientengevolge op.
Erkongeenverbandwordenwaargenomen tussenniet snijdenvanhet riet enhet optredenvaneeninsekt inhetriet,
waardoor ditvroegtijdiggeelwordt.
Welbleekinaldiegevallenhetrietkorter tezijngebleven»Hetzelfdedoet zichinoostelijkFlevoland voor,waar
dr.D.Bakkerdit laatsteverschijnsel niet slechts aaneen
uitputtingvandebodemtoeschreef,dochtevensaandevorming
vangiftige stoffenuithet achtergeblevengewas.Hetzelfde
deed zichbijzijnproefnemingenmetbiezenvoor,bijwelk
gewas eveneensgrotehoeveelheden organische stofdegrondbedekten.
Op enkelepercelengriendhoutvandeDienst derZuiderzeewerkenkonalsgevolgvaneenversoberingvanhetonderhoud eentoenemingvanRatelaarwordenvastgesteld,gepaard
gaande met eenopvallend slechte stand vanhetgriendgewas.
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Enige jarengeledenwerd a?.aandacht aandit onkruidgeschonken,
waarbijbleek,dat dekiemplantjesmetverschillende middelen
kunnenv/ordengedood- Eengroot aantalbleek reedsvroegin
hetvoorjaar aanslakkentenoffertekunnenvallen.
Ineencirculairewerd eenaantalrietmattenmakers opmerkzaamgemaakt opdebehoefte aantochtzoldermatten indepluimveehouderij„Voorzoverbekend»leidde dit ineendergevallen
tot eenaanmerkelijkevergrotingvande afzetvanrietmatten.
Aandetoepassingvannieuwehulpmiddelen indemandenmakerijwordveelaandachtgeschonken,aanwelke zorgdebelangstellinghiervoor bijdemandenmakers bepaald niet evenredig
is: Met het oogopdeze activiteitenwerd enigcontactmet
deleidingvanwerkplaatsenvoormindervalidenonderhouden.
Vandebereikte resultatenwerd verslaguitgebracht in"De
mand",eenperiodiekje vandevereniging vanmandenmakerspatroons.
Een aantalbuitendijkse grienden,met de classificatie
waarvandetelershetniet eenswaren,werdherkeurd.Slechts
ineenenkelgevalwas eraanleidingvoor testellendegriend
ineenhogereklasse teplaatsen.De indrukwerd verkregen,dat
aandegriendenthansmeer zorgdanvoorheenwordt besteed.

- 39 HOOFDAFDELING V/EIDE- EN VOEDERBOïïïï

V o o r l i c h t i n g
Hl
(357)

De cursusvoorde,opleidingvanassistent-specialist voor
weide- envoederbouwwerd indezeperiode beslotenmetvier
bijeenkomsten« waarvan éénmaal 2dagenendriemaal 3dagen.
Opeenbijeenkomst vanbedrijfsdeskundigenvoorweidebedrijven engemengde bedrijveninseptember 1959?werdende
problemenvandevocderwinningenvandeveevoeding inverband
metnieuwebedrijfssystemenbesproken« Eensoortgelijkelezingoverdevoederwinningwerdvoordespecialistenvoorboerderijbouwgehouden» Insamenwerkingmet enkele onderzoekers
vanhetI.B.Ï.L.werd eeninternrapport overdevoederwinning
voorbereid»
Debijzondere weersomstandigheden hebbenerwaarschijnlijk
toegeleid dat erindeherfst van 1959vrijwelgeenkopziekteisvoorgekomen» Erwerdendaaromgeenwaarschuwingen gegeven o

H2
(358) Voorbeeldbedrijven
Indezeperiodenwerden 30voorbeeldbedrijvenbezocht.
Met deruwvoederpositievalthet overhet algemeenmee opdeze
bedrijven,Medemetdeoudevoorradendie ernogwaren»was
deze op 70^vandebezochte bedrijvengoed tot zeergoed enop
30^vandebezochte bedrijvenmatigtot slecht» De opbrengst
vandestoppelgewassenwas zeerverschillend» nl.vanzeergoed
totmislukt.Hetviel op,dat opgescheurd grasland overhet
algemeen zeer.goedestoppelknollenvoorkwamen.
Hetgrasland heeft zichnaderegenvrijspoedighersteld.
Er zijnmaarweinigpercelendietengevolge vandedroogtegescheurdmoestenworden.Meestwarenditpercelendie alreeds
versletenwaren»
Vande 196voorbeeldbedrijveninhet boekjaar 1958/59
warenaanheteindvandezeperiodevan 192bedrijvendefinanciëleresultatenbekend.Hiervanhad 78^eennetto-overschot
gehaald.Hetpercentage bedrijvenmet eennetto-overschot vanmeer
d a n / 4OO.— perhawas 32.Ditp-orcentageisnieteerderzohoog
geweest.
Inhetkadervanhet onderzoeknaar afwijkendebedrijfssystemenwerden indez'eperiode 10bedrijvenbezocht.Verder
werdenverschillende besprekingenbijgewoond,omtekomentot
eenvoorstel,welkebedrijven indit onderzoekbetrokken zullenworden»
Op 15septemberhad deheerWillemsen eenbesprekingmetde
heerAndringa (L.E.I.)endehoer ir.B.vanBoven (A.enW.)
betreffende optenemenfinanciële gegevens vandevoorbeeldbedrijven,indepublikatie "Tien jaarvoorbeeldbedrijven".Door
veranderingen indeL.E.I»-boekhoudingzijnverschillendekengetallen overdezereeksvan jarennietvergelijkbaar.Voorde
nodige correctieswerd demedewerkingdoorhet L.E.I.toegezegd.
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Inhotvervolgzullen onderwerpenaangaande devoorbeeldbedrijvenbesprokenworden ineenvergaderingmetbedrijfsdeskundigeno Afzonderlijkevergaderingen sullennietmeerbelegd
worden.Tevenswerd besloten opdevoorbeeldbedrijvenmetde
opbrengstberekening vanhetgrasland (geen perceelsberekening)
door tegaan.
Het isnietgelukt depublikatie "Tienjaarvoorbeeldbedrijven"vóór 1januari i960klaar tehebben,daardenodige
gegevensvanhet L.E.I.niet tijdigwerdenontvangen.
Vanaf 1december 1959was eenwerkstudent,deheerJ:.A.
Lanzingvoorhalvedagenindienstvoorhetbijwerkenvande
documentatiekaarten vandevoorbeeldbedrijven.
O n d e r z o e k
AfdelingVegetatiekartering enGewassentaxatie
II
252) Verzamelprojeetgraslandkarteringen
De aangevraagdekarteringen,zoals deze inhet voorgaande
verslagwerdenvermeld,zijnuitgevoerd.Doordevoorhetkarterengunstigeweersgesteldheid werd eengrotere oppervlakte
gekarteerd danaanvankelijkwasbegroot.Ditbetrofvoornamelijkdekuststrook langshet IJselmeer (opdrachtN.0.P.-directie).Hierwerd ca2000hameergekarteerd. Inhettotaalwerd
ca.I8OOOhagekarteerd.•
Inslechts enkelegebiedenwerdhinder ondervondenvande
droogte,doordat devegetatie zodanigverschroeid v/as,datde
plantensoorten nietmeer teherkennenwaren.Hier islaterin
hetnajaarnogmaals eenopnameverricht,waarbijrekeningis
gehoudenmet opgetredenverschuivingen indebotanischesamenstelling.
Opvallendwas,dat indepolderStoppeldijk (Zeeuwsch-VIaanderen)ookdegraslandvegetaties die opvochtige ennatte omstandighedenwijzen,doordedroogte invrijergemate verschroeid
waren.Ofwehier ookmet zoutschade temakenhebben,konniet
afdoendevastgesteldworden.
Ookopeenaantal laaggelegen overslaggronden indeLopikerwaard enhetrandgebied vanhet IJselmeerwerdenvegetaties
gevondendie opvochtige ennatte omstandighedenwijzen enwelkeduidelijkverdrogingsverschijnselenvertoonden.Hiermoet
mendeverklaring zoekenindetamelijk slechte capillaire opstijging endegeringe vochtcapaciteit vandebovengrond.
Verderwashet echterinhet algemeenzo,datdevochtige
ennattegraslanden inde extremedroogteperiode van 1959geen
verbrandingsverschijnselenvertoonden.
Indekarteringsgebieden N.'ff.-VeluweenSteenwijk-Oost
werd devegetatie',bijwaterstandsbuizen opgenomen,met debedoelinghetverbandmet degrondwaterstandnategaan,waarbij
vooral inhetgebiedW.W.-Vsluwe ookdebodem inhet onderzoek
zalwordenbetrokken.
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IndeRiedpolder tijFranekerwerd devegetatie,die duidelijke invloed vanzout indiceerde,inopnamenvastgelegd.
Ookde oppervlakkige bodemlagenwerdenbijde opnamenbeschreven.
Indeproefpolder Koevordenwerddevegetatie vandeobservatieveldjes beschreven.Dewaterstandsmetingen diedoorhet
consulentschap opdeveldjeswerdenverricht,moetennogwordenontvangen.
Deschattingsveldjesrondomïïageningenwerdeninseptember opnieuwbezocht enbotanischbemonsterd.Deresultatenzijn
intabellenverwerkt.Dezeveldjes zijnvoorhet schattenvan
debotanische samenstellingvangrotewaarde.
Op twee ernstigverbrande percelen indebuurtvanWageningenwerdhetherstelvandegrasmat nadedroogtegevolgd.
Hierbijbleek,datEngels raaigras zichgoedherstelde.
VandeEngels-raaigrasplanten,afkomstigvanuiteenlopendepercelen indeTielerwaard endeAlblasserwaard enhetkarteringsgebied Genderingen,werd eentweede snedegeoogst.Tussendepercelen onderling enbinneneenperceelbleekdeproduktie derdiverse vormensterkuiteen telopen.Inhetalgemeenbleekopdebeter verzorgdepercelendegemiddeldeopbrengstperplanthogerte zijn,terwijl ookdevochttoestand
vanhetperceel invloed bleek tehebben opdegemiddeldepro_
duktiedervoorkomendevormen.
12
241) Onderzoek taxatiemethoden van opbrengst enkwaliteit vangrasIand~enâkîcerbôuwgëv/âssen - - - - - - - - - - - - - - - - - - Op observatieveldjes rondom hei;stuwcomplexHagesteijn
werden enigemalenwaarnemingenverricht.Vergelijkingder
resultatenvanveldjes binnen enbuitenhetwateronttrekkingsgebied toonde aan,dat zelfs inhetdroge jaar 1959i nd-ebuurt
vande stuwput nauwelijks grotere droogteschade optrad danin
vergelijkbaregebiedenelders.
13
(50) Opbrengstbepaling opuiteenlopende graslandpercelen
Inoverlegmetde landbouwkundige afdelingvandeN.O.P.werkenwerdbeslotende opbrengstveldjes indeN.O.P.enKoegras opteheffen,daarwemenenvoldoende gegevens vande
zeezandgronden tehebbenverzameld.
DeRijkslandbouwconsulent teRoermondmeent inverband
metpersoneelsgebrek geen modewerkingmeer tekunnentoezeggen
voorhet Cl 203-onderzoek.Getracht zalwordeneencompromiste
vinden.
Ookindeverslagperiode werdverdergewerkt aanhetverslagvanhetCl 203-onderzoek.
Hethoofdstuk over de correlatie vande opbrengstmetdiversefactorenvordert.Hethoofdstuk overdeinvloed dervegetatiekarteringseenheden opde opbrengstkwam inconceptgereed.
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Debepaling'vanstandaardafwijkingendoor deafdelingstatistiekkwamvoor eenbelangrijk deelgereed.
Het lopendewerk inverbandmetde Cl 203-proefvondnormaal doorgang,
Diversen
Bijeenbezoek aangraslandpercelendievoorhetverregenenvanafvalwater gebruiktv/orden,bleekdathetveldbeemdgras doordezebehandelingbevorderd wordt» Dithangtwaarschijnlijksamenmethetfeit,datveldbeemdgras bijverbrandingvan
degrasmatdoor eentehoog zoutgehalte zichhot snelsteherstelt.
AfdelingAanleg enVerbeteringvanGrasland
Jl
(359)

Onderzoekbetreffende aanlog enverbeteringvangrasland
DeveldproevenCl 1720,Cl 1811,Cl 1812,PA\7I69enPAïï246
werden overeenkomstig deplannenuitgevoerd.Ten.gevolgevande
droogtewashot stikstofeffectklein.Ophetproefveld Cll8l2
wasde zomeropbrengstvandeveldjes,die in1954naverschillendegrondbewerkingen waren ingezaaid,gemiddeld 25,5kgds/a,
tegen 20,6kgds/aopdeveldjesmet eenoudegrasmat.In
vochtige zomerskomt hier inderegel e-enopbrengstverscb.il
totuiting,dattegengesteldis.
Indeverslagperiode werd oenbezoekgebracht aande
'consulentschappen ZGr,ZWF,7e enWB enwerdmetdoWeide-en
voedorbouwspecialistvangedachtengewisseld overaanlegen
'verbeteringvangrasland. Ook aandewaterhuishoudingwerdaandacht besteed.'Inoenperiode vandrie jaarzijnalleconsulentschappennu éénmaal bezocht,verschillende zelfs tweeof
driemaal.
Een speciale reiswerd ondernomennaarde ruilverkaveling
Vriezenveen.Inhet consulentschap Zevenbergenv/erdadviesgegeven overdebestrijding vanbent opweinig draagkrachtige
veengrond met viltige zode.Inhet consulentschap Purmerend
v/erdvangedachtengewisseld over eenoriënterende proefbetreffende debestrijdingvanrietzwenkgras|ookontwateringskwestieswerdenhierbesproken.
TeEmmenwerd eenvergadering bijgewoond vandewerkgroep,
die zichbezighoudtmet hetvertrappingsprobleem vanmadeland.

J2
(250)

Waterstandonderzoek
Enigeresultatenvanhetgrondwaterstandsproefveld Cl1300
zijninonderstaande tabel samengevat5menziethieruit,dat
inde zomervan 1959akkerbouwgewassen anders opdegrondwaterstand hebbengereageerd danblijvend grasland.
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Het grondwaterstandsproefveld U843teZegveldwerd,nadat
enigeveranderingen inde technische installatiewarenaangebracht,op 1oktober 1959weer inbedrijfgesteld» Onder leidingvan.de ingenieur vanhet consulentschapUtrecht zullen
hiervoortaanregelmatigwerkbesprekingen gehoudenworden,
Indeverslagperiode werd nog eenbezoekgebracht aanhet
grondwaterstandsproefveld teOudkarspel (Geestmerambacht),en
werden elders inNoord-Holland objecten ophetgebied vaninfiltratie enbevloeiing inogenschouwgenomen.
Op 29septemberwerd voor eenvergaderingvandeSpecialistenBodem enBemesting eenvoordracht gehouden overdegewenste ontwateringsdiepte vankleigrasland.

AfdelingProduktie enGebruikvanGrasland
KI
'55) Nawerkingvanmeerjarige N-bemesting opgrasland_
Vandevijfproefvelden (Cl I5,Cl l6,Cl527,ü984en
PAW359)werdendekooienmetN-trappenom'devijfwekengeoogst.Boorde langdurige droogteperiode wasdegrasgroei in
denazomer,vooral opdezandproefvelden,echter zeergering.
Vandeinterprovinciale serie 53werdhetproefveld te
Akkrum opgeheven,zodatnunogtweeproefvelden aanwezigzijn.
Bijdebewerking vandegegevens vande jaren 1955 V m
I958vandeproefveldenbleek,dathet effectvaneenzelfde
(zware)stikstofbemesting indeloopder jarennietkleiner
wordtoBevrees datmenbijhetgebruikvanveelstikstofop
grasland steedsmeer stikstofmoet geven omeenzelfde opbrengst
teverkrijgen,isdus ongegrond.Hetbruto-N-effectdaaltbij
stijgendeN-giftenechterwel,zodatmenbijhogereN-giften
eensteedskleineremeeropbrengst aangraskrijgt.Uitdegegevenskomt zeerduidelijknaarvorendatmen opklei-enzandgrasland indit opzicht verderkangaandanopveengrasland,In
het trajectwaarinzichdehuidige ontwikkeling'vandeN-bemesting afspeelt (lOO- 200kgN-ha/jaar)hoeftechterzovrelvoor
hetbruto-alsnetto-N-effeetgeengevaarvoor eentesterke
daling tebestaan.
K2
(277)

Wisselbouwproefbedrijven (wpb)
Baardegrasgroei sterk afhankelijk isvandevochtvoorziening,zijnerin1959 andereverschillengekomen indegrasopbrengstendaninvoorgaande jaren.

-44Delagevochthoudende percelenderwpb(percelendie inhet
algemeennietgeschikt zijnvoorwisselbouw)hebbenhogeopbrengstengegeven,terwijl demeerhooggelegenpercelenmatige
opbrengstengaven.Opdelössgrondwas beginseptember ook
praktischgeengrasgroeimeer,terwijldegrasmat opdehoge
percelen zondergrondwaterinvloed ergverschroeid wasoBegin
novemberbleekechter,datnaderegendegrasgroei zichhersteldhad endatdezodebeschadiging inhet algemeenmeeviel.
Vaneenfiantalbedrijven zijndeZïï-opbrengstenthansbekend.
LagendeZW-opbrengsteninvoorgaande jarengemiddeld iets
bovende4000kgZW/ha,in 1959 zalditvermoedelijk ongeveer
35OOkgZW/habedragen,,De opbrengstenvandehooggelegenpercelenvallenveelalmee,doordat erinhetvoorjaar veelgras
isgegroeid.Depercelendieinhetvoorjaar zijningezaaid
hebbenmeestalweinig opgebracht« Opvelebedrijvenheeftbijvoederingplaatsgehad.
Op eendrietalwpb (Drachten,Lochern,Z-Limburg) ishet
kopergehaltevanhetbloedvanvijfkooienbepaald inhetvoorjaar enindoherfst.Degehaltenwarengoed enindeherfst
lagenzeinhet algemeen ietslagerdaninhetvoorjaar.
Wisselbouwproefvelden (wpxr)
K3 _ _ ——_—————————
(278) EC 326 (Proefb.Emmercompascuum).Dehaveropbrengsten zijn
reeds inhetvorigeverslagvermeld. Omstreekshalf
decemberwasde'bouwvoornogtedroog.
OB3418 (Proefb.Maarheeze).Destoppelknollenhebben slechts
eengeringe opbrengst gegeven (ca.15ton/ha).
NL599 (Proefb.Horst).Najuliiserpraktischgeengras
moergegroeid.De zodebleefgroen.De rogge-opbrengst
wasgoed (ca.3700kg/ha).
PAW 236 (Proefboerderij"DeVlierd"). Inaugustus enseptember
is erzeerweiniggrasgegroeid.Hetgraszaad heeftna
denieuw-inzaai enher-inzaai tothalfseptember droog
indegrond gelegen.Omstreeks halfseptember isèe
nieuw-inzaai kunstmatig beregend.Denieuw-inzaai
heeft zichdaarnagoed ontwikkeld.Deher-inzaai lijkt
slecht.
Cl2251 (Siobengewald,rivierleem)
Aardappelenals eerste testgowas.
Ditproefveld gafgeenreactie opdeN-bemesting.De
opbrengstenwaren laag.Nakunstweiden ongeveer 12ton/
ha,mot stalmest ca.10,5ton/haenzonder stalmest
9 ton/ha.Het tweede testgewaswintertarwe isgoedopgekomen.
Cl2307 (Wehl,rivierleem)
Aardappelen als eerstetestgewas.
Ditproefveld gaf eveneensgeenreactie opdeN-bemesting.Naderegeninaugustus begonhetgewas zichpas
goed te ontwikkelen enerisgerooid nadathet loof
wasdoodgespoten.•Opbrengst ca.25ton/ha.Geenopbrengstverhoging doorkunstweiden.De opkomstvanhet
tweede testgewas lijktvrijslecht (late zaai).

45CI 2474 (Heyen,rivierleem)
Zeergeringegrasgroei.Eind december zijndekunstweidengescheurd,
0Gel306 (Laren,Gld.).
Aardappelen alstweedetestgewas.
Zeerhoge opbrengsten (ca.54ton/ha). Door scheuren
indewinter eenietshogere opbrengstdannascheuren
indezomermetdaarnaeengewas stoppelknollen.Het
verschil iseengevolgvanH-nalevering.Inoktoberis
dewinterrogge gezaaid.
PAW120 (Proefboerderij "Droevendaal")
Hetproefperceel is opnieuwgedraineerd.Destoppelknollenzijnlaatgezaaid enhebbeneenmatige opbrengst
gegeven., Hetproefplanvoordevolgende jarenisvastgesteld. InI96Izullendoeerstekunstweideningezaaid
worden.Inverband hiermee zullenerini960tweegewassenophetproefperceel komen nl.haver +snijrogge
waarinbegin I96Ihetkunstweidemengsel zalwordeningezaaid,enerwten.
VoNOP600(Proefboerderij "DeWaag"teCreil).
Dekunstweiden zijngescheurd.

K6
(370)DeinvloedvangedeeldeW-giften inhetvoorjaar opdeprodukTlë ën~hêtgëhalte~van~wëidegras_ - - - - In 1959leverde devroegeN-gift inallegevallendehoogstedroge-stofopbrengsten endelaagste eiwitgehalten.Delate
N-gift gafdaarentegende laagste droge-stofopbrengsten ende
hoogste eiwitgehalten.Dedroge-stofopbrengstenenruw-eiwitgehaltenbijdegedeeldeN-giftenlagentussendeze tweeuiterstenin.
Ini960zullenl8proefveldenvandeze serie (interprovinciale serie 70)aangelegdv/orden.
K7
(371) Deinvloed vandiverse factoren opdeminerale samenstelling
vangras inverbandmet5e~gëzön5hëi3stoës:Fand~van-hët~vëe-~
Vandeinhetvoorjaargenomenproevenomdeinvloed van
bijvoederingvandiverseprodukten opdemagnesiumgehalten van
hetbloed nategaan,kwamhetverslaggereed.Evenals in1958
bleek,datMgO-koekjes hetmeestdoeltreffend de serummagnesiumgehaltenverhogen ofoppeilhouden.Bijhetverstrekkenvan
2kggedroogdepulp daaldendeserum-magnesiumgehaltenwel,
doch inminderematedandegehaltenvande controlegroep.
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Wilmenmotgedroogde pulp doserum-magncsiumgehalten,bij
eenongunstige samenstellingvanhet gras,oppeilhouden,
danzalvermoedelijk meer dan 2kggedroogdepulpperdier
pordagmoetenwordenverstrekt.Hetverstrekkenvangedroogdepulp +keukenzout had geengunstiger invloed opdeserum-magnesiumgehalten danalleengedroogdepulp.Ookhetverstrekkenvanpekelhadgeengunstige invloed opdeserum-magnesiumgehalten.
Het onderzoek inNOB (Oplooe.o.)waarbijopdrie bedrijvenaankalverengedeeltelijkwel engedeeltelijk geenextra
mineralenwerdengegeven,heeft totnu toegeenduidelijke
resultaten opgeleverd.Deverschillen ingewichtenzijnvan
geenbetekenis,terwijl er ookgeenuiterlijke verschillen zijn
waar tenemen.
Opdedriebedrijven inZuid-Limburgwaarde.laatste twee
jarenvrijgeregeld Cu-koekjesaanhetveewerden gegeven, warendegemiddelde Cu-gehaltenvanhetbloed invergelijking
met I956 (zonder extraCu)alsvolgt;
Bedrijf

1
3

okt • 1956

mei I959

0,37

0,17

0,98

0,78

0,43

0,12

0,95

0,84

0,60

0,21

0,91

0,56

mei I956

nov.I959

HoewelvanenkeledierendeCu-gehaltenniet optimaalwaren,wasdetoestand aanmerkelijk beter danin1956,ookwat
conditie,melkgift enkleurbetreft.
Erwerd eenplan opgesteld omnategaaninhoeverrehet
Mn-gehaltevangrasvaninvloed isopde gezondheidstoestand
vanrundvee.Gedachtwerd aantweepercelenmet zeeruiteenlopendepH's (endusuiteenlopendeMn-gehalteninhet gras)
waarop eeneiige tweelingengedurende twee jarenzoudenweiden.
Helaaswashetnietmogelijkreeds ini960metdeuitvoering
vanditplantebeginnen.Wel zalin i960opdeproefboerderij "Droevendaal"eenproefveldjeworden aangelegdwaarbijde
invloedvandepH opdeMn-gehaltenvanhetgras zalworden
nagegaan.
K8
(372)

Problemenbetreffende de conserveringvangraslandprodukten
•Ditproject heeft betrekking opeenaantalinterprovincialeseriesbetreffende de conservering.
Serie 75°

H o o i w i n n i n g s p r o e v e n

InI959zijnnogvijfvandozeproevenuitgevoerd.De
gegevenshiervan zijnnognietvolledigbinnenzodat ernog
geenresultatenvermeld kunnenworden«
Serie 7 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 bij t a s d r o g e n e n r u i t e r e n
Aanhetverslag over 1958wordt gewerkt.Vijf consulentschappenhebbenvoor i960ingeschrevenvoordezeserie.
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K9
(388)

De invloed van_kalibemesting_en gebruik £p_de opbrengst en_de
kaïitoës:tand_van_grasland
De opbrengstbepalingen enmonsternamen opdekaliproefveldenwerdeninde zomervan 1959 zeerbemoeilijkt doorde
langdurigedroogte.Inaugustus enseptemberwasersomshelemaal geengras aanwezig oferwaszoweinigdathetnietmogelijkwas eenopbrengstbepaling teverrichten.Ondanksdeze^
storendefactor isersteedsnaargestreefddeopbrengstbepalingen endebemonsteringenvangrond engewas zoveelmogelijk
inovereenstemmingmethet opgezetteplanuittevoeren.De
resultatenvandegewas-engrondanalyseszijnopditmoment
nognietvolledigbekend,zodathet nognietmogelijk isde
uitkomstenvandeproef inhungeheel tebeschouwen.
Deresultatenvanhetgrondonderzoek tot oktober 1959
geven,vooral bijdeproefvelden opzandgrond,eengrootverschil inreactie tezientussendebeweidings-enmaaiproefveldc-n.Dekaligetallenvandemaaiproefveldenvertoneninde_loop
vanhetseizoeneenzeerregelmatigverloop,waarbijde stijgingofdalingvande curve steedsteverklarenisuithet^
tijdstip endegrootte vandekaligift endeonttrekkingdie
heeftplaatsgevonden doorhet afvoerenvanhetgewas.De
curvenvanhetkaligetal opdebeweidingsproefvelden vertonen
daarentegen eenzeergrilligverloop.Bijdemaaisnedetreedt
daar ookeendalingvanhetkaligetal op,dochbijbeweidmgsperioden tredenzoweldalingenalsstijgingen opover eentrajectvanenkeletientallen eenheden.Aangeziendezevariaties
duskennelijk samenhangenmethe-tbeweidenvandepercelen,
kunnen zemetvrijgrote zekerheid toegeschrevenwordenaan
hetwisselende aantalurineplekkendatbijdebemonsteringgetroffenwordt.Ditwijst erdussterk opdathetweinigzin
heeft opgrasland tijdenshetweideseizoengrondmonsters te
nemenvoor onderzoekvandekalitoestand vandegrond.

K10
(389)

Deinvloed vandegraslandexploitatie opdegewichtstoename
ën~dëslâcEtkwâlïtëitvan ossen - - - - - - - - - - - - - Van 17apriltot 15september 1959 zijnderesultatenvan
devetweiderijvantweegroepenvan 12ossenvergeleken.Eén
grarepwerd geweid opde conventionele manier opeenstandweidemet eenlage stikstofgift (30kgN/ha/jaar),terwijlde
andere groepwerd omgeweid oppercelendieeenruimestikstofgift (170kgN/ha/jaar)ontvingen.Debelangrijksteresultatenvandezeproefzijnindevolgende tabelweergegeven.
Standweide

30

Omweiding

Groeiperdierpordag (gr)

848

I70
876

Vleesproduktie perha (kg)

278

363

N-gift (kg/ha)

Produktie aanhooiperha (kg)

-

2000
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van'dedierennietnadelig beïnvloed heeft.Daarentegenisondanks dedroge zomer opde omweidingspercelendoorde omweiding enderegelmatige stikstofgiften85kgvlees en 2000kg
hooiperhameergeproduceerd danopdestandweideoWanneer
wevoordestikstof,hetvlees enhet hooiprijzen aannemen
vanresp.ƒ 1,—/kg,ƒ 3,—/kg eaƒ 100/—/lOOOkgdanbetekent
ditduseenmeeropbrengst v a n / 315?— pe r ha.Afrasteringsenarbeidskosten zijndaarbijniet inrekeninggebracht»
Op 29september 1959werdmet dezelfdediereneenproef
begonnenv/aarbijdemestresultatenvanrantsoenen voornamelijk
gebaseerd oprespectievelijk bietekoppenkuil engraskuil,werdenvergeleken.Bijhet slachtenvandedieren op14december
I959bleekdatdebietekoppengroep zowelinkwantiteitalsin
kwaliteit demeerderewasvandegraskuilgroep.Deeerstegegevensvandezeproef dienogniet verderbewerkt zijn,zijn
alsvolgt;
Bietekoppengroep

Graskuilgroep

Groeiperdierperdag (gr)

903

644

Koud geslacht gewicht (kg)

256,9

249,2

Prijsperkggeslacht gewicht
(gulden)

3,16

Afdeling Groenvoedergewassen
Doorhet aanhoudenvandedroogte haddendevoederbieten
totde oogst toeveeltelijden.Zelfs opgoede,inanderejarenvochthoudende zandgronden,b.v. opdeboerderijvanhet
I0V0E0O0,bleefdevoederbietenopbrengst ongeveer eenderde
kleiner dannormaal.Debladopbrengst kwamveelalnogniettot
dehelftvandievanandere jaren.
Ookdesnijmaïsopbrengstbleef,behalve opgoedvochthoudende grond,laag.Hetdroge-stofgehaltesteegsneldoor
deverdroging eninveel gevallenwerd danookveelterijpe,
drogemaïs ingekuild.Deverdroging verliep zó snel,dathet
oogstwerk opdesnijrnaïsproefveldenhet nietbijkonhouden,
waardoor ookhierhet gewas intedrogetoestandwerdgeoogst.
Met deheerN.HoogendoornvanhetI.L.R.werd enigemalenoverleggepleegd overwerkbesparing bijdevoederbietenoogst.Plannen omdit onderwerp insamenwerking tebestuderen
opverschillendeplaatsen inNederland moestenwordenbeperkt
tot enkelewaarnemingenvanhetv/erkenmetdiverse typenkopschoffels,kopmessen enrooitangen.Erwarenteweinigvelden
metnormale omstandigheden vangrond engewas tevinden omdit
opuitgebreider schaaltedoen.Ook eenplan omkennis tenemenvanBelgische gereedschappen enmethodenbijdevoederbietenoogstwerd inverbandmet deabnormale omstandigheden
opgegeven.

3,08

DeLundell-maaikneuzer,diedoordeStichtingMai'steelt
aanhetB.G.D.inbeheerwasgegeven,werd zowelindekuilgrasoogst alsbijdesnijmai'soogstgebruikt.Ingraswerduitstekend gewerkt,zonder enigemoeilijkheden.Hetmaïsoogstapparaat
werkte inhetbeginslecht,nogverergerd doordemoeilijkebestuurbaarheid vande combinatie trekker-machine-wagen inde
losseuitgedroogde grond.Toenhet stellenvandezenieuwemachine,het juiste toerental endegoedemaniervanrijdenbekendwas,werd tenslotte zonderstoringen enmet eengoede
capaciteitvan 12- 14are (metnaar schatting 7'tongewas)
peruurgeoogst.
DeTaarup-maaikneuzerbleef ,opverzoekvanderijkslandbouwcpnsulent teHengelo (o),inde omgevingvanAlmelovoor
het oogstenvankuilgras.Dezemachineheeft,ondanksdedroogte,50hageoogstmet eencapaciteit van 33-40are (ca.6ton)
peruur.Degebruikers betaalden,evenalsvoordeLundell,
ƒ 8 , — perwerkuur.Daaruitwerdende onderhoudskosten vande
beidemachinesplusde onvermijdelijkeaanloopkostenvande
Lundellbestreden.
LI. .
(361) Voederbietenonderzoek
Dedroogteschade opdevoederbietenproefvelden PAW370en
371was tenslotte zóerg,dathetgeenzinhad opbrengstbepalingentedoen.Dezeproevenhebbendusalleenvoorjaarswaarnemingenopgeleverd over de chemische onkruidbestrijdingende
reactievandebietendaarop.
L2
(362)

Stoppelgewassenonderzoek
Het overgezaaide stoppelknollenproefveld teVoorthuizen
vertoonde aanvankelijk eenredelijkgoede stand.Dankzijintensieve onkruidbestrijdingvieldedroogteschademee,in regenstelling totnabijgelegenpraktijkpercelen.Naderhandwerd
destand tengevolge vandroogte envreterijtochte ongelijk
om opbrengstbepalingen terechtvaardigen.

L3
(206) Maïsrassenonderzoek
Ookde opbrengstvanhetmaïsrassenproefveldPAW365te
Rhenenendievanhet snijmaïsrassenproefveldPAW 366teEde
vielentegen.Degraanopbrengst opPAW 365bedroeggemiddeld
478Okg/ha (in1958opeenovereenkomstigveld opdezelfde
boerderij7590kg/ha).Dekorrelwas in 1959ongekendvroeg
rijp endroog.
Dedroogte veroorzaakte onverwachte verschilleningroeiomstandigheden,waardoor debetrouwbaarheid vanderesultaten
tegenvalt.
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L5
(337) Cultuurmethoden"bijmaïs
Ookvandebeide snijmai's-standruimte-stikstofproëvenzijn
deresultaten slechtbetrouwbaar alsgevolgvandepleksgewijzeverdroging.Dientengevolge kandit onderzoeknognietwordenafgesloten.
Demengteeltproefvansnijmaïsmet leguminosen,PAW3^9>
werd reedsalsmislukt gerapporteerd.
Diversen
Indoverslagperiode besteedde ir.V.R.Beckerveeltijd
aanlietvoorbereiden enorganiserenvandecursus "Onderzoektechniek",die op 10november isbegonnenennadien opiedere
'dinsdagwerdgehouden.
AfdelingBeregening
NI
(248)

Onderzoeknaardetechniek enderentabiliteitvandeberegel i n g vangrasland en akkerbouwgewassen
A.Beregeningsproefvelden
Opdeproefvelden teAlphen (FS)enCothen (ü)wasderegenval inaugustus enseptember zeergering enermoestveel
wordenberegend.Hetsproeieffectwasbijdehakvruchtenen
stoppelgewassen zeerhoog'.
De opbrengstenvanberegende bladkool en stoppelknollen
warenbuitengewoonhoog.De opbrengstenvandeberegende bietenteAlphenwaren lagerdanverwacht werd.Deresultatenzoudenwaarschijnlijkbetergeweest zijnals stalmestwastoegediend.''Deproefveldhouder hoeft opeenpraktijkperceelmetstalmest eenbelangrijkhogere opbrengstverkregen.
Deproefveldopbrengsten warenalsvolgt-

Gewas

'Opbrengst
Beregening
in mm :beregend

inkg/ha

Opbrengstve rhoging

onberegend kgperha:

1o

Proefveld Alphen(ïIB ) zandgrond
Aardappelen
IJsselster
Libertas
Suikerbieten
Voederbieten
Bladkool
Stoppelknolle n

I70
'170
•335

335
95
120

4264O
3899O
43700
614OO
562OO
656OO

Proefveld Cothen (u)
Aardappelen
Luctor
Bevelander
Suikerbieten
Voederbieten

125
125
265
265

45IOO
37060
52OOO
9O2OO

I67OO
I78IO
22200
336OO
8IOO
I7OOO

2594O :
21180
21500
27800
48100
48600

155
II9
97
83
594
286

27070
I255O :
317OO :
632OO

150
51
156
234

rivierklei
18030
245IO
20300
27OOO
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B.Beregeningsproefbedrijven
Opdeberegeningsproefbedrijvenwerd indeperiodeaugustus-oktobernogberegend» De opbrengstenwarenhoogener
werdenuitzonderlijkhoge opbrengstenvande stoppelgewassen
verkregen.•
Ophetproefbedrijf teHeelsurazijnde aardappel-enbietenopbrengsten tegengevallen.Dezegewassenzijnnietvoldoendeberegend,daar de capaciteit vande installatie niet toereikendwas.Hetgrasland endegranenzijnvoldoende besproeid
ende opbrengstendaarvanwarengoed,evenalsvandestoppelgewassen.
Opdeoverigeberegeningsproefbedrijvenbleekdecapaciteitvandeinstallaties toereikend te zijn,ookdievande
beregeningscoö'peratieSomeren,waarbelangrijkmeergrasland
isaangelegd dan oorspronkelijkwasvoorzien.
Diversen
De aanlegvanberegeningsinstallaties isindeherfstnormaaldoorgegaan enverwacht kanwordendatdit ookindewinter
hetgeval zalzijn,daardehandelarennogvoldoende opdrachtenhebben.
Deberegeningsspecialisten vandeEijkslandbouwvoorlichtingsdienst hebbeninhet afgelopenseizoenzeerveel adviezen
uitgebracht inzakede aanlegvanberegeningsinstallaties.In
deconsülentschappenwaargeenberegeningsspecialist isaangesteld,verzorgdehetP.A.W.deadviezen.InhettotaalwerdendoordeafdelingBeregening circa 100vollediguitgewerkte
plannen opgesteld.
De cursusvoorrayonassistenten overdetoepassingvande
beregeningwerd indeverslagperiode afgesloten.
DoordeheerJ.vanEldikwerd eenonderzoek ingesteld
naar derentabiliteit vandewaterbeheersingvanhetVredepeelgebied.
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AfdelingBedrijfseconomischeVoorlichting
PI
Bijhetbezoek aandeconsulentschappen enopboerenver(363) gaderingenwerdveelgesproken over "nieuwebedrijfssystemen".
Indeconsulentschappen Assen,Emmen,Hengelo'enArnhem
P2
werdeneenaantalbedrijvenbezocht,die eventueel inaanmer376) king zoudenkunnenkomenvoordeelname aaneenonderzoekP3
InDoetinchem (26november)enHengelo (15december)werd
(377) denota "Nieuwebedrijfssystemen"nader toegelicht opeen
stafvergadering« Ir.Veldman enir.VanNieuwenhuyzenoverwegenbeide eenonderzoekproject.Ondermeerheeft devleesproduktiede aandacht,modevanwege dehogekostprijsvandemelk
indezandgebieden.
Erblijkt bijdeboeren eentoenemende belangstellingte
bestaanvoorfinancieringsvraagstukken.
De economie-cursus voorhoofdassistentenAwordt overeenkomstighet opgestelde programma afgewerkt.Het laatste examen
wordt eindfebruari i960afgenomen.De cursistenhebbendewens
tekennen gegeven meer aandacht tebesteden aantoegepaste
•bedrijfseconomie.Mogelijkkanviadeperiodiekebijeenkomsten
hieraanworden tegemoetgekomen.Bijde opzetvande cursus is
hiervoorweinig lestijduitgetrokken,omdatde"hoofdassistentenAnieuwe stijl"meer eenleidinggevende daneenuitvoerendefunctiehebben.
Destudieresultaten zijngemiddeld bevredigend tenoemen,met
enige uitlopers naarboven.Destudie-ijver isgroot,detijd
voor onderlinge gedachtenwisseling helaaswattekort.
Infebruari i960begint deeconomie-cursus voorbedrijfsdeskundigen,Indeze cursus isweer eenpra,cticumingelastmet
individuele werkstukken.Dit is ondermeernoodzakelijk.,omdat
de ontwikkeling enhet "economischdenken"bijmensenmet een
jarenlange ervaringindetechnische problematiek doorzelfwerkzaamheid gunstigwordt beïnvloed,waarbijonderlinge discussievoordemeningsvorming vangrote betekenisis.
Met deheerJ.Eigenbergwerd overeengekomen datdeze
zelfindecursusvoorrayonassistenten eendeelvande economie-lessen zalverzorgen.Ditbiedt deaantrekkelijkemogelijkheid de economie alsdiscussiestof tegebruiken o.a.bij
delessenin"sprekeninhet openbaar",waardoormogelijkde
technische kenniswatmeer economischgerichtkanworden.
InHengelo enDoetinchem werdmedewerkingverleend aan
eenbijscholingscursusvoor rayonassistenten inbedrijfsana—
lyseenfinanciering.
TeZwolle enAlmelowerdenvoordrachtengehoudenvoorde
kadercursussen vanC.B.T.B,enP.J.G.
Voor denascholingscursus vaningenieurswerdhet onderwerp "begrotingen"ingeleid.
DeheerT.H.Stegeman zette zijn onderzoeknaarnormen
voorbedrijfsbegrotingendeze zomervoort.Inoverlegmetir.
A.Vedderwordt eenverslagvoorbereid,datalsRapportvan
hetP.A.W.t.z.t. aande consulentschappen kanwordenverzonden.
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besprokenmetspecialisten» Het zalnoodzakelijk zijndatde
specialisten inde consulentschappen t.z.t.derayonassistentennauwkeurig instrueren omtrenthet gebruikvandetabellen»
Verder zalmenpergebiedmoetennagaaninhoeverre aanvullingennodigzijn»
De commissie CoöperatieveVeehouderijiszovermetde
werkzaamhedengevorderd datbinnenkort eennotaaanhetbestuur
vanhet L L . B .kanwordenvoorgelegd.DeheerMuntjewerfzal
deze notainconceptgereedmaken.
Het overlegtussende C D . ,hetI.C.W.enhetR.L.C Dordrechtvindtverdervoortgang.Er zullen opbasisvaneenaantal cultuurtechnische alternatievenbegrotingenwordenopgesteld omeenduidelijker beeld tekrijgenvanhetinvesteringseffect,waarbijalsvoordeel t.o.v.demethode inhet "meerjarenplan"moetwordengenoemd,de aanpakinhettotalebedrijfsverband.
Op 30december isnamensdedrieHollandse landbouworganisaties (dusniet door deProv.Voorl.Raden)geïnstalleerd
eencommissie voorbedrijfseconomischeanalysevoordeprovinciesNoord-enZuid-Holland.Vanelke landbouworganisatie zijn
tweevertegenwoordigers aangewezens 1beleidsfiguur en 1vertegenwoordiger vandeboekhoudbureaus,ni.dedirecteur ofeen
reeds aanwezigebedrijfseconoom.
DeheerMuntjewerf isnamensdeL.V.D, opgenomeninde
commissie.Deeerstebesprekingen zullengaan overhet opte
stellenwerkprogramma.Daarnazalwordenbezien,wievoorde
werkbesprekingen zullenwordenuitgenodigd.
Het aantal tehoudenlezingenindezewinter neemt ondanks
eenaantal afzeggingennoggestadig toe.Opallerlei terrein
blijkt belangstelling tebestaanvoorbedrijfseconomischeonderwerpen.Hetreedsbestaande contact met,hetInstituutvoor
Land-enTuinbouwcoö'peratieinZuid-Holland,Noord-Holland en
Utrecht,isverderverstevigd.Opverschillende kaderdagen
zullen inleidingenwordengehoudenovermoderne ontwikkelingenindelandbouw.
O n d e r z o e k
AfdelingBedrijfsonderzoekAlgemene Vraagstukken
0,1
(373) Onderzoeknaardebedrijfseconomischegevolgenvanwerktijdverkor
ï;ing~inde~vëehoüdërïj~--- - - - - - - - De enquêtes onderdeboereninde consulentschappenHengelo,Sneek enPurmerendkwamenklaar.Inheteersteenlaatste
gevalkwam ookhetbetrokkenrapportgereed.Het anderewordt
gereedgemaakt.
Methet consulentschapZwollewerd definitief overeenstemmingbereikt.Er zullendaar ookeentwintigtal boeren
wordengeënquêteerd.Verderwerd inhetkadervanditzelfde
onderzoekinnovember endecember eendrietalhearingsvan
landarbeiders -veeverzorgersgehouden.
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•Diversen
Verschillende economische aspecten van de landbouwontwikkeling'en landbouwstructuur van de'Europese eenheid met bijzondere aandacht voor de S.E.G.
De publikatie over hooiventilatie kwam zover gereed? dat
een en ander praktisch als persklaar is te beschouwen.
De eindreactie werd verzorgd van de voordrachten van dr.
D.'Hartmans die als Intern Rapport., zullen verschijnen.
Voorbereidingen werden getroffen voor de cursus over
lineaire programmering, die in januari i960 door enkele L.E.I.medewerkers voor eenklein aantal belangstellenden, hoofdzakelijk afkomstig van het P.A.ï/., zal worden gehouden.
Afdeling Bedrijfs.onderzoek:Gemengde Bedrijven"
El
(365) . Proefbedrijf "Vredepeel"
In deze verslagperiode bleven de weersomstandigheden uitermate'geschikt om op 'tproefbedrijf te constateren? v/elke verliezen de landbouw Op droogtegevoelige zandgrond kan lijden in
jaren met weinig regen.
Nadat augustus een meer normaal weerbeeld vertoonde?'waardoor het grasland weer bijkleurde en in produktie kwam en de
bieten weer nieuw blad vormden,hoopte men, door veel groenvoedergewassen in de graanstoppels te zaaien,de ruwvoederpositie voor de stalperiode nog te kunnen redden. De maand september,met in Limburg in totaal 3mm neerslag,maakte echter definitief een einde aan de illusie van de zandboer omtrent gunstige
'bedrijfsuitkomsten over 1959°
Hoe de opbrengsten van akkerbouwgewassen gedrukt werden
door de droogte en hoe door middel van een beregeningsinstallatie deze schadelijke bedreiging afgewend kon worden? is in
onderstaande vergelijking te vinden. Bij deze vergelijking is
de geldelijke opbrengstper gewas op de droge boerderij uitgedrukt in fovan die op de boregeningsboerderij.
Rogge (korrel + stro) QO'fo
Suikerbieten (incl.loof)
Haver (korrel + stro) 73/j
Voederbieten
Gerst (korrel + stro) 6lp
Stoppelknollen
Aardappelen
24^
Bladkool

52^
34/^
26^o
25fo

Bij het bouwplan, zoals dat voor 1959 voor de twee.boerderijen was opgesteld, betekende dit,dat de opbrengst van de marktbare gewassen op de beregeningsboerderij in totaal f l 6 l 2 1 , —
bedroeg, dit is f 2 0 1 5 ? — per ha,?terwijl de opbrengst op.de
droge boerderij slechts in totaal f 8 4 9 2 , — = f 1 0 5 0 , — per ha
was,
Tegenover deze grotere opbrengsten stonden behalve de kosten t.g.v. het arbeidsintensievere bouwplan? uiteraard de kosten van de beregening. Deze kosten werden per gewas en per perceel berekend.
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dekosten?
vastekosten (rente enafschrijving f 1295?—
el.stroomkosten
f i087,—
arbeidskosten (393uur àƒ 1,89)
/ 743,—
tractiekosten (32uur àƒ 2,05)
/ 65,—
/ 319O,— =+ƒ 260,—
/ha
Ookhetgrasland— endaardoor derundveehouderij— heeft
bijzonder gunstiggereageerd opdeberegening.Deberekening
vandit effect isechterniet zoeenvoudig alsbijdeakkerbouwenisvoorhetproefbedrijf nognietgeheel incijfers
vastgelegd.
Op deinfiltratieboerderij,waarhetnietgelukt isomde
grondwaterpeilen opdegewenstehoogte tebrengen entehandhaven,werdentoch opbrengsten bereikt die aanzienlijkhoger lagen
danopdedrogeboerderij.Waarschijnlijkhebbendegewassentoch
kunnenprofiterenvandeverhogingvanhetgrondwaterpeil,al
isdewatertoevoer danookniet optimaalgeweest.
Inmiddels isereenvoorlopigplanvoordeverbetering
vanhetinfiltratiesysteemopgesteld.Ominhetkomendevoorjaardezeverbetering terealiseren,isersubsidie aangevraagd,
nadat deN.V.Grontmijeenbegrotinghad opgesteld.
E2
(366) Bedrijfsonderzoek Lollebeekgebied
Vande 12onderzoekbedrijvenindegroep IJsselsteinwerdendoor assistent Vehof gegevensverzameld overde indeling
vande cultuurgrond,de 5bodemklassen ende organisatie van
deproduktie.Met behulpvandereeds aanwezigenormenwerd
voor iedereboerderijeenrentabiliteitsberekening opgesteld.
Nadatdeuitkomstenvandezeberekeningenbesprokenwaren
met enigevertegenwoordigers vanhetRijkslandbouwconsulentschap
Noord-Limburg enhetP.Â.W.werd besloten eenandereberekeningswijzevoorderundveehouderijtoe tepassen.Nu zaldeweideenvoederbouw ophetbedrijf alsuitgangspunt wordengenomen.
Eerstwerduitgegaanvandewerkelijk aanwezigerundveestapel,
terwijlnueenveestapel berekend zalworden.
De indelingvandegronden,zoalsdezedoordeboerenwerd
opgegeven,werd getoetst aandebodemkaart vandeStiboka.Om
eeneigenoordeelindezekwestie tehebben,werd inhetgebied
vanIJsselsteineenbodemverkenninguitgevoerd.
Indecemberv/erdeenbegingemaaktmethetopstellenvan
rentabiliteitsberekeningen voordegroep Oirlo.Deze bedrijven
liggenineengebied met eenbijzonder slechteverkaveling.
Naast delandbouwneemt tuinbouweenbelangrijke plaats inop
dezeboerderijen.
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Proefboerderij"deVlierd"
Geduldendedemaanden augustus,september enoktoberwerd
wekelijksopdeproefboerderijeenbijeenkomst gehouden,waar
dewerkzaamheden,dieverbandhieldenmet deproeven^ werden
besproken.Nabeëindigingvanhetveldwerkwerdendezebesprekingennogslechts éénmaalpermaandgehouden»
Doorde onderzoekers werd eenbegroting opgesteld overde
onderzoekingen inhetkomende jaar.Voordegehele boerderij
werd eenbegroting opgesteld eningediend bijdeStichtingtot
Ontwikkeling vanKomgrondengebieden.
OpdeindecembergehoudenvergaderingvandeTechnische
Commissiewerd geconstateerd,datgraslandexploitatie enrundveehouderijsteedsmeer deaardvandeproefboerderijgaanbepalen.Deze omschakelingmaakt hetnoodzakelijk,dat ermeer
stalruimte voorrundvee komt.Deuitbreidingvandeveestalling
zal zó geschieden,dat op "deVlierd"demogelijkheid wordt
geopend onderzoek teverrichten omtrent arbeidsextensive voedermethoden engoedkope stalbouw.
E3
(364) Bedrijfsresultatenwisselbouwproefbedrijven
Wegens tijdgebrekkon onvoldoende aandachtwordenbesteed
aande inmiddelsgereed gekomen tabellen,diehetverband tussenbodemtype endeopbrengsten vanakkerbouwgewassen engrasland gedurende deperiode 1948-1958aangeven.
Het ligtindebedoelingditverband in1959 afzonderlijk
aantegevenentoe tevoegen aandegemiddelde uitkomstenvan
devoorafgaande 10-jarigeperiode,aangezien 1959uitzonderlijk
droogwas enhet 10-jariggemiddelde betrekkingheeft opeen
periodemet eenmeerdannormalehoeveelheid neerslag.
H4
(369)

Coördinatievanhet onderzoeknaardemogelijkhedenvanwerk:
Eij'dverkörïing-inde-vë~eEoiïdërïj~ - - - - - - - - - - - - DeCommissievan"Beheervergaderde inde verslagperiode
op 11september.Het overlegtussenT.N.O.enhetP.A.W.heeft
alsresultaat gehad,dathetdoorde CommissievanBeheeraangetrokkenpersoneelniet inT.N.0.-dienst,maarin tijdelijke
dienst vanhetP.A.W,wordt aangesteld.Hiermede iseeneinde
gekomen aande onzekere statusvanditpersoneel.
Overdeverschillende onderzoekingenkanhetvolgende
wordenmedegedeeld;
l)Intervallentussendemelktijden
DeCommissievanBeheerheeftdedoordewerkgroepvoorgesteldewijzigingen indeproefopzet grotendeelsgoedgekeurd.Opalledrieproefboerderijenzulleninhettv/eede
proefjaarzogenaamdeperiodenproevenwordengenomen,die
wordenvoorafgegaan enafgeslotendoor eencontroleperiode.

-
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Bovendienworden op "DeOssokampen"en "DeOostwaardhoeve"
door aan-enverkoop vanveetwee groepenvanelk 15koeien
gevormd,dieinhetnajaarvan 1959resp.voorjaar i960binneneenperiode van6weken afkalven.Doordeze geringespreidinginafkalfdataendoordeindelingdergroepen aande
handvandewerkelijke melkproduktienahetafkalven?wordt
verwacht,dat zeerkleine opbrengstverschillen wiskundig
betrouwbaar kunnenworden aangetoond.Eenbezwaarvandeze
proefopzet is,datdetijd,gedurende welkedemaximale hoeveelheidmelkwordtgeproduceerd,buitendeproefperiode
valt.
2)Het alofniet namelkenmet dehand
Het onderzoekwerd voortgezet,maar erverscheennoggeen
interimrapport.
3)Arbeidsonderzoek oppraktijkbedrijven
Alle 11bedrijvenwerdenbezocht.Deresultatenvande
zomer 1959endeplannenvoordewinter 1959/60endezomer
i960werden optweebijeenkomsteninGoor (l6-ll)enSneek
(30-H)met dedeelnemers besproken,^ededank zijdeabnormaalgunstige zomerwerd opdebedrijven inFriesland een
gemiddeld 48-urigewerkweekverwezenlijkt.
Op 11decemberwerd opuitnodiging eenvergaderingvan
de "CommissieArbeidsonderzoek"vanhetProvinciaal Onderzoek
Centrum inNoord-Brabant bijgewoond inverbandmethetfeit
datdezeCommissie onderzoeknaarwerktijdverkortinginde
veehouderij alspunt 1ophaarurgentieprogrammahadstaan.
Het overleghadtotresultaat,dat op6gemengde bedrijvenin
Noord-Brabant onder leidingvanhetI.L.R.precies hetzelfde
onderzoek zalplaatsvinden als opde "48-urigewerkweekbedrijven"inFriesland enOost-Nederland.
Wanneer hetvoornemenslaagt ooknogeendergelijkonderzoekindeN.O.P.uit tevoeren,zullengegevens van 24bedrijvenin4gebiedenbeschikbaarkomen.
R5
(374) Bedrijfseconomisch onderzoekkomgronden (insamenwerkingmet_

EetL.Ë.ÏJ
Dewerkgroep BedrijfseconomischOnderzoekkomgrondenvergaderde op 16oktober 1959"teZevenaar.
De indevorige vergadering toegezegde definitieve nota
vanir.G.C.Meijermanover "Derentabiliteit vanpopulierenteelt opkomgrond invergelijkingmet dievanverpachtingen
landbouw"konnietbesprokenworden,daarhet conceptvandeze
notanognietgereed was.Inmiddelswerd dezenotahalfnovember aandeledenvandeW.O.K.toegezonden eninhunvergaderingvan 25november 1959"behandeld.
Een onderzoeknaardeprivaat-economische rentabiliteit
vanruilverkaveling staat ophet programma.
"Ondéfleidingvan ir.J.A.vanNieüwenhuyze-n,werd.:,een
'fcêëoek'gèferabhtaanhetproefbedrijf op.komgrond "DeVijf
Roeden"teDuiven.Dit is eengemengd bedrijfvan38,48hagemetenmaat,halfbouwland,halfgrasland.
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Hetbouwland opdit bedrijf isvrijmoeilijktebewerkenen
degewassenkeuze isgering,met alsgevolg eenvrijeenzijdig
bouwplan.Dewenselijkheidkwamnaarvoren omoverteschakelenopeenweidebedrijf.^oinvesteringen,welkenodigzijn
omdestalruimte uit tebreiden? vormen echter eenprobleem»
Gezocht zalwordennaar eeneenvoudige,goedkope,doelmatige
oplossing,
AfdelingBedrijfsonderzoekWeidebedrijven
SI
(367) Rentabiliteit vandroogmethoden opweidebedrijven
Nahetvertrekvan ir,T.T»V/indzijndr.DeWidt ende
L.E.I.-gedetacheerde Grijpstrabelastmet deverslaggeving
vandewerkzaamheden aanditproject.Zijwerkenthansaaneen
publikatie overhooiventilatie.Indekomende verslagperiode
zal eenenander vermoedelijkgereedkomen.
AfdelingBedrijfsonderzoekAkkerbouwbedrijven
Tl
(368) lentabiliteitvandroogmethoden opakkerbouwbedrijven
a»Hetkunstmatigdrogenvangemaaidorstegranen
Deresultatenvandit onderzoek zijnneergelegd in eenrapport datalspublikatie nr.8vanhetP.A.Iï,zalverschijnen,
Indezeverslagperiode werd hetmanuscriptklaargemaakt en
begindecember 1959naar dedrukker verzonden.
Bijdesamenstellingvandezepublikatie isnaar eenzodanige opzetgestreefd,datvoor iederindividueel bedrijf
opeenvoudigewijze deuitgangspunten enbegrotingenkunnen
wordenafgeleid,dievoorhetdesbetreffendebedrijftotinzicht inderentabiliteitsvraagkunnenleiden.
Alszeersamengevatte conclusiekanvermeldworden,dat
opdemeeste bedrijven,v/aarmen overgaat tothetmaaidorsen,
het drogen ende opslagniet concurrerend opde boerderij
zullenkunnenwordenuitgevoerd. Bijdehorizontale droogmethode (droogvloer,zakkendroger)zijnvooral devereiste
arbeid endewijze van opslagbelangrijke factorendieonderhet oogmoetenwordengezien.
Eenverticaalgemechaniseerd droogsysteemmet opslagin
silo's zalopbedrijvenmetmeerdan 30hagranenenzaderijen (omeenglobale grens aanteduiden)rendabel kunnen
zijn,vooral alsdebedrijfsomstandighedenhiervoor gunstig
zijn. Omstandigheden alsdeaanlegvandeboer,desolvabiliteitspositie,degebouwensituatie e.d.,alsookdebewaartermijnenwaaropmen zichwil instellen enhetgemiddeldepercentage vande oogst,datgedroogdmoetworden,
zijnbelangrijk.

59b.Hetkunstmatig drogen alsbedrijfssysteem
Het iswelduidelijkgeworden,dathetkunstmatig drogen
alsbedrijfssysteemindeakkerbouwvoorlopignogteveel
vragen opwerpt,vooral ookopdroogtechnischenbedrijfsorganisatorisch terrein,omhierover opkortetermijntot
verantwoordeuitspraken tekomen.
Indezeverslagperiode werd door ir.M» Draismaalssecretaris enrapporteur vaneenkleinewerkgroep adhoc,samengestelduitmedewerkersvanhetP.A.W.enhetI.B.V.L. eenconcept-rapport overdit onderwerp naderuitgewerkt.Dit rapport
zalals InternRapport
vanhetP.A.W.enhetI.B.V.L.verschijnen, -jdeindredactiekwam indezeverslagperiode gereed.
Enkele conclusies zijno.a.,datintegrale toepassingvanhet
kunstmatigdrogen eengevarieerd bouwplanvereistmetniette
grote oppervlaktenpergewas inverhouding totde oppervlakte
vandedroogvloer.Eendergelijkbedrijf zal zichvooralkunnen— envoorderentabiliteit ookmoeten— toeleggen opde
produktievanhoogwaardige zaden (zaaigranen,zaaipeulvruchten,
vermeerdering vanstamzaden e.d.).
Belangrijke vragenschuilen o.a.nogindearbeidsorganisatie,eenaangepaste dors-enpersapparatuur,alsmede inde
juistewijzevaninterntransport.
T2
(375)

Rentabiliteit vanmechanisatie inde akkerbouw
Internrapportnr.36overdeaanschaffingvanlandbouwwerktuigenkwamgereed.Hierinisvermeld,opwelkewijzede
kostenvandelandbouwwerktuigen kunnenwordenbepaald.Erwerd
aangetoond,dat eenzovolledigmogelijke benuttingvande
werktuigennodigisvoorhetverkrijgenvanlagekosten'per
produktie-eenheid.
Aanschaffingdoormeerdere bedrijvengezamenlijk alsmede
eenproduktieplandat eenvolledige benuttingvande aanwezige
werktuigenbevordert,zijn inditverband behandeld.
Aandefinanciering vanlandbouwwerktuigen,bijvoortgaandemechanisatie eensteedsbelangrijker aspect,isaandachtbesteed.Beschreven zijndefinanciële risico's,het
voordeinvesteringenbenodigde vermogen (metpraktijkvoorbeelden),deaflossingen endemogelijkhedenwelkede opname
vanvreemdvermogenbiedt.
•Uitvoerig isingegaan opdemogelijke resultatennade
mechanisatie.Gewezenwerd opdeinvloedvandebedrijfsleider
enhetnutvaneenopgestelde begrotingvandekostenende
opbrengstenvóórtotde aanschaffingvanwerktuigenwordt
overgegaan.
Voorreeds aanwezigewerktuigen isaangegevenwanneer
het juistetijdstipvanvervangingisaangebreken•JBLa'yoQriaeen
begroting opgesteld.Aanbestaandebelastingsfaciliteiten
isaandachtgeschonken.

Tenslotte isvermeld,opwölke wijzemechanisatie invloed
heeft opde saldo'spergewas endeniet toegerekendekosten.
Ineenbijlage zijnenkelenormenvoor afschrijving,rente en
onderhoud gegeven; enkelebedrijfsresultatennamechanisatie
vermeld endevervangingswaarde vanwerktuigen opakkerbouwbedrijven zogegroepeerd? datdegrote verschillen indegeinvesteerde bedragen totuitdrukkingkomen.
Eeninternrapport overdeproblemenvanhet loonbedrijf
inde.landbouwendemogelijke bedrijfseconomischevoorlichting
aandiebedrijvenisinvoorbereiding. Getrachtwordt omhiervoor ookgegevensvanhet L.E.I.enhetI.L.R.ter beschikking
tekrijgen.
Nieuwebedrijfssystemeninde landbouw
Het tenbehoeve vanditproject teverrichten onderzoek isnog
niet indeprojectenadministratie opgenomen-.Ookheeft ditwerkorganisatorischnog geen plaats gevonden indehoofdafdelingBedrijfsvraagstukken,
Onderstaand volgen enkelemededelingen,betrekkinghebbend op
deaanloopperiode vandit onderzoek,waarbijvelemedewerkers van
hetP.À.W.zijnbetrokken.
Internrapport nr,43 overnieuwemogelijkhedenvoor deproduktievanrundvlees inbedrijfsverband isvoorbereid.Naeenbeschouwing overdevermoedelijkerentabiliteit vanderundvleesproduktiewordt de inpassing inbedrijfsverband beschreven.Erzijn
begrotingengemaakt voor deproduktie vanrneststierenop eengespecialiseerd bedrijf,eenakkerbouwhedrijfeneenveenkoloniaalbedrijf.
Aandeproduktie vanrundvlees opdekleinegezinsbedrijvenwerd
eveneens aandacht besteed.Suggesties voornader onderzoekworden
vermeld.
Methet Consulentschap Leeuwardenwerden inditkaderde
eerste contactengelegd inzake eenonderzoeknaar eenvereenvoudigd
bouwplan opdeFriese akkerbouwbedrijven.NamenshetP.À.ÏÏ.nam ir.
M.Draismadeel aaneenbespreking tussende ConsulentschappenZevenbergen,Dordrecht,Axel enGoes omtrentdevraag opwelkewijzehet
bedrijfseconomisch onderzoek indezegebiedengecoördineerd kan
v/orden.Ookhier ishetdebedoelingdit onderzoekvooral terichten opdeindeakkerbouwteverwachten ofnoodzakelijk geachte
ontwikkelingen.
Tervoorbereidingvanhet onderzoeknaarnieuwebedrijfssystemenwerdenbesprekingen inverschillende consulentschappen
gevoerd enverscheidene bedrijven bezocht.Erwerdmedewerkingverleend aandeinventarisatie vandedoor de consulenten opgegeven
bedrijven enaandeselectie vandevoor naderebestudering inaanmerkingkomendebedrijven.
G.G.Verkerkbesteedde inhetbijzonder aandacht aandeconcurrentiemogelijkheidvanhetgezinsbedrijf onderinvloed vandetoepassingvannieuwebedrijfssystemen (bedrijfsvereenwoudiging)en
aandebestuderingvandetraditionele ennieuwebedrijfssystemen
in.devarkenshouderijenpluimveehouderij (dekostprijs,dearbeidsbehoefte,diebijbeidediersoortenkandalentotminder dan1uur
perdierper jaar,verticale integratie,vermogensbehoefte enfinanciering,omvangenonderlinge verhoudingfokkerijsmesterijinverschillendeprovincies,uitbetalingnaarkwaliteit bijvarkens,inrichting enkostenvangebouwenvoor afzonderlijk engecombineerd
gebruikvanverschillende diersoorten,voedermethode,ziektenen
hunbestrijding, enz.).
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Inverbandmethet onderzoeknaarrundvleesproduktie werdin
de loopvan 1959 contact verkregenmetdebeheerders vandelandbouwbedrijvenvandeErvenVrouwe Sytzama Colenbrander teBrummen.
Op éénvandezebedrijven,,groot ca.180haengelegen teMillingen,
isgedurende eenreeksvan jarenvetgeweid.
Delaatste jarenwerd dein-enverkoop vanhetvee steedsmeerverzorgd door commissionairs»^ efinanciële resultatenv/arenbedroevend.
Daaromwerd gezocht naaseenanderbedrijfssysteem.Naveelvoorbereidingen eninoverlegmet verschillende instanties enpersonen,
inhetbijzondermet ir.Berghoef vanhet I.B.V.L.en.deheerKievitsboschvanhetEijkslandbouwaonsulentschapteTiel,zijnbegrotingen opgesteld voor deexploitatie alsmelkveebedrijfenvoornieuwe
bedrijfsgebouwen.
Thanshebbendeeigenaren inprincipe beslotenini960eenopen
loopstal tebouwenvoor45à50melkkoeien,waarvandeverzorging
zalgeschiedendoor 1man.Zomer en winter zalgemolkenwordenin
eendoorloopmslkstalmet4standen,zodathetmogelijk is,dat 1man
maximaal 4apparatenbedient.Debenodigde tijdvoorhetmelkenmet
eenmelkleidingzal,wanneernietmetdehandwordtnagemolken,1
à 1-g-uurbedragen.Overdemethode vanmelken is o.a.'overleggepleegdmet dr.ir.PolitiekvanhetI.V.0.

62PROEFBEDRIJF VOOR HEniDROGENVAUAKKERBOUWPRODUCTEN
Op 27augustuswerd door ZijneExcellentie mr» V.G.M.Marijnen,
Minister vanLandbouwenVisserij,hetproefbedrijf officieelgeopend« alseerste inhetkadervanhet onderzoeknaarnieuwebedrijfssystemen indelandbouw.Bijdezegelegenheid kreegdeboerderij
detoepasselijkenaam "DeEest".
Weersomstandigheden
Deweersomstandigheden kenmerkten zichdoor eenzeergeringe
regenval eneenlagerelatieve vochtigheid vandelucht.
Inaugustusviel er45y4—?inseptember 1,1-inoktober 63,9,
innovember 30,9-e n i*1december 52,6mmregen.Eindseptember/beginoktoberdaalde derelatieve vochtigheid zelfsbeneden2Qffo,
Werkzaamheden
Vandezaadgewassenmoestenindezeperiode tarwe entimotheegrasgeoogstworden.Verder dederde snedevandeluzerne,deaardappelen endebieten.
Detarwe (Dippe'sTriumph)werd alsgeheel ineenoogstmethödeproefbetrokken.Totaal4?40ha.Hiervanwerd éénderde gehinderd en
gehokt,éénderde gezwadmaaid enéénderdegemaaidorst.
Metmedewerkingvaneenstrokartonfabriekwerddekwaliteit
vanhetstrobeoordeeld,terwijlhetverloop vanhet vochtgehalte
vanzaad enstrowerd gevolgd.Doordebijzondergunstigeklimatologische omstandighedenwerd indekwaliteit geen verschilgeconstateerd.De stoppelhoogtewas inallegevallengelijk.Ookdestroopbrengst gafgeenverschil.Omtebeoordelen ofmaaidorsenweldan
nietvoorafgegaanmoetv/ordendoor zwadmaaien en ofmaaidorsen
t.o.v.binderenenhokken inverbandmetkartonstroverantwoordis,
zaldezeproef zekerherhaald dienenteworden.
Opbrengstperha4725kgkorrel en5000kgstro.
Aanhet I.B.V.L.isvanditperceel zaadmetverschillendevochtgehaltenafgeleverd;resp. 28. 24,22, 20enl8ç5.
Voorhet zwadmaaienwerd eenmaaibalkgebruiktmet speciale
zwadborden diehet zwad zoweglegden dat geen aardegrondraakte,
zodat dewindgemakkelijk toekontreden.
Op 13augustuswerdhet timotheegras gemaaid (2,15ha).Eenderdegedeeltewerd gemaaidmetbovengenoemde maaibalk entweederdemet degraanmaaier,Dezelfde dagwerd het zwad automatisch
geladenenevenalshet éénderde gedeelte vandeschovenindedroogschuurgebracht.Derestvandeschovenwerd gehokt ophetveld
tervergelijkingmethetkunstmatig drogen.Hetvochtgehalte bij
het inbrengenwas 45tot 50/?.Het zwadwasnaanderhalve dagdroog
endeschovennadriedagen.
Eind augustuswerdvan elk objectdehelftmetdemaaidorser
gedorst ende anderehelftmetdegrotedorsmachine.Dit omhet
dorsenonderling tevergelijken.Inhet eerstegevalmoest twee
maalgedorstworden omhetzelfde resultaat teverkrijgen alsmet
degrotemachine.Verwacht werd datdoor sterkdrogendit anders
zomoeilijkuit tedorsengewasgemakkelijkertedorsenzouzijn.
Geblekenisdathetveldgedeelte—hoewel tevroegnaarbinnengehaald— ietsbeter afdorstedanhetkunstmatiggedroogde.
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Wekenlaterbleekhet zaadvanstengelsdiegemorstv/aren,doorverweringgemakkelijkvandeaarspil los te laten,hetgeenwijst op
lang latenverwerenendankunstmatigdrogen,omdatinoktoberhet
gewasmeestal tenat is.De opbrengst,die nunogmaar geschatkanworden,is ongeveer 600kg zaadperha.
Op5septemberwerd dederde snede luzerne gemaaid. Op7septemberwerd dehelft indedroogschuur ende anderehelft opderuitergebracht.Dedroogcapaciteit vandebuitenluchtv/aszogroot
datbijhet inbrengenhetvochtgehalte reeds ongeveer tot 30$was
gedaald enop 10en 11september reedsvanderuiter enuitdecel
geperstkonworden.De opbrengst bedroeg 3200kgperha.
Het vlaswerd afgeleverd. H-etverschil inopbrengst bijdebeidekunstmatiggedroogdegedeelten enhetveldgedeeltewas zeergering.I>egemiddelde opbrengstperhalagop 7000kgongerepeld.Van
deervaringenbijrepelen,rotenenzwingelendoordeafdelingVezelgewassenisnoggeenuitslag ontvangen.Deondervrucht (witteklaver)
ontwikkelde zichtussenhet vlas ennahetruimenvanhet gewaszeer
traag doordeaanhoudendedroogte.
Vando aardappelen,diedit jaarmaarvijfmaaltegenPhytophthorabesproeid zijn,werdBintje (l,80ha)op 2september enPurore
(2,40ha)op 14september doodgespoten.Het rooieniszeervertraagd,
vanwegehetgevaarvoorrooibeschadiging doordehardekluiten.De
opbrengst vanBintjewasmet 50tonveldgewas zeergoed tenoemen.
Half oktoberwerden deBintjes afgeleverd.Furore zalwaarschijnlijk
38tonveldgewas opleveren.Ditlateraswasnogteweinig ontwikkeld toenhet droogwerd.Deze aardappelenwordennogbewaard in
de aardappelcellen.
Bijhetbewarenvande aardappelenwordt dekoelcapaciteit nagegaandoorhetregistrerenvandetemperatuur endedraai-urenvan
deventilator.
Van 21septembertot 25novemberwerdendebietengerooid en
afgeleverd.Ditwerkwerd door debeide arbeidersmet kopschoffels
enrooitangenverricht.Hetbevieluitstekend.Begonnenwerdmet
een opbrengst van53tonmet eensuikergehalte van19$terwijler
eengroeiwastot70tonperhaeneensuikergehaltevan17$°Gemiddeld bedroegde opbrengst 63tonbietenmet 18,05$suiker.
Diversen
Half augustuswerd beslotenhet jonge grasdat onderde erwten
gezaaidwasvoor zaadwinning oogst i960, vanwege deslechte stand
omteploegenendegrassen,evenals deluzerne van1959» *i°geen
oogst aantehouden.Zodoendekregendezegrassendenormaleherfstverplegingmet toppen eneenstikstofgift van 2baalks omstreeks
15september.
Ophet erwtenlandwerdFelixwintertarwe gezaaiddiemomenteel
eenprachtige standhoeft.
Defosfaatbemestingindevormvansuper isoverhethelebedrijfreedsvoorhetploegengegeven enmet de cultivator ondergewerkt.
Hetploegenheeft onderuiterst gunstige omstandighedenplaatsgevondenenwas juistkla.argekomenvoordevorstperiodevanbegin
december.
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Indezeperiodewerd tweemaalvergaderd doordecommissievan
toezichtoVerscheidene belangstellendenuitbinnen-enbuitenland
bezochtenhetbedrijf omkennis tenemenvan"bouwwijzeenbedrijfssysteem.
Erwerd eenwoelervoordriepuntsophangingaangeschaft om
sporenennatteplekkentewoelen/ten sindestructuurbederf tegen
tegaan.
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