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Veldproeven
CI 2360
Op dit bouwlandproefveld wordt getracht het dierenleven in de grond
ie bevorderen, door toevoeging van organische stol" (stalmest en stoppelgewassen) en grondbedekking. Hen regelmatiger bodemtemperatuur, betere
vochtregeling, minder dichtslaan van de grond en het beschikbaar zijn van
voedsel voor bacteriën en dieren (regenwormen) is hiervan het gevolg.
Het doel van de/e proef" is het bestuderen van de invloed van het dierenleven op grond en gewas.

HOOIBEWARING
Dit jaar wordt nagegaan welk luchtverdeelsysteem bij de geventileerde
hooibewaring het best is toe te passen, zowel bij ventilatie met koude als
met warme lucht. De verliezen tijdens de bewaring worden eveneens bepaald.
Voorts zal studie worden gemaakt van de invloed van de luchthoeveelheid op de weerstand die de lucht in het hooi ondervindt.
Aan excursies zal, bij tijdige aanvrage, ter plaatse uitleg worden gegeven
over de opbouw der installaties.
KUILVOFDFRBFWARING

c I 2361
Op het graslandproefveld wordt hetzelfde doel nagestreefd als op
Cl 2360. De bodembedekking wordt gevarieerd door verschil in maaulata.
De toevoer van organische stol" wordt gevarieerd door een deel van het
gewas kortgemaaid te laten liggen (maaien met een gazonmaaier) en door
het geven van stalmest.

Twee series graskuil onder plastiek hoezen dienen, om verschillen in de
kwaliteit van het plastiek na te gaan. Dit onderzoek is in de eerste plaats
bedoeld om aanwijzingen te krijgen voor de fabricage van deugdelijk
plastiek voor inkuildoeleinden.
De sleufsilo (16 X 4 X 2 m) is gevuld met gras, dat door de Viconkneusmachme is gekneusd. De bedoeling is een werkwijze te vinden voor het
gebruik van deze machine.

IBS 169
Hier wordt de invloed nagegaan van verschillende wijzen van graslandgebruik op gewichtstoename en slachtkwaliteit van schapen. In de loop van
juli zullen deze dieren worden geslacht Hierna wordt geweid met jonge
rammen. Het slachtprodukt van beide groepen dieren zal worden onderzocht op hoedanigheid en kwaliteit.

OPFOKPROFF
Aan 7 kalveren wordt een kopenifk mineralenmengsel van het proefstation te Hoorn verstrekt.
Ter vergelijking krijgt een andere groep van 7 even oude kalveren dit
mineralenmengsel niet.

(.1 2388
Du proefveld is in 1956 aangelegd. Ei wordt een grote variatie m graslandgebruik nagestreefd: maaien bij sterk uiteenlopende graskngte en grote
verschillen in hoeveelheid N, P en K. Nagegaan zal worden wat hiervan deun loed is op de botanische samenstelling van jong grasland.

Bedryf

»uitrusting

[BVL 19 en IBVL 20
GEBOUWEN

Op de/c twee proefvelden (één op veen en één op klei) wordt nagegaan
ol" de snelheid van grasgroei en de wisselingen in grocisnclheid. invloed
hebben op de mate \.m hooibroei. Ieder proefveld heelt twee objecten: één
wel en één niet vertrapte zode. Vermoed wordt dat het vertrapt zijn van de
zode invloed heelt op de groeisnelheid van het gras en daarmee op debroei. De lengte \.\n het gras wordt regelmatig gemeten om de groeisnelheid te kunnen berekenen en de wisselingen in groeisnelheid te weten te
komen.

T.L.-buizen aangebracht.

AG

in groepjes gehouden kunnen worden. Fr is een speciaal voederhek met

IBS 1

De percelen 5 en 13 worden zoveel mogelijk in de oorspronkelijke,
voedselarme staat gehouden. Op elk van de percelen ligt een proefveld,
waarop de invloed van het gebruik en de bemesting wordt nagegaan op
de verhoging van de opbrengst en de verandering in de botanische samenstelling Zowel de netto- als de bruto-opbrengst wordt gemeten.

De grootveestal bestaat uit twee dubbele Hollandse stallen. In totaal kunnen hierop 56 stuks grootvee worden gestald. Voor de verlichting zijn
De jongveestal biedt plaats aan twee groepen proefdieren van ieder
I l stuks en kan ook worden ingericht voor stieren en ossen.
De kalverstal in het hoofdgebouw is zo ingericht, dat de dieren apart en
voorzieningen voor het drenken.
De mest uit de groep wordt afgevoerd naar keldertjes en daaruit met een
kraan op de vaalt gebracht.
Voor eventuele proefnemingen met hooiventilatie met door de zon verwarmde lucht, zijn het achterschild van de grootveestal en het dak van de
kapschuur, van speciale constructie.

Andere

proeven

HOOIVINNING
Het doel van de proeven is het nagaan van de invloed \.m het machinaal
Ixwerken van het gemaaide gewas op de snelheid van het droogproecs.
Hierbij worden tevens verschillende schud- en spreidmachines beproefd op
hun waarde, dit droogproecs te \crsnellen. De invloed van de bewerking
op de kwaliteit van het produkt en op de verliezen tijdens de veldperiode,
wordt eveneens nagegaan. Tevens zal worden onderzocht, hoe het reeds ingedroogde gras het best tegen dauw en regen is te beschutten.
Het hooi moet op het veld zo snel mogelijk zover drogen, dat het houdbaar is in de geventileerde hooitassen.

In de melkkamer is gelegenheid voor het gekoeld bewaren \.\n de melk.
Ml LKSTALLFN
Zowel op ..De Ossekampen" als op „De Vrenkampen" is een centrale
melkplaats voor het melken in de weide. De plattegronden geven dit duidelijk aan.
De melkstallen zijn ontworpen door het ILR en dienen tevens voor
onderzoek. Nagegaan wordt hoe de melkstal moet zijn ingericht, opdat het
melken met de minste moeite verloopt. Daartoe wordt op „De Ossekampen o.a. arbcidsfysiologisch onderzoek uitgevoerd.

Excursies

Beheer

Bij voorkeur op dinsdag. Aanvragen tijdig indienen bij het

Gezamenlijk met de proefboerderijen „De Bouwing" en „Droevendaal",
wordt het bedrijf beheerd door het Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten (B.G.D.), Duivendaal 10, Wageningen, ten behoeve van:

Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten (B.G.D.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen (I.B.S.), Bornsesteeg 65, Wageningen.

Duivendaal 10, Wageningen
Postbus 3 3 , Telefoon 08370-2645

Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten (I.B.V.L.), Bornsesteeg 59, Wapeningen.
Proefstation voor de Akker- en Weidt bouw (P.A.W.),
Duivendaal 10, Wapeningen.

Adres proef boerderij :

Hedryfsgegevens

Haarwal 3, Wageningen. Telef. 08370—3313
Bedrijfsleider:

A. Zijlstra

oppmvi.AKTi:
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„De Ossekampen 19-79.85 ha netto
„De Veenkampen" 32.29-73 ha netto
CRONDSOORT
Op „De Ossekampen" zware tot zeer zware rivierklei, z.g. komgrond.
Het percentage afslibbaar loopt van oost naar west op van 40 à 6 0 % tot
80%. Op „De Veenkampen" venige tot zeer venige komgrond (40 tot ~ 0 ' ,
afslibbaar en een hoog humusgehalte).
GEBRUIK
Alle land wordt 1 à 2 keer per jaar gemaaid voor hooi ot kuilgras en
verder beweid.
VEESTAPEL
Plm. 60 stuks melkvee, plm. 50 stuks jongvee en 2 stieren.
GEBOUWEN
In het hoofdgebouw een stal voor 56 stuks grootvee. een stal voor 16
kalveren, 3 ziekenboxen, berging voor hooi en bieten en een melkkamer.
In de bijgebouwen een stal voor 28 stuks jongvee, kalverhok, stierenbox.
paardestal, schaftlokaal en kantoor. Verder een kapschuur voor hooi- en
machineberging.
PROEVEN
De onderzochte problemen komen eensdeels op uit de praktijk en vinden
anderdeels hun oorsprong in de voortschrijding van het wetenschappelijk
onderzoek.

Grebbeberg

