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Veldproeven
CI 2360 en 2361 — perceel 36
Op dit bouwlandproefveld wordt getracht het dierenleven in de grond te bevorderen door toevoeging van organische stof (stalmest en stoppelgewassen) en
grondbedekking. Een 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 deze proef is het bestuderen van de invloed van het dierenleven
op grond en gewas.
IBS 878 — koperhuishouding bij rundvee — percelen 17, 24 en 31

het vee en de opbrengst aan wintervoer. Tevens wordt met behulp van kooien
de bruto-opbrengst bepaald. Dit geschiedt door halverwege elke beweidingsperiode en bij het maaien voor wintervoer de door kooien beschermde oppervlakte te oogsten.
PAW 707 — perceel 9
Met behulp van dit proefveld wordt de invloed nagegaan van de maai-apparatuur
en de maaihoogte op opbrengst, opbrengstverdeling en voederwaarde van het
gras. Als maai-apparatuur worden een maaibalk en een maaikneuzer vergeleken.

Andere proeven
H O O I W I N N I N G EN BEWARING

In deze proef wordt getracht meer inzicht te verkrijgen in de belangrijke praktijkervaring dat de koperstatus van het rund bij weidegang achteruitgaat, terwijl
op stal — speciaal op hooi — herstel plaatsvindt. Het verschil tussen hooi en
weidegras kan in de volgende factoren worden gesplitst:
a. het verschil in groeistadium dat als regel bestaat tussen weidegras en gras voor
hooi;
b. vers gras tegenover materiaal dat het hooiproces heeft ondergaan;
c. het milieuverschil voor het dier: weidegang tegenover stalstand.
Nadat in voorgaande jaren de invloed van de factoren b en c werd bestudeerd,
wordt thans de invloed van verschil in groeistadium van het gras op de koperhuishouding van weidende pinken onderzocht; dit geschiedt bij twee trappen van
kopervoorziening.
De proef wordt uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn".
IBS 852 en 857 — percelen 8 en 36
De snelle ontwikkeling van de chemische onkruidbestrijding zal het in de toekomst
mogelijk maken, af te zien van grondbewerking als onkruidbestrijding. In dat
geval zou diepe grondbewerking in hoofdzaak een dure en bewerkelijke methode
van structuurherstel zijn, die tot een vermindering van het organische leven leidt
en tot een te snelle afbraak van de organische stof in de grond en verder tot
onnodig structuurbederf door het blootstellen van de zwarte grond aan zon,
wind en regen.
De gebruikelijke teelt van verschillende gewassen op geploegde grond wordt
vergeleken met de teelt van deze gewassen op ongeploegde grond, waarbij:
1. onkruid bestreden wordt met behulp van chemische en ecologische (concurrentie) middelen.
2. structuurbederf wordt tegengegaan en structuurherstel wordt verkregen door
teelt van grondbedekkende tussengewassen.
3. zoveel mogelijk gewerkt wordt met moderne oogstmachines.
AG-IBS 1
Op de voedselarme percelen 5 en 13 wordt de invloed van verschillende meststoffen en combinaties daarvan bij uitsluitend weiland- en hooilandgebruik op de
botanische samenstelling onderzocht. Door middel van kooien worden ook brutoprodukties gemeten.
PAW 1231 — perceel 6 en 7
Het regelmatig spreiden van mestflatten ontmoet bij hoog N-niveau in de praktijk
bezwaren. Op de percelen 6 en 7 wordt het effect van spreiden en niet spreiden
vergeleken, voor zover het de botanische samenstelling betreft. Perceel 7 wordt
steeds beweid; perceel 6 wordt telkenjare 1 maal gemaaid.
P A W 479 — perceel 16
Op dit proefveld wordt het bruto N-effect bij opklimmende N-giften op kleigrond onder beweidingsomstandigheden nagegaan. Tevens wordt de invloed van
uiteenlopende N-giften op de zode en de botanische samenstelling hierbij vergeleken.
PAW 642 — perceel 16
Deze proef heeft hetzelfde doel als P A W 479 maar dan bij steeds maaien.
PAW 1019 — percelen 10, 11 en 12
Het effect van zware N-bemesting op grasland.
Bij giften van resp. 150, 300 en 450 kg N per ha per jaar wordt de nettoopbrengst nagegaan aan de hand van weidedagen, melkopbrengst en groei van

Bij de hooiwinning worden de volgende onderdelen nagegaan:
a. in hoeverre de veldperiode kan worden verkort door kneuzen van stam of uit
het zwad gevolgd door geventileerde bewaring.
b. welke mogelijkheden het inschuren met een hoger vochtgehalte, bij gebruik
van een grotere ventilatiecapaciteit, biedt.
c. de verandering van de chemische samenstelling van het gewas tussen het tijdstip van maaien en inschuren.
d. of in de praktijk de voorkeur moet worden gegeven aan 's morgens of 's avonds
maaien in verband met het ds-gehalte van het materiaal.
e. of via het tijdstip, de grootte van de N-gift en minimaal voorweiden de kwaliteit en voederwaarde-opbrengst van het hooi kan worden verbeterd.
Met de hooiventilatieproeven wordt het volgende nagegaan:
1. Hoe groot de kwalitatieve en kwantitatieve verliezen zijn bij:
a. het nadrogen van gemaaikneusd hooi in een tas van 6 X 6 m en geventileerd met 80 m'i lucht/m^ hooi/uur. Gestreefd wordt naar een drogestofgehalte van 55% bij inschuren.
b. het nadrogen van gemaaikneusd hooi in een tas van 6 X 6 m en geventileerd met 40 m 3 lucht/m :l hooi/uur. Gestreefd wordt naar een drogestofgehalte van 6 5 % bij inschuren.
c. het nadrogen van uit het zwad gekneusd hooi in een tas van 6 x 6 m en
geventileerd met 40 m'-ilucht/nv* hooi/uur. Ook hier wordt gestreefd naar
een droge-stofgehalte van 6 5 '
'f.
2. Het bepalen van het verband tussen luchthoeveelheid en luchtweerstand bij de
onder 1 genoemde objecten.
VOEDERPROEVEN VAN HET I.B.V.L.
In het winterseizoen 1966/67 zullen zo mogelijk de volgende proeven betreffende de droge-stofopnamecapaciteit van melkvee uit ruwvoer worden uitgevoerd:
1. Hooi van Ie snede in jong en oud stadium (laag en hoog rc-gehalte)
2. Geventileerd hooi: stoffig — niet stoffig.
3. Hooi — kuil: gewas in hooistadium op hetzelfde tijdstip te oogsten voor
hooi en maaikneuskuil.
Bij alle proeven is het te vergelijken materiaal steeds afkomstig van één perceel.
INKUILONDERZOEK I.B.V.L.
— Nagegaan zal worden of bij het inkuilen van voorgedroogd gras het vastrijden met een trekker invloed heeft op eventuele broei tijdens het voeren.
Bovendien zal worden getracht de broei van voordroogkuil in ronde silo's
tijdens het voeren zoveel mogelijk te beperken d.m.v. praktische maatregelen.
— Verder wordt de invloed van het conserveringsmiddel „Walusil" op het inkuilproces d.m.v. een vergelijkende inkuilproef nagegaan.

Bedrijfsuitrusting
GEBOUWEN
De grootveestal (1) bestaat uit twee dubbele Hollandse stallen. In totaal kunnen
hierin 56 stuks grootvee worden gestald. Voor de verlichting zijn TL-buizen aangebracht.
In een bergruimte bij de grootveestal in het hoofdgebouw is een stal ingericht,
die plaats biedt aan 12 stuks grootvee.
In het najaar van 1961 is een automatische mestafvoerinstallatie in gebruik genomen voor de groot- en jongveestallen. De installatie werkt volgens het schuifstangsysteem.
De andere veestal (2) biedt plaats aan 20 stuks grootvee en 28 stuks jongvee;
deze kan ook worden ingericht voor stieren en ossen.
De kalverstal naast de kapschuur voor hooiberging (3) (gesloten gedeelte) is zo
ingericht, dat de dieren apart en in groepjes gehouden kunnen worden. Er is een

voederhek met voorzieningen voor het drenken.
In de melkkamer is gelegenheid voor het gekoeld bewaren van de melk. In 1964
werd een ruime werktuigenloods gebouwd, waarin tevens een werkplaats is ingericht; ook hierin is een ruimte voor jongvee.
SILOS
Aanwezig zijn één sleufsilo van 112 m1* (afm. 16 X 3V2 X 2 m) en verder
12 ronde silo's van elk 21 m3 (afm. 4% X l'/2 m ) -

Bedrijfsgegevens
OPPERVLAKTE
„De Ossekampen" 19,79,85 ha netto (zie plattegrond)
„De Veenkampen" 32,29,73 ha netto (zie plattegrond)
Verder heeft het bedrijf de beschikking over 13 ha los land.

GRONDSOORT
MELKSTALLEN
Zowel op „De Ossekampen" als op „De Veenkampen" is een centrale melkplaats voor het melken in de weide (zie plattegronden) en bij beide is de melkstal ingericht als een dubbele tweestands doorloopmelkstal (met zijuitgangen). In
deze stal kunnen 4 koeien tegelijk gemolken worden.

Op „De Ossekampen" zware tot zeer zware rivierklei, zgn. komgrond. Het percentage afslibbaar loopt van oost naar west op van 40 à 6 0 % tot 8 0 % .
Op „De Veenkampen" venige tot zeer venige komgrond (40 tot 7 0 % afslibbaar en een hoog humusgehalte in de bovenlaag).
BEMESTING

Exploitatie
Dit bedrijf wordt geëxploiteerd door het Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten (B.G.D.), Bornsesteeg 53, Wageningen, tel. 08370-3845, ten behoeve van:
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen (I.B.S.), Bornsesteeg 65, Wageningen
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten
(I.B.V.L.), Bornsesteeg 59, Wageningen.
Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (P.A.W.), Bornsesteeg 45,
Wageningen.

De bemesting van de praktijkpercelen grasland heeft in het voorjaar van 1966
gemiddeld per ha bedragen:
a. voor het weiden 200 kg fosfaatammonsalpeter ( 2 0 % N en 20% P ' j 0 5 ) en
300 kg kieseriet per ha.
b. voor het maaien 300 kg fosfaatammonsalpeter en 200 kg kalizout 4 0 % .
De stikstofgift wordt in de loop van het groeiseizoen aan de omstandigheden
aangepast (in 1965 totaal 1100 kg kas per ha).
Van de stalmest wordt gemiddeld per jaar ca. 80000 kg verkocht. De rest wordt,
evenals de gier, op het bedrijf aangewend.
VEESTAPEL
In 1966 zijn aanwezig ca. 85 stuks melkvee, ca. 80 stuks jongvee en twee fokstieren.
MELKPRODUKTIE
De melkproduktie was in de afgelopen jaren volgens het overzicht van de fokvereniging als volgt:
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63

4071 kg per koe met 4,12%
4474 kg per koe met 4,17%
4716 kg per koe met 4,01%
4929 kg per koe met 4,18%

vet in gem.
vet in gem.
vet in gem.
vet in gem.

302 dagen
309 dagen
306 dagen
311 dagen

gem. leeftijd
gem. leeftijd
gem. leeftijd
gem. leeftijd

4 jr. 1 mnd.
4 jr. 7 mnd.
4 jr. 1 mnd.
4 jr. 2 mnd.

Aantal afgesloten melklijsten
1962—1963
1963—1964
1964—1965
1965—1966

68
63
73
67

PROEVEN
De onderzochte problemen komen grotendeels voort uit de praktijk en vinden
anderdeels hun oorsprong in de voortschrijding van het wetenschappelijk onderzoek.

EXCURSIES
Bij voorkeur op dinsdag. Aanvragen tijdig indienen bij de bedrijfsleider.
ADRES PROEFBOERDERIJ
Haarwal 3, Wageningen. Telefoon 08370—3313. Bedrijfsleider: A. Zijlstra.

