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- 1PROJECTEN 1959
HOOFDAFDELING AKKERBOUW
AfdelingAlgemeneAkkerbouwvraagstukken
A.l(385)-Algemene akkerbouwvraagstukken.
A.3 (386)- Secretariaat "CentraalOrgaan"
AfdelingGranen
B.1 (341)-Voorlichtinggranen.
B.2 (342)-Onderzoek granen (Algemeen)
B.3 (378)-Deinvloedvaneenlate stikstofoverbemesting op
dekwaliteit vanzaaigranen.
B.4 (379)-Deinvloedvandezaaizaadherkomst op deontwikkeling endeopbrengst vangranen.
AfdelingIiakvruchten
C.1 (344)-Voorlichtinghakvruchten.
C.2 (338)-Invloed vanfactorenop desorteringvanaardappelen,
C.3 (338A)-Onderzoek naar deeisendie diverse aardappelrassen
stellenaanverschillende cultuurmethoden.
C.4 ( 3 3 8 B ) - Invloedvanfungiciden,insekticiden engroeistoffen
opdeopbrengst enkwaliteit vanaardappelen.
C»5 (338c)-Invloed vandebemesting op dekwaliteit vanconsumptie-aardappelen.
C.6 (338F)')
-Loofdodendemiddelenvooraardappelen (insamenwerking met I.B.S.).
C.7 (386)-Hettegengaanvanopslaginhetvolggewas (naaardappelen)doorgrondbewerking inhet na-envoorjaar
vóörhetzaaien.
Afdeling Peulvruchten
D.1 (345)-Voorlichting peulvruchten.
D.4 (286)-Onderzoek aanveldbonen entuinbonen (Vicia-bonen).
D.7 (346)-Onderzoek zaadwinninglupinen.
D.8 (210)-Onderzoek opconsumptiewaarde vanpeulvruchtenrassen=
D.9 (211)-Onderzoek betreffende deinvloedvanmilieufactoren
opdeconsumptiewaarde vanpeulvruchten.
D.10(308)-Werkzaamhedentendienstevanhet onderzoekop
consumptiewaarde vanpeulvruchten.
D.11(347)-Werkzaamhedenvanvoorlichtende aardbetreffende de
consumptiewaardevanpeulvruchten.
D.12(348)-Onderzoek ter oriënteringomtrent dekwaliteit van
peulvruchtenindepraktijk.
D.13(349)-Andere werkzaamhedenbetreffende voedingsonderzoek
vanpeulvruchten.
D.14(38O)-Onderzoek aandrogeerwten.
D.15(381)-Onderzoek aanconservendoperwten.
D.16(382)-Onderzoek aanstambonen(Phaseolus-bonen).
D.17(383)-Onderzoek aanstamslabonen (Phaseolus-bonen)
D.18(384)-Onderzoek zaadwinning vanvoederwikken.
')Ditproject isin1952aangevangenenwerdin 1956bijde
reorganisatie vanhet CILO doorhet I.B.S. overgenomen.In
1958werdvoor deuitvoering vanditproject dehulpingeroepenvandeAfdelingAardappelenvanhetP.A.W.,zodat
hetthansweerisopgenomen.

2Afdeling^aadgewassen
2.1 (343)-Voorlichting zaadgewassen.
E.2(246)-Qrilerzoekbetreffende deteeltvangras enklaverzaad.
E.3 (183)-Invloedvankunstmatige koelingvanpootbietenopde
zaadproduktie.
E.4 (340)-Cultuuronderzoek vanzaadgewassen.
Afdeling Vezelgewassen
E.1 (354)-Voorlichting vezelgewassen.
E.2 (355)-Cultuurmethodenbijvlas,
E.3 (356)-Cultuurmethodenbijhennep.
Afdeling Griendhout enRiet
G-.1(350)-Voorlichting griend-enrietcultuur.
G-.2(351)-Onderzoekgriendcultuur.
Gr.3(352)-Onderzoekrietcultuur.
G-«4(353)-Onderzoekbiezencultuur.
HOOFDAFDELING-WEIDE-ENV0EDER30UW
H.1 (357)-Voorlichting Weide- enVoederbouw.
H.2 (358)-Voorbeeldbedrijven.
Afd.Vegetatiekartering enGewassentaaatie
1.1 (252)-Verzamelprojeet grasland-vegetatiekarteringen.
1.2(241)-Onderzoektaxatiemethodenvanopbrengst enkwaliteit
vangrasland enakkerbouwgewassen.
1.3 (50)-Opbrengstbepalingen opuiteenlopende graslandpercelen,
AfdelingAanleg enVerbetering vanGrasland.
J.1 (359)-Onderzoekbetreffende aanleg enverbetering vangrasland.
J.2 (25O)-Waterstandsonderzoek.
J.3 (36O)-OntginningProefboerderij "DeVlierd".
AfdelingProduktie enG-ebruikvanGrasland
K.1 (55 )-Nawerking vanmeerjarigeN-bemesting opgrasland.
K.2 (277)-Wisselbouwproefbedrijven.
K.3 (278)-Y/isselbouwproefvelden.
K.4 (322)-Bestudering van defactoren,dievanbelang zijnvoor
degrondbewerking engrondbewerkingswerktuigen.
K.5 (45 )-Aanwending vanstabielehumusopaangelegd enoud
grasland.
K.6 (37O)-DeinvloedvangedeeldeN-gifteninhetvoorjaarop
de produktie enhetgehaltevanweidegras.
K.7 (371)-Deinvloedvandiverse factorenop deminerale samenstellingvangrasinverbandmet degezondheidstoestandvanhetvee.
K.8 (372)-Problemenbetreffende deconserveringvangraslandprodukten.
Afdeling Groendvoedergewassen
L.1 (361)-Voederbietenonderzoek.
L.2 (362)-Stoppelgewassenonderzoek.
L.3 (206)-Mai'srassenonderzoek.
L.4 (329)-Fysiologisch enecologischmai'sonderzoek.
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A. Standruimte-stikstofonderzoekbijmaïs.
C. Stikstofbemestingsproevenbijmaïs.
E. Oogsttijden-onderzoekbijmaïs.
F. Verteerbaarheid envoederwaarde vansnijmaïs
inverbandmetrassenencultuurmethoden.
AfdelingBeregening
N.l(248)-Onderzoeknaar detechniekenderentabiliteitvan
deberegening vangrasland enakkerbouwgewassen.
A. Beregeningsproefvelden.
B. Beregeningsproefbedrijven.
G. Verregenen van zuivelafvalwater
HOOFBAffBELINGBEDRIJNSVRAAGSTUKKEN
AfdelingBedrijfseconomische Voorlichting
p.1(363)-Bedrijfseconomischevoorlichtinggemengde bedrijven.
P.2 (376)-Bedrijfseconomische voorlichtingweidebedrijven.
P»3(377)-Bedrijfseconomische voorlichtingakkerbouwbedrijven.
AfdelingBedrijfsonderzoekAlgemene vraagstukken
Q»l(373)-Onderzoeknaar debedrijfseconomischegevolgen
vanwerktijdverkorting indeveehouderij.
AfdelingBedrijfsonderzoekGemengde bedrijven
R.l(365)-Proefbedrijf;Vredepeel.
R.2 (366)-Bedrijfsonderzoek: Lollebeekgebied.
R«3 (364)-Bedrijfsresultatenwisselbouwproefbedrijven.
R'4(3^9)-Coördinatie vanhet onderzoeknaardemogelijkheid
vanwerktijdverkortingindeveehouderij.
R»5 (374)-Bedrijfseconomischonderzoek komgronden
(insamenwerkingmethet L.E.I.).
AfdelingBedrijfsonderzoekweidebedrijven
S.l(367)-Rentabiliteit vandroogmethode opweidebedrijven.
AfdelingBedrijfsonderzoekAkkerbouwbedrijven
T.l(368)-Rentabiliteit vandroogmethoden opakkerbouwbedrijven.
T.2(375)-Rentabiliteit vandemechanisatie indeakkerbouw.
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D.2 (86 )')-Doperwtenrassenonderzoek.
D.3 (259) ')-Invloedvanenkelemethodenvandrogenophet
veld op dezaadkwaliteitvanpeulvruchten.
D»5 (333) ')-Fysiologisch enecologischpeulvruchtenonderzoek,
D.6 1336)')-Cultuurmethodenhijpeulvruchten.
J.3 (36O)
-OntginningProefboerderij "DeVlierd".
K.4 (322)
-Bestuderingvandefactoren,dievanbelangzijn
voor degrondbewerking engrondbewerkingsvverktuigen.
L.4 (329)
-Fysiologisch enecologischniaïsonderzoek.

)HetindeprojectenD.2,D.3,D.5 enD.6 genoemde onderzoek
isondergebracht indeprojectenD.14t/m D.17.
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Lijstvannieuwe projecten
A.l(385)-Algemene akkerbouwvraagstukken.
A.3 (386)-Secretariaat "CentraalOrgaan"
B.3(378)-De invloed vaneenlate stikstof-overbemestingop
dekwaliteit vanzaaigranen.
B.4 (379)-De invloed vande zaaizaadherkomstopdeontwikkelingendeopbrengst vangranen.
C.7 (386)-Het tegengaanvanopslag inhet volggewas(na
aardappelen)doorgrondbewerking inhetna-en
voorjaarvoorhetzaaien.
D.14(380)-Onderzoek vandrogeerwten.
D.15(381)-Onderzoek aanconservendoperwten.
D.16(382)-Onderzoek aan stambonen(Phaseolus-bonen).
D.17(383)-Onderzoek aan stamslabonen(phaseolus-bonen).
D.18(384)-Onderzoek zaadwinning vanvoederwikken.
K.6 (37O)-De invloed vangedeeldeN-gifteninhetvoorjaar
opdeproduktiviteit enhetgehalte vanweidegras.
K.7 (371)-De invloed vandiverse factoren opdeminerale
samenstelling vangrasinverbandmet degezondheidstoestand vanhetvee.
K.8 (372)-Problemen betreffende deconservering vangraslandprodukten.
P.l(363)-Bedrijfseconomische voorlichtinggemengde bedrijven,
P.2 (376)-Bedrijfseconomische voorlichtingweidebedrijven.
P«3 (377)-Bedrijfseconomische voorlichtingakkerbouwbedrijven<
Q.l(373)-Onderzoek naardebedrijfseconomischegevolgen
vanwerktijdverkortingindeveehouderij.
R«4 (369)- Coördinatie vanhetonderzoeknaar demogelijkheden
vanwerktijdverkortingindeveehouderij.
R'5(374)-Bedrijfseconomischonderzoekkomgronden.
T.2(375)-Rentabiliteit vandemechanisatie indeakkerbouw.

Lijstvanbesturen,commissiesenwerkgroepenwaarinmedewerkers
vanhetP.A.V.zittinghebben
Ir.G-.Veldman
1. Bestuur StichtingBureauvoorGemeenschappelijke Dienstenvoorzitter
2. Stichting"CentrumvoorLandbouwpublikatiesenLandbouwdocumentatie"
3. StichtingProefbedrijf Vredepeel
4. Technische Commissie v.d.Komgrondenproefboerderij"DeVlierd"
5. Commissie OnderzoekKomgronden
6. WerkgroepOnderzoekKomgronden
7. Subcommissie voorhetOnderzoek vandeVerdrogingen
Verstuiving inMidden-enNoord-Limburg
8. WerkgroepRationalisatie proefveldwerkzaamheden
9. StichtingNederlandsGraancentrum
10. StichtingMaisteelt
11. StichtingvoorOliehoudende Zaden
12. Nederlandse AlgemeneKeuringsdienst voorLandbouwzaden
enAardappelpootgoed (vertegenwoordigd doorIr.B.H.
Olthoff)
13. AgrarischeAdviescommissie vanhetN.I.B.E.M.(Nationaal
Instituut voorBrouwgerst,Mout enBier-T.N.O.)
14. Contactcommissie voorregionaal onderzoek
15. Commissie OverlegBodemkundigOnderzoek
16. Commissie voorde coördinatie vanhet onderzoek vanlandbouwzaaizaden

Ir.B.H.Olthoff
1. Bestuurv.d.N.A.K.voorhetP.A.V/.
2. CentraalOrgaanterBevordering vandeVeredeling endeVoorzieningmetVoortkwekingsmateriaalvanLandbouwgewassen (Bestuurslid enplaatsvervangend Dag.Bestuurslid)
3. CommissievoordeCoördinatievanhetOnderzoekvanLandbouwzaaizaden
4. Stichting voorOliehoudende Zaden
5. WerkgroepKoolzaadveredeling:v.d.SitichtingvoorOliehoudende
Zaden
6. Werkgroep ZiektenenPlageninKoolzaad v.d.Stichtingvoor
Oliehoudende Zaden
7. WerkgroepBlauwmaanzaadv.d. Stichtingvoor Oliehoudende
Zaden-voorzitter
8. CommissievanBijstand v.h.RijksproefstationvoorZaadcontrole
9. StichtingvoorLandbouwzaaizaadpropagandainhetBuitenland
10. Commissie Gras- enKlaverzaadteelt A.W.-T.N.O.-voorzitter
11. Kwaliteitsadviescommissie Granen,Zaden enPevlvrachtenv.h.
ProduktschapvoorGranen,Zaden enPeulvruchten
12. Commissie OpleidingHoofdass.Akkerbouw
13. Werkgroep Grassen enKlaversv.d.Ned.Kwekersbond
14. Redactievan"DeBouwboer" -voorzitter
15. Redactievan "DeToets"-voorzitter
16. Adviescommissie "Vrijlevende ParasitaireAaltjes"vandeNationaleRaadvoorLandbouwkundig Onderzoek T.N.O.
17« CommissieRassenkeuze enZaaizaad(v.d.Dir.A.en %)
18. Contactcommissievoorregionaal onderzoek -adviseur
19. Commissie Onderzoek enVoorlichting Kruidenteelt opLandbouwbedrijven
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Ir.H.V.F.M,vanHapert
1.Commissie terbestuderingvancleaanduidingvande
verschillendecategorieëngoedgekeurdelandbouwzaaizaden -secretaris
2',Commissie voordecoördinatievanhetonderzoekvan
landbouwzaaizaden-secretaris
3.Werkgroep voorhetloofklappen endoodspuitenvan
aardappelen-secretaris
4.Commissie terbestudering vanE.P.A.-Projectensecretaris
5.Commissie voordebestudering vanrichtlijnenvoor
deerkenning vankweekbedrijven-secretaris
6.Commissie voordewederzijdse erkenningvande
rassenlijstenindeE.E.G.-landen-secretaris
7.Commissie voordevermelding vannamen enadressen
vanvertegenwoordigers inderassenlijst voorlandbouwgewassen-secretaris
8.Adviescommissie betreffende hetkaraktervanderassenlijstvoorlandbouwgewassen-secretaris
9.Commissie terbestuderingvandeopbrengst endesortering
vanpootaardappelen-secretaris
10.Werkgroep voorhetrustbrekingsonderzoek vanaardappelensecretaris
11.I.B.V.L.,afd.IIGranen,zaden,peulvruchten enstroadviseur
12. StichtingPootaardappelpropaganda inhetBuitenland adviseur
13. StichtingLandbouwzaaizaadpropagandainhetBuitenland adviseur

Dr.S.Broekhuizen
1. BestuurvandeStichtingNederlands Graancentrum -secretaris
2. WerkgroepvoorKlimaatresistentie-onderzoek vanhetN.G.C.secretaris
3. WerkgroepvanhetN.G.C,voordeVerbetering vanRoggealsVeevoeder-secretaris
4. WerkgroepOngebuild vanhetN.G.C.-secretaris
5. WerkgroepVeenkoloniënvanhetN.G.C.-secretaris
6. Werkgroep GraanziektenvanhetN.G.C.-secretaris
7. CommissievoordeAfrijpingsziekten (N.G.C.)- secretaris
8. Commissievoorhet Gele-roestonderzoek (N.G.C.)-secretaris
9. CommissievoorhetVoetziekten-vraagstuk (N.G.C.)-secretaris
10. CommissieKwekerspremieBakkwaliteit (N.G.C.)-secretaris
11. BestuurvandeStichtingMaïsteelt
12. WerkgroepTarwe-Haver-Gerst-vandeNederlandse Kwekersbond
13. WerkgroepRoggevandeNederlandse Kwekersbond
14. CommissievoordeCoördinatie vanhetOnderzoek vanLandbouwzaaizaden,ingesteld-doorhetCentraalOrgaan
1.5. CommissieinzakeKwaliteitsverbetering vanInlandseTarwe,ingesteld doordeDirectievandeVoedselvoorziening
16. Arbeitsgemeinschaft fürKrankheitsbekämpfungund Resistenzzüchtungbei Getreideund-Hülsenfrüchten17. Arbeitsgruppe II (Rost,Mehltauund Septoria)
18. Arbeitsgruppe III (Physiologische Resistenz)
19. SectieGranenvanEucarpia
20. SectieFysiologie vanEucarpia
21.. Sub-commissieMeel enBrood,groep 664-6/7vandeClassificatiecommissie,ingesteld doorhetN.I.D.E.R.
22. SectieSpecialeBibliotheken,ingesteld doordeNederlandseVerenigingvanBiblothecarissen
Ir.J.v.d.Hil
1. Nederlands Graancentrum (adj.secretaris)
Ir.A.J.Reestman
1,. AardappelStudieCentrum
2. Propagandastichting Consumptieaardappelen
3. CommissieBinnenland derPropagandastichting Consumptieaardappelen
4. StichtingProvinciaal Onderzoek Centrumvoordelandbouwin
Drenthe
5. WerkgroepvoorhetOnderzoeknaarhetLoofklappen enDoodspuiten
vanAardappelenv.h.CentraalOrgaan
6. WerkcommissievoorKlimaatanalysevandeStichtingvoorPootaardappelhandelinhetBuitenland
7. Nederlandse aardappel-Associatie-adviseur
8. Nederlandse Kwekersbond -buitengewoonlid
9. WerkgroepvoorAardappelenVc.ndeNederlandse Kwekersbond
Dr.Ir.D.E.vanderZaag
1. Nederlandse Aardappel-Associatie -secretaris
2. EuropeanAssociationforPotatoResearch-secretaris
3. WerkcommissievoorOnderzoek overAardappelschurft -secretaris

-8Ir.R.P.Lammers
1. BestuurderP.S.C. -adj.secretaris
2. Pers-enPropagandacommissiederP.S.C. -secretaris
3. Werkgroepvooruiterlijkekwaliteit enkookeigenschappen
derP.S.C. -secretaris
4. Commissieadhoc totHerzieningvanhetPeulvruchtenbesluit
secretaris
5. WerkgroepvoorConservenonderzoek derP.S.C. -secretaris
6. Akkerbouwcommissie derP.S.C. -secretaris
7. Redactie van "DeBouwboer"
8. StudiegroepvoorlupinenvandeP.S.C. -adviseur
9. Commissie voorExportpropaganda voor Granen,ZadenenPeulvruchten
Ir.P.RiepmaV/zn
1. BestuurvandeP.S.C.
2. Akkerbouwcommissie vandeP.S.C.
Ir. T.C,vandeKamp
1. StudiegroepvoorLupinenvandeP.S.C.-secretaris
MejuffrouwA.Veenbaas
1. Bestuur vandeP.S-C
2. Adviescommissie Voorlichting aandeConsumentP.S.C.secretaresse en penningmeesteresse
3„ Werkgroep vcoruiterlijkekwaliteit enkookeigenschappen
4. Werkgroepvoor conservenonderzoek P.S.C.
Ir.E.,vanRoon
1. Werkgroep "Blauwmaanzaad" van de S t i c h t i n g voor O l i e h o u d e n de Zaden - , !s e c r e t a r i s
2 . Werkgroep V e r e d e l i n g V o e d e r b i e t e n " v . d . Ned. Kwekersbond
3 . C o ö r d i n a t i e c o m m i s s i e Onderzoek Landbouwzaaizaden
4. Commissie Onderzoek en V o o r l i c h t i n g K r u i d e n t e e l t op Landbouwbedrijven - s e c r e t a r i s
I r . A. Evers
1. Commissie G-ras-enKlaverzaadteeltA.W.-T.N.O.

Ir.J.C.Friederich
1. Stichtingvoor deNederlandse Vlasteelt enVlasbewerkingsecretaris
2. Werkgroep OnkruidbestrijdingT.N.O.-secretaris
3. StichtingvoorOliehoudende Zaden-secretaris
4. Pibra (wetenschappelijk tijdschriftvandesecties "Culture
etRouissage-teillage"vandeConfédération Internationale
duLin etduChanvre)-redacteur
5. Werkgroep "Essaisinternationauxdecomportement devariétés
deLin" (Internationale vlasrassenproeven)vandesecties
"Culture etRouissage-teillage"vandeConfédérationInternationale euLinetduChanvre-secretaris
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1. Werkgroep "Désherbage" (Onkruidbestrijding)vandesecties
"Culture etRouissage-teillage"vandeConfédérationInternationale duLinetduChanvre-secretaris
Ir.W.D.J.Tuinzing
1. Ned.Cultuurtechnische VerenigingvoordeInstandhoudingvan
Griend
2. Algemene VerenigingvoordeRietcultuurinNederland
3. Nederlandse VerenigingvanMandenmakerspatroons
4. CommissievanAdviesvanhetL.E.I.inzake deGriendcultuur
5. Commissie OnderzoekGriendhout-enRiet-secretaris
Ir.H.deGroot
1. Commissie voordeStikstofproefbedrijren-secretaris
2. CommissievanBijstandvoorhetWeide-enVoederbouwonderzoekA.W.-T,N.O.-secretaris
3. CommissievoorOpleidingvan SpecialistenWeide-enVoederbouw
4. Commissie vanBijstand voorhetproefbedrijf
"De VijfRoeden"
teDuiven
"Heiligerhoef"
5. Commissie vanBijstand voorhetproefbedrijf
teKessel
"De Hardepoel"
6. CommissievanBijstand voorhetproefbedrijf
teRijswijk(Gld)
"De Zwette"
7. CommissievanBijstand voorhetproefbedrijf
teOldeboorn
8. CommissievanBijstandvoorhetproefbedrijf
"De Blokken"
teRosmalen
9. CommissieOnderzoekKomgronden
10. Werkgroep IvanhetBedrijfslab. teOosterbeek
11. Werkgroep IIIvanhetBedrijfslab. teOosterbeek
12. CommissievoorhetRendementsonderzoek
13. Alg. VergaderingvanhetCentraal Veevoederbureau
14. Adviescommissie "proefbedrijfP.B. deBoer teStiens"
15. Contactcommissie:Hoorn-I.B.V.L. -voorzitter
16. Commissie Groenvoeders I.B.V.L.
17. WerkgroepKlaverrijkeKunstweiden -voorzitter
18. CommissievanBijstand voorhetKalionderzoekA.W.-T.N.O.
19. Redactie van "GroeneSchakels"
20. Contactcommissie voorregionaal onderzoek -adviseur
Ir.S.Bosch
1. CommissieHooibroeiproblemen (Friesland)
2. Hooibroeicommissie
3. StudiecommissievoordeVerbeteringvandeKwaliteitvanhet
Gedroogde GroenvoedervanHandelsdrogers
4. Commissievoorhet Rendementsonderzoek
5. WerkgroepMineralengehalten Grond enGewas
6. WerkcommissievandeLandelijkeAdviescommissie:gewasonderzoek
7. Centraal Veevoederbureau-adviserend lidnamensP.A.W.
8. CommissievanBijstand voorhetWeide-enVoederbouwonderzoekA.W.-T.N.O.-adj.secretaris
9. WerkgroepKlaverrijkeKunstweiden
10. CommissieOnderzoekKomgronden -plv.lid voor Ir.G.Veldman
11. WerkgroepOnderzoekKomgronden-plv.lid voorIr.G.Veldman
12. Redactie van "GroeneSchakels"
13. Redactie van "DeToets"
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Ir. Th.A.deBoer
1. Werkgroep Ruilverkaveling
2. Commissie Bodemgeschiktheidsc.lassificatie
3. Werkgroep Bodemgeschiktheidsciassific.atie
4. Werkgroep Tielerwaard
Ir.J.W.Minderhoud
1. Ontginningscommissie voordeRuilverkaveling "Maas-enWaalWest"
2. OntginningscommissievoordeRuilverkaveling "BommelerwaardOost"
3. WerkgroepI vande Commissie totbestuderingderzoetwaterbehoefte vande GelderseLandbouwgronden
4. CommissieOnderzoekKomgronden
5. WerkgroepOnderzoek Komgronden
Ir.H.A.teVelde
1. WerkgroepOrganische bemesting envruchtopvolging
2. Werkgroep Grassen enKlavers vandeNederlandseKwekersbond
3. WerkgroepKlaverrijkeKunstweiden
Ir. W.R.Becker
1. StichtingMaïsteelt- secretaris-deskundige
2. CommissievoorOnderzoeknaarBekwaamheidinProefveldtechniek.
3. WerkgroepMaïsvandeNederlandseKwekersbond
4. F.A.0.HybridMaizeMeetings forEuropeanandMediterranean
Countries
a.Ned.Vertegenwoordiger
b.Chairman oftheNorthernRegional Committee
c.LidvanInterimCommittee forpreparation oftheTenth
F.A.0.HybridMaizeMeetings
5. Studiegroep voorLupinenvandeP.S.C.
Ir.C.Baars
1. LandelijkeBeregenings-enInfiltratiecommissie -secretaris
2. WerkgroepvoordeVoorlichting inzakeBeregening enInfiltratie-secretaris
3. Subcommissie voorhetonderzoek vandeverdroging enverstuivinginMidden-enNoord-Limburg
4. Werkgroep IvandeCommissie totBestuderingderzoetwaterbehoeftevande Gelderoe Landbouwgronden
Ir.C.M.Hupkea
1. VasteCommissie v.AdviesvandeafdelingBedrijfs-economisch
Onderzoek vanhetL.E,I.
2. Commissie voorBedrijf&economischeanalyse ingesteld doorde
Landelijke Raad Landbouwvoorlichting
3. CommissieLandbouwschade doorgrondwaterstandsverlaging bij
debouwvanstuwcomplexenRijnkanalisatie
4. WerkgroepBedrijfseconomischOnderzoekKomgronden-voorzitter
5. Redactie "Contactblad voorBedrijfseconomie"
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Ir.C.J.Cleveringa
1. WerkgroepOrganische Bemesting enVruchtopvolging
2. Werkgroep Grondbewerking
3. Werkgroep Grassen enKlaversv.d.Ned.Kwekersbond
4. WerkgroepKlaverrijke Kunstweiden
5. WerkgroepMethodiekL.E.I.
6. Commissie vanBeheer betreffende OnderzoekWerktijdenverkortingindeVeehouderij-secretaris
J.Koopmans
1. Redactie "Contactbladv.Bedrijfseconomie"
2. Redactie "GroeneSchakels"
3. Redactie "DeBouwboer"
4. Redactie "DeToets"
5. CommissieHandleiding Veldproeven
6. Redactie-commissie voorhet eindrapportvanhetgecoördineerde onderzoekvanlandbouwzaaizaden overdeperiode
1953-1957
T.F.Hopma

1.

Contactcommissie voor regionaal onderzoek - s e c r e t a r i s
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Verslagen enWerkplannenAlgemene Afdelingen
AfdelingPublikaties,,
Personeels J.Koopmans,leiding
P.H.L.Willemsens,assistent.
Verslag 1958
Doordat indeloopvan ditjaar dehoeveelheid werk
regelmatig toenam,bleekhet nodig eenassistent aantetrekken.
Indeserie "Publikaties" verscheennr.1samengesteld
doorIr.H. deGroot ;"V7atkandeboer doentegenkopziekte?"
Deoplagehiervanbedroeg 2700ex.waarvanbijna 2000werden
verkocht.Waarschijnlijkzalindit jaarooknognr.2verschijnenn.1. "Financieelbedrijfsbeheerindelandbouw"door
P.C.Muntjewerf.
Vande"Mededelingen"kwamenintotaal 11nummersklaar
(nr.8t/m nr~ 1öj.Hiervanwerden75 ex.verkocht.
Als "InterneRapporten"verschenendenrs 1t/m 13.In
deloopvanhet jaarwerdbesloten dezerapportenvaneen
eenvoudig omslagjetevoorzien.
Voor de"Berichten",dieten doelhebben deassistenten
bijdeR.L.V.D. enanderebelanghebbenden snelvanbelangrijke enactuelegegevenstevoorzien,blijktveelbelangstellingtebestaan (gemiddeld 300ex.pernummer).Totnu
toeverschenen9vandezeberichten diebetrekking hebben
opdeakkerbouwsector.
Naast decontactorganen "GroeneSchakels"en"DeBouwboer"resp.voor specialistenWeide-enVoederbouw envoor .
Akkerbouw verscheeninfebruarihet eerstenummervan"De
Toets"voor specialistenvoorhet onderzoek bij deR.L.V.D.
Hetligtindebedoeling ditblad éénmaalper 3maandente
latenverschijnen.Sedertaugustus wordt deuitgavevanhet
"Contactblad voorBedrijfseconomie" doorhetP.A.W.verzorgd.
Vanhet "Handboekjevoor deLandbouwvoorlichter"
kwamenvierhoofdstukkengereed:Akkerbouw,Weide-enVoederbouw,Veehouderij enVeevoeding,Algemenegegevens.DegegevensvoorhethoofdstukBodem enBemesting zijnnoginstudie,
Medewerking wordtverleend aaneennieuweuitgavevan
de"HandleidingvoorVeldproeven",diewaarschijnlijkeind
1959zalverschijnen.
Verderverscheen "BedrijfsboekhoudingvoorLandbouwbedrijven",tenbehoeve vanboeren diezelf eenbedrijfseconomischeboekhouding wensenbijtehouden.Voor deVoorlichtingsdienst werdendocumentâtiekaartengemaakt voor
bedrijfseconomische-enbedrijfstechnischegegevensvoor
diversebedrijfstypen.Excursiegidsenvoor deProefboerderijen"DeBouwing" en"DeOssekampen"werdenvervaardigd.
Publikaties
J.Koopmans -Defoafaatbemestingvangrasland indepraktijk;
Landbouwvoorlichting,maart 1958,p.108-115.
Plan1959
Omhetpubliciteitswerk zoveelmogelijk te stimuleren
entevervolmaken,isvoortdurend overlegmet demedewerkers
vanhetP.A.W.noodzakelijk.Vooralaandeserie"Publikaties"zal denodigeaandacht wordengeschonken.Tevens
dienendemedewerkers vandeVoorlichtingsdienst zoveelmogelijktewordenbetrokkenbijdesamenstelling dercontactorganen.

- 13Indienbinnenafzienbaretijdvoor netP.A.W,eenfotograaf
terbeschikking komt,zalwordenbegonnenmet deopbouwvan
hetfoto-archief.Op ditgebiedheeft hetP.A.W.eenzeergrote
achterstand.

- 14Afdeling Viskundige Bewerking enStatistiek
Personeels DrsC.Postma,leiding
H.J.Reints enMej. C.M.v.d.Brink.
Verslag1958.
Vandenogonder deafdelingressorterende CILO-projecten
151 en251,n.1.lietlandelijke enregionaleproduktieonderzoek,zijndeverslagenverderuitgewerkt.Vanhet deel"T-eelt
enbemesting opbouwland indepraktijk"zijndedrukproeven
gereed.Vanhet deel s"Gebruikenbemestingvangrasland"
wordt deeindredactie vastgesteld.Deinterpretatie vande
uitkomsten derwiskundigebewerking isvrijwelgereed.Van
project 251wordenuitkomstengebruikt inhetverslag over
project 151teneinde deuitkomstenvanhetlaatstgenoemdeonderzoekmet dievanhetregionaleonderzoek teconfronteren.
Eenafzonderlijk rapport overproject 251isnietgemaakt.
Deproeftechnischebewerkingvan deproevenvanhet
P.A.W.isindeloopvanhet jaar door deafdeling overgenomen
van deafdelingwiskundigebewerkingenvanhetI.B.S.Tothalf
oktoberwaren 10proefschema'sontworpenen41proevenuitgewerkt.
Veleberekeningenenandere statistischebewerkingenzijn
uitgevoerd;zoweltenbehoevevanafdelingenvanhetP.A.W.
alsvanandereinstanties.Dehoeveelheid statistischegegevens,waarover deafdelingbeschikt,isuitgebreid.Doorgebrekaanpersoneelishetnietanders danincidenteelmogelijkgeweest,hieruit gegevensteverstrekken.Metvelepersonenhebbenbesprekingenover statistischeproblemen,van
praktischezowelalstheoretischeaard, plaatsgevonden.
Regelmatig zijn devergaderingenvandeStudiekring
voor statistische techniek envandemedisch-biologischeen
deoperationeleresearch sectievandeVerenigingvoorStatistiekbezocht.
Plan1959
a.Uitvoering vanbewerkingenvanwaarnemingsuitkomsten.
b.Proeftechnischebewerkingen.
c.Aangevenenontwikkelenvanmethodentenbehoevevande
uittevoerenbewerkingen.
d.Adviserenoveropzetvanonderzoekingen enbewerkingen,
voorzover dezelaatsteniet door deafdelingwordenuitgevoerd.
e.Voorlichtingvanonderzoekers overnieuwe statistische
methoden engegevens.
f.Uitbreiden enbijhoudenvandestatistische documentatie.
g.Redactie-encorrectiewerkzaamheden,literatuuronderzoek,
e.d.
h.Gereedmakenvanhet eindrapport overhetproduktieniveauonderzoek (CTLO-proj.151).
Deomvangvandewerkzaamhedengenoemd onderat/m d,
isafhankelijkvandevraaguit overige afdelingenvanhet
P.A.W.enandereinstanties,waaraan deafdelingmoet voldoen.Dehierdoornietbezettetijdkanwordengebruiktvoor
hetwerk,vallendeonder et/m k.
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Afdeling Interprovinciaal onderzoek
Personeel? I.F.Hopma,leiding
L.LI.lumkes,assistent
J.v.d.7/eijden,administratie.
Verslag 1958
Hetnormaleroutinewerk namweerhetgrootste deelvan
detijdinbeslag.Debelangrijkstepuntenhieruitzijn;
1.Dewerkzaamheden als secretarisvan deContactcommissie
voorRegionaalOnderzoek.
2.Het samenstellen enbesprekenvan deproefplannenvoorinterprovinciale proeven,n.1.a) Wintergewassen,b) Zomergewassen,c) V/eide-enVoederbouw end)Bodem,Bemesting
enWaterhuishouding.
3.Hetvanprae-adviezendoenvoorzienvandetechnischeconomischeleggersmetvoorstellenvoor nieuw onderzoek
derRijkslandbouwconsulentenen,nabespreking indeContactcommissie,het samenstellenvanheteindadvies.
4.Dezaaizaad-enpootgoedvoorziening voor deinterprovinciale
rassen-encultuurproeven-series.
5.Het samenstellenvande "LijstvanProeven enProefbedrijven"
en,inhet najaar,vanhet supplementhierop.
6.Het samenstellenvandegespecificeerdebegrotingenvoorhet
chemisch gewasonderzoek vanmonstersvanproeven derRijkslandbouwconsulenten.
7.Dagelijkse dienstenverleningvoorhet juisteverloopvande
uitvoering derinterprovinciale proeven (verzendingcirculaires,ontvangst verslagstaten,monstersvoorkwaliteitsonderzoek,etc.)
8.Eetbeheervanhet CentraalProefvelden-archief.
9«Hetbijhoudenvanarchieflijsten,vermeldende alle doorde
Rijkslandbouwconsulenten genomenproeven.
10.Eindcorrectie enverzending vanpublikatiesvaninterprovincialeseries.
Voortswordtmedewerking verleend aande samenstelling
vaneennieuweHandleidingvoorVeldproeven.
Eenoverzicht werd samengesteld van doorhetC.I.L.O.en
P.A.W.tot enmet 1957genomenveldproeven,waarvanverslagen
inhet centraalproefvelden-archief aanwezigzijn.
Inverbandmet eentijdigerzaaizaadvoorzieningzalhet
proefplanzomergewassendit jaar enigewekenvroeger worden
verzonden.
Het door onssamengesteldeboekje "LijstvanProevenen
Proefbedrijven"kwam dit jaar 3wekenvroegergereed danin
voorgaande jaren.Dewaardevanhetboekje,voorgebruikals
catalogusvanproeven,werdhierdoor weeraanmerkelijkgroter.
Begonnenwerdmethet opz.g.Delta-ponskaartenoverbrengenvandiversegegevensuit deinhet CentraalProefveldenarchiefaanwezigeproefveldverslagen derRijkslandbouwconsulenten.Hetvastleggenvandegegevensvraagt nuzeerveel
tijd omdat deverslagenvanmeerjarige proevenmetterugwerkendekracht vanafhet eersteproefjaar doorgenomenmoeten
worden. V/atbetreft degebruikswaarde vanhetDelta-systeem
zijndeverwachtingenhooggespannen.
^lan 1939 •__

Naast hetnormale werk,voortzettingvanhetponsen.Zo
mogelijk zullendegegevensuit deverslagenvandeinstituutsproevenendeinterprovinciale seriesookopdeDelta-kaarten
wordenopgenomen.

A.1
ProjectnrA.1(385)

Algemene Akkerbouwvraagstukken

(1QRQ)
v Z> JJ

- '
Hoofdafdeling Akkerbouw
(nieuw project)
afd.AlgemeneAkkerbouwvraagstukken
Aanvang
:1958
Duur
;onbeperkt
Personeel ;Ir.B.H.Olthoff
Verslag1958
VoordeB-cursus werd voorhet onderdeelAkkerbouween
schema opgesteld,terwijlregelmatigleswerd gegeveneneen
examenwerdafgenomen zowel schriftelijk alsmede vooreendeel
dercursistenmondeling.
VoordecursusAkkerbouwspecialist,dieopeenzwaarder
niveauligt,werddeleidingaanvaard eneenprogramma ontworpen.
De cursus zalinnovember1958beginnen,eindigeninhet
voorjaar 1960.Deze cursussenvragen zeerveel tijd.
Zittingwerd genomenin;
1.DeRedactievan"De Toets" (voorz.)
2.DeAdviescommissie "VrijlevendeParasitaire Aaltjes" (T.N.0.)
3.DeCommissie Onderzoek enVoorlichtingKruidenteeltopLandbouwbedrijven (À.-enW.bouw)
4. Commissie Rassenkeuze enZaaizaad (A.-enW.bouw)
MetdeAkkerbouwspecialisten werd3xvergaderd (m.i.v.
een2-daagse bijeenkomstinPriesland).
VoordeLandbouwgids werdalssubredacteur opgetredenvoor
hethoofdstuk "Bouwland".Erwerd eennieuwvruchtopvolgingsvierkant ontworpenmetsymbolen.Erwerden4lezingen gehouden
en7berichtenuitgegeven.
Aanlandbouwdocumentatie werd regelmatigmedegewerkt.
MetdeproefboerderijvoorhetdrogenindeN.O.P. werdgeregeld contact gehouden.
Medewerking werd verleendbijhetopstellenvanadviezen
bijdevoorgestelde interprovinciale proeven.
Publikaties
1.Dekiemkrachtvanzadennapassage doordekoe;N. Veldbode
3-1-*58 no14.
2.DeontwikkelingvandePinse landbouwnade2ewereldoorlog;
N. Veldbode 31-I-«58no18.
3.Belangrijke wenken voor zaaizaadtelers;Plattelandspost
13-3-'58no11.
4.DeverzorgingvandeAkkerbouwgewassen;Plattelandspost Paasnummer 1958.
5.Deoppervlakte, opbrengstenkwaliteitvanzaaizadenenzaadgewassen, oogst 1957;DeBouwboer jg.2no.3
6. AdviesbasisP-Alvoorbouwland;DeBouwboer jg.2no.3
?•V/enkenvoor zaaizaadtelers;Landbouwgids1959«
8.Meer industrieel gebruik vanLandbouwprodukten indeU.S.A.;
Plattelandspost ll-9-*58no.35.
9. Zaaizaadteelt inandere klimaten;Nieuwe Veldbode 3,10en
17 oktober no,1,2,3«

Plan1959
Wegens tijdgebrek zullen geen eigenonderzoekprojecten
aangevat worden.Welzalaandachtworden geschonkenaandecoördinatievanhetonderzoek.DeVoorlichtingzalzoveelmogelijk
opdezelfde voetwordenvoortgezet.

A.3
Projectnr.A.3(386) Secretariaat "Centraa.1Orgaan"
(1959)
(nieuwproject)
Hoofdafdeling Akkerbouw
Af
d.AlgemeneAkkerbouwvraagstukken
Aanvang :1958
Duur
:onbeperkt
Personeel;Ir.H.V.P.M,vanHapert
Verslag1958
Ir.vanHapert isop1 sept,begonnenmet zijnwerkzaamhedenalsSecretaris vanhetCentraalOrgaanterbevordering
vandeVeredeling endevoorzieningmetvoortkwekingsmateriaal
vanLandbouwgewassen.
Plan1959
Het vervullenvanhet Secretariaat vanhet "Centraal
Orgaan".

B.1
ProjectnrB.1(3A1)

Voorlichtinggranen

(1959)
HoofdafdelingAkkerbouw
Afd. Granen
Aanvang
Duur
Personeel

:1958
:onbeperkt
;Ir» J.v.d.Hil

Verslag1958
Metingangvan1april 1958werdalsgraanvoorlichterde
heerJ.vandenHilaangesteld.Deze behaaldeop22ereptember
zijningenieursdiploma.Aanvankelijkbestondhetwerkgrotendeelsuitoriënteringindenieuwefunctie.
Inaugustuswerden22ophok- enschelfdemonstraties georganiseerd.De financieringvandezedemonstratiesbaardeaanvankelijk enige zorg,maar erkoneenbevredigende oplossingwordengevonden.
VoordeB-cursus voorrayonassistenten werd2uurlesgegevenoverdegracnteelten2uuroverhetdrogenenbewaren
vanakkerbouwprodukten.
Op 10oktoberwerd Ir.J.v.d.Hil doorhetDagelijksBestuurvande StichtingNederlands G-raancentrumbenoemd totadjunct-secretaris vande Stichting.Als zodanigkunnen devoorlichtingsactiviteiten vanhetN.G.C,doorhemwordenbehartigd.
InditkaderwerdbegonnenmethetorganiserenvaneengraandaginZuid-Limburg.
Hamensdedirecteurwerden eenaantalvergaderingen vande
Agrarische Adviescommissie vanhetN.I.B.E.M,bezocht.
Werkplan1959
DerelatiesmetdeR.L.V.D.,hetlandbouwkundigonderzoek,
hetbedrijfsleven,hetlandbouwonderwijs endiverseandereinstellingen zullenwordengeïntensiveerd enuitgebreid«,
TenbehoevevandeR.L.V.D. enhetlandbouwonderwijszal
wordennagegaanofhetwenselijk isomvoorlichtings-enleermiddelenbeschikbaar testellen.Hiernaast zalbegonnenworden
metprojectB.1.A.,hetverzamelenvanvoorlichtingsmiddelen.
Methetsystematischvastleggenvandeopdegraanteelt
betrekkinghebbende praktijkgegevensis eenaanvanggemaakt.De
werkzaamhedenhieraanzullenvoortgangvinden.
Devoorlichting zalvooral gericht zijnopmaatregelenter
vermindering vanhetoogstrisico.Inditkadervaltproject
B.1.B.,ophok- enschelfdemonstraties.
ProjectB.1./^
In1959 zullenvoorlichtingsmiddelen voor eigengebruik
wordenverzameld. Inhoofdzaak zullenditlantaarnplaatjes
zijn.Met eenuitbreidingvanditproject tenbehoevevanhet
onderwijs endeR.L.V.D. zalinvolgende jarenrekeningmoetenwordengehouden.
ProjectB.1.3»_
Ophok-_en_schelfdemonstraties
Deophok-enschelfdemonstratieszullenin1959worden
herhaald.Doordatmeerdere consulentennietkondenbijdragen
indekosten,moestvanhethoudenvaneendemonstratiein
hunambtsgebied wordenafgezien.Wijzijnommeerdanéén

B.1

redenovertuigd vandenoodzakelijkheid endenuttigheid vande
demonstratiesenstellenvoorhet indebegroting genoemdebedrag in 1959hieraantebesteden,zodatdekostengeheelvoor
rekening vanhetP.A.W.kunnenv/ordengenomen.

Kostenvanhetproject
Resultaat
1958
hulpkrachten
anderekosten

f 870.•

Begroting
1959
f 2500.f 500.-

B.2
ProjectnrB.2(342)
(1959)
Aanvang
Duur
Personeel

Onderzoekgranen (algemeen)
Hoofdafdeling Akkerbouw
Afd.Granen

s1958
:6jaar
:Dr.S.Broekhuizen,leiding

Verslag 1958
In 1958waren alleonderzoekingsprojectenopgraangeToied
ondergebrachtbijdaartoegeëigendeinstituten,consulentschappenenandere diensten.ErstondenderhalvegeenP.A-W.-projectenophetprogramma.
Dewerkzaamheden,verband houdendemethet onderzoekin
hetkadervanhet "Tienjarenplanvoor Graanonderzoek"vanhet
Nederlands G-raancentrum,blevenwederomdemeestetijdvragen.
Medev/erking,resp.bemiddeling werd verleend bijdeaanleg
vanverschillende proefveldendoorderden,o.a.tenbehoevevan
het onderzoek overgeleroest,fritvlieg,havercystenaaltjesn
rassenonderzoek.
Op29aprilwerd teGroningeninsamenwerkingmetdeRijkslandbouwconsulent eengraandagonderauspiciënvanhetN.G.C,
georganiseerd. Geziendegrote opkomst (ruim-350bezoekers)en
delevendigediscussienaiederevoordracht,heeftdezegraandag ongetwijfeld aanhetdoelbeantwoord.
Inhetkadervandesamenwerking tussenhetNederlands
Graancentrum endeArbeitsgemeinschaftfürKrankheitsbekämpfung
und Resistenzzüchtung bei Getreidewerd deorganisatie verzorgd
van deop30-4en1-5 teV/ageningengehouden bijeenkomst vande
Arbeitsgruppe III "Physiologische Resistenz",waarbijtevens
contactwerdgelegdmetdesectie GranenvandeEuropeseVerenigingvoorVeredelingstechniekEucarpia.
Geziendemogelijkheid,dathiertelande eenkwekerspremie
voortarwerassenmet eenbeterebakkwaliteit zalwordeningesteld eneveneensmethetoogopdebetekenisvandebakkwaliteitderEuropese tarwerasseninhetkadervandeE.E.G.,werd
aanhetvraagstuk vandebakkwaliteit bijzondere aandachtgeschonken.Tijdensdeinternationale studiedagen overkwaliteitsproblemenbijgranen op21 t/m 23meiteDetmoldwerd eeninleidinggehouden over"DieFörderung derZüchtung aufBackqualitätbeiWeizenund dasProblem vonGlutengehalt und Glutenqualität.
•InhetkadervandewerkgroepBakkwaliteitvoordesectie
GranenvanEucarpiawerd tezamenmetdeheerHoeservandeLandessaatzuchtanstalt teWeihenstephan eenwerkprogrammaontwikkeld vooreenindeperiode 1958/1959 inEuropees verband teverrichten onderzoeknaardebakkwaliteitvandeinEuropaverbouwde
tarwe.
Inhetkadervande zichsteedsmeeruitbreidendesamenwerking opgraangebied inEuropawerd aanverschillendeintereuropesebesprekingendeelgenomen inverbandwaarmedebezoeken
werdengebracht aanWest-Duitsland (5x),België (2x),Frankrijk
(2x)enOostenrijk (lx).
Inverbandmet dedoor Ir.v.d.Hilgeorganiseerde ophokdemonstratiesisdevraagnaar vorengekomen ofgewonehokken
opeenvoudige wijzemetplastic kunnenworden afgedekt.In
samenwerkingmethetI.L.R.endedesbetreffende consulentschappen iseentweetalafdekproevenmetplasticgenomenin
zomertarwe,nl. teSmildeenVeendam.Doormiddelvanperiodieke
bemonsteringwerdhet verloop vanhetvochtgehalte indeverschillende objectennaprgaan.

ß.Z

Publikaties
Dr. S.Broekhuizen-Hoe staathetmet degeleroest?
DeBouw"boer,2(
,195&),nr2,maart
- De"betekenisvanhetrecentegraanonderzoek voorhetmolenaarsbedrijf.
C-cd^nkboekA.ïï.L.B.,195&T 65-71
VoorhetN.G.C,werdendevolgendepublikaties gereed gemaakt
engepubliceerd:
Mededelingnr4("De graanteeltindeprovincie Groningen",
verslagvandeop29april te Groningengehoudengraandag).
Mededelingnr5 ("Het graanonderzoek in1958indeBenelux").
LiteratuurMededelingnr 7 (febr.1958)
LiteratuurMededelingnr 8 (april 1958)
LiteratuurMededelingnr 9 (sept.1958)
LiteratuurMededelingnr 10(nov. 1958)
Verslagover1957vanhetTienjarenplanvoor Graanonderzoek
(okt. 1958)
DerdeN.G.C.-Jaarboekje (dec.1958J
8stegele-roestbericht (febr.1958(
9 degele-roestbericht (aug.1958,
TechnischBerichtnr 1:J.C. Zadoks,Preliminary Report on the
Yellow RustTrialsProjectin1956and 1957 (jan. 1958).
Plan1959
Metbetrekking tothetcontactmet endecoördinatievan
hetgraanonderzoek zullendezewerkzaamhedeninhetkadervan
hetN.G.C,wordenvoortgezet.Hethiermeeverbandhoudende
werkplan endebegrotingvanhetTienjarenplanvrorGraanonderzoek voor 1959werdenindebestuursvergadering vanhet
N.G.C,op7nov. 1958behandeld.
Dereedsgevormde contactenmethetbuitenland zullen
worden onderhouden;hierondervalto.m.hetbijwonenvanstudiedagenenvergaderingen vande "Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung" (Detmold)vandewerkgroepenvande "ArbeitsgemeinschaftKrankheitsbekâmpfungundResistenzZüchtungbeiGetreide
undHülsenfrüchten" (Braunschweig) envandesecties"Granen"
en"Fysiologie"vanEucarpia. (DehieraanverbondenkostenwordendoorhetN.G.C,vergoed.)
Het isgewenst deafdekproevenbijhet ophokken,diein
1958paslaat inhet seizoenkondenwordengenomen,opeen
gunstiger tijdstipeno.a.ookbijhaver teherhalen.
Kostenvanhetproject
Resultaat
1958
Aantalmanda/yon
onderzoeker
Monsteronderzoek
grond:
aantalmonsters
s?rt«lbepalingen
chemischonderzoekgewas:
aantalmonsters
aantalbepalingen

200

Begroting
1959
200

50
100
84
84

100
150

B.3
Deinvloedvaneenlate stikstof-overbemestingopdekwaliteitvanzaaigranen
HoofdafdelingAkkerbouw
Afd. Granen

Project nrB.3(378;
(1959)
(nieuw project)
Aanvang ;1959
Duur
:5jaar
Personeel ;Dr.S.

Broekhuizen,leiding

Probleemstelling
MetnameinWest-Duitsland isin1957en1958 tersprake
gekomenhetfeit,datdekwaliteit vanzaaizaad ingunstige zin
zoukunnenwordenbeïnvloed doorhetgewas eenlatestikstofoverbemesting tegeven.
Indiendit juistis,ligthier eenprobleem, datvooral
voorhetrassenonderzoek vangrotebetekenisis.
Plan1959
Hetisdebedoelingbijwinter-enzomergranenna tegaan,
ofeninwelkematehetzaaizaad door eenlate stikstof-overbemestingkanwordenbeïnvloed.Daarbijzaltevensaandachtwordengeschonkenaanhettijdstipvantoedieningvandezeoverbemesting.Hetproefveldmet dewintergranen zalinoktober1959
wordeningezaaid.
Teroriënteringisinnovember 1958 eenproefveldjevan
2-g-are (tuinDroevendaal)ingezaaidmet enigemonsterswintertarwe en-rogge,afkomstigvanproefveldenwaarreeds eerderde
invloed vaneenlate stikstof-overbemestingopdeopbrengst
wasnagegaan.
Ditonderzoek zalwordenuitgevoerd insamenwerkingmetde
afd.Fysiologie enEcologie vanhetI.B.S. (Dr.W.H.vanDobben).
Deze samenwerkinghoudttevensin,datonsdebenodigde tijdvan
eenassistentvanhetI.B.S. gratis terbeschikkingwordtgesteld.
Kostenvanhetproject
Aantalmandagen
onderzoeker
B.G.D.
Monsteronderzoek
grond;
aantalmonsters
aantal bepalingen
chemischonderzoekgewas:
aantalmonsters
aantal bepalingen
Proefveldvergoeding

Resultaat
1958
5
3

Begroting
1959
25
12

5
15
25
50
f285.-

B.4
ProjectnrB.4(379)
(1959)
(nieuwproject)
Aanvang
Duur
Personeel

Deinvloed vandezaaizaadherkomst
opdeontwikkeling endeopbrengst
vangranen
HoofdafdelingAkkerbouw
Afd. Granen

1959
5 jaar
Dr. S.Broekhuizen,leiding

Probleemsteiling
Verschillendemalenisreedsge-sprokenover eenmogelijk
verband tussendekwaliteit endeherkomstvanzaaizaad,inhet
bijzondervanzaaigranen. Tijdensdeinapril 1958 te Groningen
gehoudengraandagvormdeditprobleem eenpuntvandiscussie.
Hetisdaaromgewenstaanditvraagstuknaderaandacht teschenken,vooralomdatweinigconcrete gegevenshieroveraanwezig
zijn.Bovendienishetdevraag,ofbijvoorgaand onderzoek voldoendeaandachtisgeschonkenaandeomstandigheden,waaronder
hetzaadwerd geoogst.Juistdekwaliteitvangraankorrelswordt
zeersterk door deweersomstandigheden gedurende deoogsttijd
beïnvloed.
Plan1959
Hetligtindebedoelingin 1959met eenonderzoek tebeginnen,waarvoor vaneenaantalgraanrassenhetonderzoveel
mogelijk gelijke omstandigheden geoogste zaaizaad vanverschillendeherkomsten zalwordenaangetrokken.
Ditonderzoekwordt insamenwerkingmet deAfdeling
Fysiologie enEcologie vanhet I.B.S.enmet deN.A.K.opgezet.
Kostenvanhetproject
Resultaat
1958

Begroting
1959

Aantalmandagen
onderzoeker
B.G.D.
Monsteronderzoek
grond;
aantalmonsters
aantal bepalingen
chemischonderzoekgewas:
aantalmonsters
aantal bepalingen
Proefveldvergoeding

25
20

10
30
25
100
f250.-

C1
ProjectnrC I (344)
(1959)

VoorlichtingHakvruchten
HoofdafdelingAkkerbouw
Afdeling Hakvruchten

Aanvang
s1957
Duur
;onbeperkt
Personeel
sDr.Ir. D.E.v.d.Zaag
Verslag 1958
Inhetbeginvandit jaarisbijdevoorlichting speciaal
aandacht geschonkenaandevelevraagstukken, diedoorde
doorwaszijnontstaan.
Doorhet oprichtenvandeE.E.G.komen ermeerperspectievenvoor deexportvanzandaardappelennaarhetRuhrgebiedin
Duitsland.Om eenindruktekrijgen,welkerassen deboeren
inhet zuidoostelijk deelvanNederland hetbestevoordit
doelkunnentelen,werdinoverlegmet hetI.V.R.O.aandeRijkslandbouwconsulentenuit ditgebiedvoorgesteld, opverschillendeplaatsenderassenBintje,Climax,Tedria,SirtemaenC.I.V.
49-3met elkaartevergelijken.Opvele plaatsenisditgebeurd,
Inhetvoorjaarkwamenverschillende percelenvanhetras
Libertaszeer onregelmatig op.Hoewel ookanderefactorenhierbijeenrolzullenhebbengespeeld,werdvermoed datook debewaringbijtelagetemperatuurhiervoor eenoorzaakzoukunnen
zijn.Bijhet I.B.V.L. is daaromvoorgesteldbewaarproevenmet
Libertastenemen,omnategaanofditrasbij eenhogeretemperatuurbewaardmoet wordendanandererassen.
NaaraanleidingvandelooftrekdemonstratieindeN.O.P.is
contact opgenomenmet deRijkslandbouwconsulentvoorLandbouwwerktuigenomte spreken overhetgrotergevaarvanknolaantasting doorPhytophthorabijlooftrekken danbijdoodspuitenvan
hetloof.
Deinmaart opgerichteNederlandseAardappel-Associatie,
waarvan devoorlichter secretaris-deskundige is,neemtveeltijd
inbeslag.Deaardappel-studie-dag, dieop 20juni j.1.te
1
s-Hertogenboschisgehouden,heeftaanhaar doelbeantwoord.
Devoorbereidingen voorhet opstellenvan eenmeerjarenplanvergenveeltijd.
Bovendienwordthet secretariaat waargenomenvandeEuropean
AssociationforPotatoResearch.Indetoekomstzalhiermeer
tijdaanbesteedmoetenworden.
Plan1959
Dezaken,diedirect om eenoplossingvragen,zulleninde
eersteplaatsaangepaktmoetenworden.
In1959zalvooralaandacht geschonkenmoetenwordenaande
verbeteringvandeaardappelteelt opdezand-endalgronden.

0.2
Projectnr.C.2(338) Invloed vanfactorenopde
sortering vanaardappelen
Hoofdafdeling Akkerbouw
Afd.Hakvruchten
Aanvang ;1956
Duur
:10jaar
Personeel:Ir,A.J.Reestman,leiding
A.Schepers,assistent
Verslag1958
Uitdeproevenvan1958metAlphaoverdeinvloed vande
potergrootte endeplantafstand opdesortering (PAW142en
143)komtweer zeerduidelijknaarvoren,datdesorteringin
deoogstbijnauitsluitend wordtbepaald doorhetaantal
hoofdstengels perhainhetgewas,althanswanneeropeenzelfde
velddeoogstenwordenvergeleken.Eenlimiet ofmaximum,
zoalswerd verwacht,isookbijzeerhogeaantallenplanten
perhanietgevonden.
Bijvergelijking vanlichte enzwaregrond iser,evenals
indebeide voorgaande jaren,eenduidelijkverschilindie
zin,daterbijeengelijk aantalstengels opdezwaregrond
eengroveresorteringwordtgeleverd danopdelichtegrond.
Ditverschillende gedrag treftmenookaan,wanneerverschillenderassenworden vergeleken.Uitreeds in1943genomen
proeven (waarbijechter,doordatslechts ineenkleintraject,
nl. van100.000--300.000 stengelsperha,werd gewerkt,de
onderlinge samenhangmethetaantalstengelsnietkonworden
vastgesteld)blijkt,datookderassenzichverschillendgedragen.ZolevertI-Jsselsterbijeenzelfdeaantalstengelsper
haveelmeerknollendanb.v.Eersteling,waardoordesortering
bijIJsselster danfijneris.
Omeenindrukteverkrijgenhoeindepraktijk (verschillendepercelenenverschillende grondsoorten)desamenhangis
tussenhetaantal stengels endesortering,werdeninde
Wieringermeer (insamenwerkingmethetR.L.C.Schagen)vaneen
aantalpercelenmonstersgenomen.Deindrukwerd verkregen,dat
zwaregrond hier zowelminder stengelsperhaalsminder
knollenperstengellietziendanlichteregrond.
Aandebeïnvloeding vandesorteringdoordetijdvan
rooien (achteruitgaanvandesorteringbijlaterrooien)werd
ookinproevenaandachtgeschonken.
Plan1959
Alleswijst erop,datmaatregelen,diegenomenkunnen
wordenomhetaantalstengels perhateverhogen,gunstig zijn
voordesortering.Deproevenin1959 zullenwordenuitgebreid
met eenras,dat vannature veelknollenvormt,terwijldoor
voorkiemenenafkiemen,snijden vanpootgoed,behandelingmet •
chemicaliënvanhetpootgoed enz.,heteffecthiervanopde
sortering zalwordenonderzocht.
Erzalwordengetrachtuithetthans verzameldemateriaal
desamenhangvanopbrengst,aantalknollen,aantalstengels en
sortering tevinden.

0.2
2Kostenvanhetproject
Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
B.G.D.
Monsteronderzoek
Grond:
aantalmonsters
aantal bepalingen
Chemisch onderzoekgewas:
aantalmonsters
aantalbepalingen
Diversen:
onderwatergewicht
Proefveldvergoeding
f
Aanlegkostenproefveld(kunstmestenz.)f
Anderekosten
f

Resultaat
1958

Begroting
1959

40
30
50

50
50
75

-

2
14

-

2500
2500

-

150

585.50.330.-

f 400.
f 50.
f 390.

C.3
Projectnr.G.3(338A) Onderzoeknaarde eisen,die
diverse aardappelrassen stellen
aanverschillendecultuurmethoden
Hoofdafdeling Akkerbouw
Afd.Hakvruchten
Aanvang : 1956
Duur
i 10 jaar.
Personeel: Ir.A.J.Reestman,leiding
A.Schepers,assistent
Verslag1958
Deresultaten vandeproeven,die insamenwerkingmetde
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienstwerdengenomen,zijnnogniet
geheelbekend.Welisreeds ineenproef opdeproefboerderij
"Westmaas"gebleken,datdewerkwijze,waarbijdevooreneen
deelvanderugwordenlosgemaaktmettriltanden (vliereggen)
veelperspectievenbiedt (serie612s Invloed vanbewerkingen
opkleigrond opdewijze vanvolautomatisch rooien).
Uitdeproef,dieinRandwijk opdeproefboerderij"De
Bouwing11 isgenomen,zijngeenduidelijkeresultatennaarvoren
gekomen.Erwerd gerooid invrijongunstige omstandigheden.De
hoeveelheid grond,diebijhetmachinalerooien (metRomas)
indezakterechtkwam,wasgroot envarieerdevan20-50$van
het totaalgewicht (proefPAW14-1) *
Plan1959
Deresultatenvandeproevenindeprovincie zullenmetde
proefnemerswordenbesproken enzonodig zullennieuweproeven
wordengeëntameerd.
Deproefopdeproefboerderij"DeBouwing"zalineenvoudigervormwordenherhaald,waarbijookde vliereggeninde
vergelijking zullenmoetenwordenbetrokken,
Kostenvanhetproject
Resultaat
1958
Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
B.G.D.

20
30
20

Monsteronderzoek
Diversen;
onderwatergewicht
Aanlegkostenproefveld(kunstmestenz.)f10.-

Begroting
1959
30
30
20

100
f10.-

C.4
Projectnr.C.4(338B) Invloed vanfunhidden, insekticiden
engroeistoffen opdeopbrengst ende
kwaliteit vanaardappelen
Invloed vansystemischeinsekticiden
(proefinsamenwerkingmetdeheer
HilleRisLambers)
HoofdafdelingAkkerbouw
Afd.Hakvruchten
Aanvang $1956
Duur
;10jaar.
Personeel;Ir.A.J.Reestraan,leiding
A.Schepers,assistent
Verslag1958
IndeproefPAW 25van1957werd nagegaaninhoeverrede
verspreiding vanA-virusmet systemischemiddelenkanworden
tegengegaan.Uitdebeoordeling vandenateelt in1958werd door
10maalbespuitenmet Systoxweinig effectverkregen,niettegenstaande eensterkebesmettinghad plaatsgevonden.Deproef
werd in1958herhaald (PAW144).
DeproefPAW 24van1957,waarindewerking vanDDTwerd
nagegaan invergelijkingmet Systoxgaf ßeen resultaat.De
proefwerd in1958herhaald (PA'W 145).
Hetonderzoeknaardeinvloed vansystemischemiddelenop
debesmettingmetbladrolkreeg in1958 eengroteuitbreiding.
Door eenkrediet vanhetCentraalOrgaanterbevordering vande
veredeling endevoorzieningmet voortkwekingsmateriaalvan
landbouwgewassenwerdhetmogelijk opproefveldendoorhetgeheleland gelegennategaan,inwelke streken eenofmeerbespuitingenrendabel zijn.Uit eennacontrole van eendeelder
oogst (forcerenvandeknollen enuitplanten)isreedsgebleken,
dat erin1958inhetgeheleland zeerweinigbesmettingmet
bladrol isopgetreden,zodat erwaarschijnlijkgeenduidelijke
resultaten zullenwordengevonden (proevenPAW155 t/m165?167
en168).
Erwerd eenlezinggehoudenvoordeledenvandetelersverenigingenvanpootgoed inO.Overijssel.
Plan1959
Deproeven,diein1958werdengenomen,zullenindezelfde
omvangwordenherhaald.Ook zalwordennagegaaninhoeverrehet
mogelijk isdebesmettingmetdenieuwevormvanY-virus tegen
tegaan.

_2-

C.4

Kostenvanhetproject
Resultaat Begroting
I958
1959
Aantalmandaden
Onderzoeker
Assistenten
B.G.D.
Andere tebetalenhulpkrachten
Monsteronderzoek
Grond;
Aantalmonsters
Aantalbepalingen
Proefveldvergoeding
Aanlegkostenproefveld(kunstmest enz.)
Anderekosten

40

120
50
200

mm

f 1600.f 625.f 350.-

50
120
50
200

15
105
f 2000.f 650.f 350.-

C.5
Projectnr.C.5(338C
(1959)

Invloed vandebemestingopde
kwaliteit vanconsumptie-aardappelen
HoofdafdelingAkkerbouw
Afd.Hakvruchten

Aanvang ; 1956
Duur
: 10jaar
Personeel: Ir,A.J.Reestman,leiding
A.Schepers,assistent
Verslag1958
Doordathetpootgoed (Libertas),datopdeï'T**K-proevenen
opdeproefplekkenindeAchterhoekwerd gebruikt,zeerslecht
isopgekomen endaarnasterkvanRhizoctonia heeft telijden
gehad,kanhetonderzoek van1958t.a.v.deopbrengstenals
misluktwordenbeschouwd.V/aarschijnlijkkunnenuitdezeproeven
echterwelgegevenswordenverkregen overdeinvloed van
bodemtype enbemesting opkookkwaliteit.
Publikatie
SCHEPERS,A.J Dein1957verzameldegegevensvanhetonderzoek
overdeinvloed vanbodemtype enbemestingop
deopbrengst endekwaliteitvanaardappelen.
InternrapportP.A.W.nr.8(1958)
Plan1959
Deproeven overb
ting zullenwordenvoo
de eisenvansommige1
stukkooktl),delopend
Metde Stichting
problemenvoorDrentse
verhoging vandebloem
opdevoorgrond staat,

einvloeding vandekwaliteitdoorbemesrtgezet.Speciaal zullen,inverbandmet
anden,die eenaardappelwensen,dieniet
estikstof-kaliproevenwordenuitgebreid.
Onderzoek CentrumDrenthe,diedezelfde
zandgrondenonderzoekt,maarwaareen
igheid (verhogingvanhetzetrneelgehalte)
wordtnauw contactonderhouden.

Kostenvanhet project
Resultaat
1958
Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten

Begroting
1959

40
10

1) zie;Dewijzevanafzetvanconsumptie-aardappelen in
West-Duitsland (Verslag vaneenstudiereis1958).
Meded.P.A.W.,jrg.1957,nr.6

50
10

C.6
Projectnr.
(1959)

G.6(338P) Loofdodendemiddelenvoor
aardappelen
Hoofdafdeling Akkerbouw
Afd.Hakvruchten

Aanvang :1952
Duur
;10jaar
Personeel:Ir.A.J.Reestman,leiding
A.Schepers,assistent
Verslag1958
Doodspuitenvanaardappelloof indepootgoedteelt
Ditprobleem,datreedsdateert van1951(Cl1195)?maar
datbijdesplitsingvanI.B.S.enP.A.W.alsprojectvan
I.B.S.isvoortgezet,omdatdeoplossinghiervanmeervan
fysiologische kantkonworden verwacht,is thansookweerdoor
hetP.A.W.aangevat.
Het ziet ernietnaaruit,datdemachinalelooftrekkers
snelindepraktijk ingang zullenvinden,omdatookhieraan
grotebezwarenzijnverbonden (Phytophthora indeknol,
aandrukkenvandegrond,veellangzamer invergelijkingmet
spuiten).Hetbezwaarvanhetdoodspuitenwashetrisico
vanhernieuwdegroeivandeknoppenindeokselsvande
stengelsnahetspuiten.UitdeproevenvanhetI.B.S.blijkt
thans,datbepaaldegroeistoffen (o.a.2,4»5-Tenderivaten
hiervan)dezeuitloopbijnageheelkunnenremmen.
InI958werd reeds eenproefopLibertas aangelegdmethet
doeldeinvloed vanditmiddelopdekieming vanhetpootgoed
inhetvoorjaarteonderzoekenendenawerking van.ditmiddel
opdegrond (PAW248).
Plan1959
Bijgunstigresultaatvandeproefin1958zullendeze
proevenin1959wordenuitgebreid.
Kostenvanhetproject
Resultaat
1958
Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
B.G.D.
Proefveldvergoeding
Anderekosten

10
20
30
f 200.—

Begroting
1959
20
20
30
f 300.f 55.-

•C.7
Prorject n r . C.7(386)
(1959)
(Nieuw p r o j e c t )

Het tegengaanvanopslaginhet
volggewas (naaardappelen)door
grondt»ev;er
king inhetna-envoorjaarvóórhet zaaien
Hoofdafdeling Akkerbouw
Afd.Hakvruchten

Aanvang
1959
Duur
s 5 jaar
Personeel: Ir.A.J.Rees itman,leiding
A.Schepers, assistent
Probleemstelling
Doordatdewijz
meermachinaalplaat
achtergeblevenknoll
arbeidskrachtenacht
lenindegranende
overweegt thansperc
alsaardappelenind
aantemerken.Voor
toekomstdebestrijd

evanrooienvanfabrieksaardappelensteeds
svindt enhetnazoekenvanhetland op
ennadeoogstdikwijlsdoorgebrekaan
erwegeblijft,isdeopslagvanaardappelaatste jarensterk toegenomen.DeP.D.
elen,dieinsterkemateopslaglatenzien,
ezinvandewetopdeaardappelmoeheid
defabrieksaardappelteler zaldaninde
ingvandeopslag vangrootbelangworden.

Plan1959
Oriënterendeproevenoverdeverschilleninopslagbij
verschillende grondbewerkingenwerdeninsamenwerkingmetde
RijkslandbouwconsulenteninVeendam,Assen enBmmenopgezet,
waarbijdeverbetering vandeuitwerking vaneenvorstperiode
ophetdoodvriezenvanachtergeblevenknollenofknolstukjes
debelangrijkste factor inhetonderzoekuitmaakt.
Omdat overdewijze,waaropmendit
zoumoeten onderzoeken
nietsbekend is,zalinsamenwerkingmet
dewiskundige afdeling vanhetP.A.W.opdeproefboerderij
teBennekomeen
onderzoekwordeningesteld naardev/ijze
vanbemonstering van
percelenopachtergeblevenmateriaal en
opdemate van
opslag inhetvolggewas.
Kostenvanhetproject
Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
B.G.D.

Resultaat
1958
10

Begroting
1959
10
20
20

D.1
ProjectnrD.1 (345)
(1959)

VoorlichtingPeulvruchten
HoofdafdelingAkkerbouw
AfdelingPeulvruchten

Aanvang
Duur
Personeel

:1950
Î onbeperkt
sIr.R.P,Lammers

Verslag 1958
1. Ooj^rjlijiaJ^ije £«,4'
DeverdereuitbouwvanhetP.S.C,meerjarenplanakkerbouwpeulvruchtenvergdevrijveelaandacht.
Bijverschillende projecten diein1958zijnbegonnen,
werdmedewerking verleend bijdeopzet.G-ezorgdwerd
voorhetopzettenvanproeven,resp. door I.B.V.L.,
P.A.ïï.enP.D.uittevoeren,over deinvloedvanbegassing envanchemischimpregnerenvanhetfust (zakken)opdeconsumptiekwaliteit.
Overlegwerdmet hetI.B.V.T.gepleegd omtrent eendoor
ditinstituutuit tevoerenonderzoek omtrent aspecten
vankwaliteitsgradering enzeefsorteringenbijconservendoperwten.
Bij dedesbetreffendeinstitutenwerd deaandachtgevestigd op dewenselijkheid omtekomentot onderzoek
omtrent debestrijdingsmogelijkhedenvanAscochyta-vlekkenziektebijtuinbonen.Dezeziekteveroorzaakte in
1958ernstige schadebij eenrasdatintoenemendemate
voorconservenwordt geteeld.
Met deafdeling Statistiekvan deDir.A.ÏÏ.werdoverleggepleegd omtrentverbeteringenaantebrengenbij
deinventarisatievanerwten.
Inhetbestuurvandein 1958opgerichte Studiekring
voorLupinenwerdzittinggenomenalsadviseur.
2* Onderzoek
Veelaandacht werdbesteed aanderassenkeuze enteelt
vanconservendoperwten.
Destudievandemachinaleplukvanstamsla-enstamsnijbonenwerdvoortgezet.Erwareninverslagjaar 2
machinesaanhet werk,teweten deAmerikaanse "ChisholmRyderBeanPieker" eneenproto-typevandeHollandseBorga.DeBorgaheeft eenzeergoedeindrukgemaakt enhetlaatzichaanzien dat dezelichte,goedkopemachineindekomende jareningebruikzalworden
genomen,zowelinbinnenland alsinhetbuitenland.
Ditbetekent dat danookopgrotere schaalstamslabonenenwellicht stamsnijbonen (opcontract)opdeakkerbouw-c.q.gemengdebedrijvenzullenwordengeteeld.
Ditzalveelvoorlichting vragenwelke eendeelsgebaseerdkanwordenopdetuinbouwkennis,anderdeelsop
onderzoek opgenoemdelandbouwbedrijven.
Eennieuwgebiedvanonderzoek wordtgeopend ophetgebiedvandeteeltvantuinbonenop akkerbouwbedrijven
doorhetinvoerenvanhetzelfde oogst-endorsprincipe
alsbijconservendoperwten.Deaspectenliggenhiervrijwelgelijkalsbij destamsla-enstamsnijbonen.
Inhetkadervaneenprojectvanhetmeerjarenplanwerd
vooralinEngeland eenonderzoekingesteld naar dekwaliteitseisendieindustrie enconsument stellenaanrondegroene erwtenenschokkers.
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D.1

Bezoekenwerdengetrachtaanverschillende conservenfabriekenenaande"CooperativeWholesale Society".
InW.-DuitslandwerdeninMünchenopdeIkofaenige
gegevensverkregenvanconsumentenomtrentgroene en
gele erwten. (ZieookD10.A)
3.Vo_orlichting
InjuniwerdinWageningen eenbijeenkomstgeorganiseerdvanconservenfabrikanten;indevoormiddagwerd
eenvoordracht gehoudenover enkeleactuelepunten,
terwijlindenamiddagtesamenmetir.Riepmadepeulvruchtenproevenopde"Bouwing"werdengetoond.
Ineenconsulenten-vergadering werd eenvoordrachtgehoudenover deperspectievenvandepeulvruchtenteelt.
Voor deB-cursus voorassistentenvandeR.L.V.D.werd
eenlesoverpeulvruchten endePeulvruchtenStudie
Combinatiegegeven.
Plan1959
1.Coördinatie^e_.jl.
UiTëraardwordtnauwcontact gehoudenmet deonderzoekersIr. T.C.v.d.Kamp,Ir.P.Riepma enMej.Veenbaas.
Derealisatie vanhetP.S.C.-meerjarenplanzalbij
voortduringaandachtvragen.
Hetfeit datA.W.-T.N.O.aandePeulvruchtenStudie
Combinatieverzocht omregelmatig eenstandvanzaken
opte stellenvanalhetpeulvruchtenonderzoekinNederland,betekent datterzakeveelaandacht entijdzal
wordengevraagd.
2.Onderzoek
SpeciaTe aandacht zalwordengeschonkenaan
1.deteeltvandoperwten,stamslabonenentuinbonen
voorconserven;
2.demachinale oogstvan stamslabonen (event,stamsnijbonen)entuinbonenvoorconserven;
3.depeulvruchtenteeltindeWest-Europese landen enin
deU.S.A..
Hierbijwordt opbeperkte schaalaandachtbesteed
aanmarktanalysevanerwten.
3.Voorlichting
D*evoorlichting isgericht opdeakkerbouw-specialistenvanderegionaleR.L.V.D.,terwijl daarnaastinhet
kader vandeP.S.C,vrijveelvoorlichting wordt gegeven
aanindustrie,handel encoöperatie.
Ditligtinhetbijzond:erophetterreinvandeconservenpeulvruchten,terwijl dehandel encoöperatievooral
interesseheeftvoor debeginaugustus optestellen
voorlopige oogstramingerwten.

ProjectnrD.4 (286
(1959)

Onderzoek aanveld-entuinbonen
(Vieia-bonen)
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HoofdafdelingAkkerbouw
AfdelingPeulvruchten
1956
Aanvang
5 jaar
Duur
Personeel? Ir.P.Riepma,leiding
A.J.A.v.d.Graaf,assistent

Onderzoek aanyeldbonen
deverschenenliteratuurbijgeIn1958werd alleen
inEngeland ontwaaktdebelanghoudenengeregistreerd,
dievroeger,evenalsinNederland,
stellingvoorveldbonen,
eenzeerbelangrijk deel
vanhetpeulvruchtenareaalinnamen,
Erisb.v. eenuitvoeri
gveredelingsprogramma opgesteld
doorhetNational Institute ofAgriculturalBotany te
Cambridge.InRothamsted werd debemestingbestudeerd.Na
1950werdenveldbonen inhetrijbemestingsonderzoekbetrokken.Dit gewasgafdaar,bijtoepassingvanditsysteem,
betere resultaten danbijbxeedwerpiggestrooidePK-meststof.
Eenruimekalivoorziening isgunstigvoordeopbrengst,
terwijldeschadedoorBotrytis (bladvlekkenziekte)wordt
gedrukt.Doorbespuitingmet Zineb iseveneens bestrijding
vandezeziektemogelijk.
DeDuitse onderzoeker Oschmannvond,datbijende
zaadopbrengst zeergunstigbeïnvloeden.Bijafwezigheid
vanbijenbedroeg deopbrengstvan 20planten 125gram,
terwijlbijbijenbezoek deze 162gram,d.i.305
?meer,bedroeg.Vooreenoverwegende zelfbevruchterals
develdboon
weleenzeermerkwaardig resultaat!
Plan 1959
Literatuurbijhouden,eventueelsamenvattingvande
nieuwste gegevens.Ditonderzoek isactueelinverbandmet
het onderBaangevatteproject.
B.Onderzoek aan tuinbonen (nieuw project)
Plan 1959
Erbestaatbijdeconservenindustriebelangstelling
voortuinbonenvoor degroene pluk.Hetisdebedoeling,
dezebonenmetdezelfbinder temaaien,waarna opdefabriekwordtgedorst,wat dezelfde ontwikkeling isals
indertijd bij conservendoperwten.
InprincipeismethetRijkslandbouwconsulentschap
teDoetinchem overeengekomen,gezamenlijkmethetP.A.W.
enkeleproevenaanteleggen.Deze zullenuiteraardvan
bescheiden omvangblijven enbij eengunstigewerkverdeling
weinigkosten.
Overdeaardvandeze proevenwordtnognader overleggepleegd.Gedachtwordtaaneenstandruimteproef enenkele
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oriënterendebemestingsproevennetIT,PenK,waarvan een
met toepassingvanrijenbemesting.
Overig__onderzoek_
Indezelfde geestquaopzet enomvangalsin1958
I Meerjarige organische bemestingsproefCl1196
II Mo-proeven; Cl2201,2202, 2460enPAW 107
IIIOogsttijdenproefmetlandbouwerwten (R.L.V.D.teSchagen,
insamenwerkingmethetP...i..W.)
IV Reactievandiverse erwterassen oponkiuidbestrijdingsmiddelen (iBS-proefinsamenwerkingmethet P.A.W.).
Ditonderzoekwerd in1958afgeslotenmet deproefIBS 131.
Hetverslag zaldoorhet I.3.S.worden samengesteld.
Oriënterend onderzoek
Bloem- enpeulvalkomtbijpeulvruchten geregeldvoor.
Bijdeveldboon (Vicia's)komtditin ja,renmet droogteen/of
hittehet sterkstnaarvoren.Ditkanwordenveroorzaakt door
eenverstoringvandegroeistof (auxine)-balans indeplant.
Volgens eenAmerikaansemededeling in;'SeedWorld" zoueenbespuitingvansommige gewassenmetM-meta-tolylphthalamic
acid (handelsnaam Duraset-20W ) ,dezestoring opheffen,cwat
b.v.daarbijLimabeans toteenopbrengstverhoging tot90 fo
leidde.
De ervaring leert,datdewaardevandeze "wondermiddelen"
voordepraktijknietaltehoogmoetenworden aangeslagen.
In 1959wordt daaromvolstaanmet eentestproefjebijveld-en
stambonen.
Publikaties
P.RIEPMAWzn

De reactievan erwtenopdezaaitijd.
Mededelin,21vanhetI.B.S., pag.123-131

P,EI1DMAWznen
mej.A.VEL1ÏBAAS Resultatenvanhet doperwterassenonderzoek
oogst 1953en 1954 (rassenmet gekreukte
zaden)5 49p.,nr.75 (februari 1958)van
TechnischeBerichtenvande P.S.C.
Po RIEPMAWzn
Hetafremmenvan teweelderige groeibij
erwten;DeBouwboer,jg.2,nr.1,januari
1958, p.8-9
!i
?!
"
Zaaidieptebijerwten5DeBouwboer jg.2,
nr. 2,maart 1958,p.23-26
ï;
"
"
Deinvloedvanorganischebemesting enbekalking opopbrengst enkwaliteitvanaardappelen,granen enpeulvruchten (Cl 1196);
inVijfJaardeBouwing,Verslagvande
proefboerderij"DeBouwing" overdejaren
1951 t/m 1955,p.33-37
"
"
"
Enigeresultatenvan.hetpeulvruchtenonderzoek3inVijfJaarDeBouwing,Verslag
vandeproefboerderij"DeBouwing" overde
jaren 1951 t/m 1955? p.68-70

//
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'T.

P.RIEPM Wzn

Erwtenonderzoek endeteeltvanerwtenin
Engeland,26p.;stencil 526vanhet P.A.W.);
Mededelingnr 13 (februari 1958)
Doperwtenrassenondersoek (serie 194)in1957;
11p.,stencil 596ven22-5-'58vanhetP.A.W.
Gestencilde Verslagenvan Interprovinciale
proevennr.58(1958)
Doet deerwtegalmug (knopmade)bijerwten
zoveelschade ?\DeBouwboer, jg.2,nr3?
mei 1958,p.18-20
Doperwtenrassenonderzoek (serie 194-1958)
DeBouwboer, jg.2,nr 5f september 1958,
p. 14-20

Kostenvanhet project
Eesultaat
1958
Onderzoeker
Assistenten

15
20

-D.Gr.D.

Begroting
1959
20
25
20

Monsteronderzoek
Gronds
aantalmonsters
aantalbepalingen

1
5
ƒ 250,-

ƒ 650,-

ProjectnrD.7 (34-6)
(1949)
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Onderzoek zaadvvinninglupinen
HoofdafdelingAkkerbouw
Afdeling Peulvruchten

Aanvang
Duur
Personeel

1956
5 jaar
Ir.T.C.v.d.Kamp,leiding
assistent
,J,A.v.d.Graaf

Verslag1958
Zaaitiidenproef met2rassenen5zaaitijdeh_in3-voud
_ _* _ _

-

7P.ATW7_Î7Ï)'

kwamdoordenadien
Dezeervroege zaaitijd (6/5)
op.
invallendevorstin 'tgeheelniet
Bijde4ezaaitijd (19/4)was
ereenduidelijkoptimumt.a.v.de opbrengst.Overde
heleliniebrachtNevenaanmerkelijk meer opda_iMartini.Dehoogste opbrengst
was 30.7kgperare (zaadmet 16$vocht).Metuitzondering
vandebeidelaatste zaaitijden 1/5 en13/5?v/elkev/atde
peulenbetreftnogredelijk goed afrijpten, (bijZ6Neven
nogwelgroenepeulen aandehoofdas),wasdekwaliteit
vanhet zaadbijzondergoed.
Onkruidbestrijding_met_Dj.N_.C_. gevolgd door_eggen_ofschoffelen
in-3_vou_ _P_A___W_ 172)
T.erverhogingvandeslagingskansvandeD.N.C.-bespuiting,werd pasop12/4ingezaaid,terwijldebespuitingop
24/4,4dagenvoorhet doorbrekenwerduitgevoerd doorhet
I.B.S.
Ondanks eenredelijkgoed geslaagdeD„N.C.-bespuiting
kwam ernadienweervrijveel onkruid (v/ildespurrie enook
watmuur).Het eggenvlakvoordeinzaaihad in 'tgeheel
geenresultaat.Eggenbijeenlengtevan 'tgewasvan+5cm
en5blaadjesgafgeenbeschadiging van 'tgewas,terwijl
voorafgegaan door eenbespuiting metD.N.C,dewilde spurrie
ookgoedwerdbestreden.
In-deaanvankelijk veel onkruid bevattende objecten
(eggenvlakvóór 'tzaaien)kwam tijdensdeafrijpingduidelijkmindernieuw onkruidvoor,vnl.perzikkruid,danopde
overige objecten.Onderdegegeven omstandigheden (regenrijke zomer)waren deontwikkelingsverschillen enookde
opbrengstverschillen tussendeindeeerste groeiperiode
weinig enveelonkruid bevattende objectenslechtsbetrekkelijkklein.De tweedecultuurmaatregel leidde evenwel
nogtot eenvrijbetrouwbare opbrengstverhoging.
Handschoffelenvandelupinenbijeenlengtevan 10cm
en7à8blaadjesverhoogde deopbrengstnog 'tmeest.In
dit stadiumwerd doorhet eggenvrijwelgeenonkruidbestreden.
Drwaseenv
.rbandtussendematevan
van
onkruid op3/6 en
depeulzetting aandezijascen,
tevens
tussendepeulsettingaandezijassen endeop2/9
gegeven
cijfersvanhergroei.
Naarmatehetgewastoen
(3/6)minderonkruidbevatte,
vormden zichmeerpeulenaan
dezijassenenwasdehergroei
vanminderbetekenis.
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Onkruidbestrijding_dooreggenop_eni,ge_tijd^tippen_bij_3_
zaaitijden_induplo {7^AA1± 1_73)_
Quaonkruidbestri3dingwas 'tresultaat van 'teggen
op24/4 (deeerstekeer eggen)verreweg 'tbeste.De
laatstekeereggen (13/5)had geen resultaat.
Het onkruidv/astoenreedstever ontwikkeld.
Demetdehand getrokken onkruideggewerkte 3&4cm
diep.Bijdenaderhand verrichte plantentellingenkwam
weinigvasttestaanaangaande deinvloedvanhetontwikkelingsstadiumvandelupinentijdenshet eggenophetaantal
normaleplanten.
Eggentijdensdeopkomstisniet aanbevelenswaardig
wegensdeplaatselijkebedekkingvandeplantenmetgrond.
Metuitzondering vandelaatstekeereggen (24/4)werden
nogaleensplantenbovendegrond gewerkt.Deschadedoor
'teggenaande stand derlupinenwas echtergering
(l0-20foderplantenverloren),watmogelijk samenhangt
metdeweinigschommelendegangvandeeg.
Enigeluginenrassenop_verschillende_grondsoortenin_enkel~youd"_~
P.À.W.174en175» resp.opdeproefboerderijte
Randwijk (kalkarme rivier::lei)enindek.0.P.(kalkrijke
zeeklei).
3£assenx enten en_niet entenin_enkelvoud_
'
OpdekalkrijkekleivandeIT.O.P.werd eenzéér
kortgewasverkregen (25-35 cm). Deteginontv/ikkeling
was zeertraag,aanvankelijkwareneróókopdegeënte
objectenin 'tgeheelgeenwortelknolletjes,naderhand
(juli)zeerweinig.InWeven enMartini (Blauev.Sengbusch'doorhazenafgevreten)tradentijdensdeeerste
ontwikkelingverschijnselenvankalkchlorose op.
ïeRandwijkwerdweliswaar eenweinigontwikkeld.gewasgeoogst (+50cmlengte),maardepeulzettingwasbehoorlijkgoed (geenpeulafval).
BijMartini,eninveelgeringeremate ookbijNeven,
had deenting effect.Doordemindergoede grondbedekking
werd deontwikkeling vanonkruid onvoldoende tegengegaan.
Drie_rassenbij2rij_enafstanden_1(P.A.W.234es;grond,
235voch^h.zandgrond vande~proefboerderij"Droevendaal"
en245 ontginningsgrond Heelsum).VergelekenwerdenNeven,
Martini enBlauevonSengbusch'bij33en50cmrijenafstand.
Opdevochth.zandgrond legerdenMartini enBlauevon
Sengbusch'reeds ernstigop25/7.Neventerlengtevan
+ 1meter evenwelin 'tgeheelniet.Opdebeide andere
proefveldenbleek de stevigheid vanMartinivoldoende.
BlauevonSengbusch'legerde opalleproefvelden.In
opbrengstbleefMartiniv/ederomaanmerkelijkbijNevenachter,
Doorderijenafstand van 50cmwerd deopbrengstnietnadeligbeïnvloed.Bijdedichtere stand inderijvande
rijenafstand 50cmwashetgewasaanvankelijkietslanger,
entraddebloei ietslaterin.

- 3?,ê.*Ü*_'1Z5_^2aaitijden_induplo)_werd ln_een_z1g1
spuitproef_gev/ijzigd_
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Dedoorhet eggenveroorzaakteverschillenwaren,
nadatlietgehele proefveld metdehandwasgewied,niet
meerzichtbaar.Erwerd gespoten op28/8en4/9metéén
concentratieD.N.C,(apparatuur I.I3.S.).Op 5sept,en12
sept, werd 'tgewas (uitgesnedenplokkentergrootte
van 10m )versgedorst.
Bijdetweedekeerdorsenbleekhetbrutoveldgewas
onderinvloed derD.11.C.-bespuitingaanzienlijk lichterte
zijngeworden,t.w.+25•.ein15$voorresp.de eersteen
tweedebespuiting.Deverschillen tussendevochtgehalten
vanhet zaadzijnongetwijfeld betrouwbaar,zoweldie
tussendezaaitijdenalsdie_tussendespuitdata.Onbehandeldhadsteedshethoogste$vocht.Hetwaarneembare effect
vandebespuiting opdeafrijpingvandepeulenwas slechts
gering,v/atmede samenhingmetdesnellevoortgangvande
afrijpingindezeperiode.
Deeerste zaaitijdhadaanmerkelijkmeerhergroei
dandetweede.Hetgewasv/asweliswaar (deverspreid
voorkomende plantenmethergroeinietmeegerekend)korter,
maarhetbrutoveldgewasv/asaanzienlijk zwaarderenhet
vochtgehalte vanhet zaadhoger.Detweedezaaitijd leverde
dehoogste opbrengst.Opbrengstverschillen binnen eenzaaitijd onderinvloed vandebespuitingmetD.ïf.G.kondenniet
worden aangetoond.Duizendkorrelgewichten zijnevenwel
nognietbepaald.
Diversen;Sedert deoprichtingvandestudiegroepvoorlupineninP.S.C.-verband op24/4neemtondergetekendehet secretariaatwa„r.Opinitiatiefvan
dezestudiegroepwerd op24/6teVenloeenlupinedaggehoudenmet+75deelnemers.
Eenverslaghiervanisverschenen.
Plan 1959
Jerbevordering vandeafstervingvanhetgewaszal
aanhet z.g. doodspuiten alsvoorbereidendemaatregelvan
hetmaaidorsenmeeraandachtwordengeschonkendanin
'58mogelijk was.Gedachtwordt aaieenproefmet diverse
middelen (waarondergroeiremmende)eneenproefv/aarbij
opverschillende tijdstippen eenbespuitingwordt toegepast
tervaststellingvandeinvloed vanhettijdstipvanspuiten (ontwikkelingsstadium)opde opbrengst endekwaliteit.
Deproefnemingenmetverschillende zaaitijden enverschillendewijzenvan onkruidbestiijding zullen inenigszinsgewijzigde vormnogeenjaarwordenvoortgezet.
Evenals in 1958zullenlupinen opkleigrondv/orden
beproefd enzomogelijk ookoploss.Opdeproefboerderij
teRandwijk éénrasbijtwee zaaitijden entweerijenafstanden.Deinvloed vande rijenafstand zalevenalsin '58
wordennagegaan openigetypenzandgrond inverbandmeteen
mogelijke invloed vanderijenafstand opdekwaliteit.
Opbetrekkelijk armegrond zaleenoriënterende proef
v/ordenaangelegd metP,K, PK enonbemest.Indepraktijk
blijftmeestaldebemesting geheelachterwege bijzaadlupine
Fosfaatbemesting wordt aangenomen alstezijngunstigvoor
deafrijping,terwijlhogekaligiftenvertragend soudenwerken.
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Xostenvanhetproject
Resultaat Begroting
1958
1.959
Aantalmandagen
onderzoeker
assistenten
B.G.D.
Honsteronderzoek
grond:
aantalmonsters
aantal"bepalingen
chemisch,onderzoekgewas:
aantalmonsters
aantalbepalingen
diversen:
R.P.v.Z.
Proefveldvergoeding
Aanlegkosten proefveld (kunstmest
enz)

240
14
65

230
90
85

1
5

4
20

131
131

400
400

3

15

ƒ3 7 1 , —
-120,—

ƒ 500,—
- 120,—
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Projectnr
(1959)

D.8(210) Onderzoek opconsumptiewaarde
vanpeulvruchtenrassen
Hoofdafdeling Akkerbouw
Afd.Peulvruchten

Aanvang ; 1956
Duur
; 5 jaar
Personeel; Mej.A.Veenbaas,leiding
Mej.K.Scheygrond,assistente
Mej. A.RothuisenMej.A.Maas
Verslag1958
Droge__2eulvruchten
1.Hetonderzoek aanderassenvandeinterprovinciale series
groene erwten,schokkers,kapucijners,rozijnerwtenen
bonen-oogst1957-kwamgereed.Hetverslagzalzospoedig
mogelâjkwordensamengesteld.Hetoptredenvanspatters,
waarvoorderassenverschillend gevoelig zijn,iszeeraanzienlijkdoor eengoedefosfaattoestand vandegrond te
beperken.Dit isgeblekenuit eenonderzoek aanpraktijkmonstersgroene erwtenuitdeNoordoostpolder.
Voorts isdeindrukverkregen,dateenbitteresmaak,zoals
diesomsbijbepaalderassenoptreedt,
bijbewaringin
zekerematekanverdwijnen.
het
2.Nieuwerassenvankwekerswerdenbeoordeeld,nl.van
ProefstationvoordeGroenteteelt indeVolleG-rond,
Coöp.Zaaiz.Ver.!!,/est-Friesland"enselectiebedrijf
Luidenburg.Inhetbijzonder eennieuw schokkerraswasvan
goedekwaliteit.Rapportenwerdenaanbelanghebbenden
toegezonden.
Dogerwten
Hetonderzoekbetrof;
PAW121-oogst1958-29rassen)3-5 rijpheidsstadia;enkele
PAW122-oogst1958- 4rassen)standaardrassenmeerstadia
In juni/julihaddendebepalingeninhetversemateriaalpercentages afwijkende erwten,zeefsortering,rijpheid plaats;derassenwerden voorts inblikgeconserveerd en
diepgevroren.
VanPAW121werdendeingeblikte endiepgevrorenmonsters
onderzochtopkwaliteit;eenverslag zaleind oktoberpersklaarkunnenzijn.
Vandenieuwerassenbehoordenbinnendegroeprondzadigerassen Alaska2-peuligenLilaska (welongelijkmatigvan
kleur)toNtdebeste,bijdegekreuktzadigemetgemiddeld
groenekleurCera enKBI-53.Ceraisechternogalgevoelig
voorbarstenvandeschil,KBI-53isnaarvelersmaaktegrof
vankorrel.Bijdegekreuktzadigerassenmetsterkgroene
kleurmaaktenKeivaenMansholt's 2117eengoedeindruk;
KelvedonWonder Selectiewas inkwaliteitongeveerals
Kelv.V/onder
Publikatie
RIEPMAWZN., P,en: Resultaten vanhet doperwtenrassenonderzoekoogst1953en1954;Rassenmet
Mej.A.VEENBAAS
gekreukte zaden.TechnischBericht
p.s.c.nr.75,febr.1958
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Plan1959
1.Hetonderzoek zalaanmonsters vanproefveldenworden
voortgezet.Nietalléénwordthierdoorinzicht indekwaliteitvanderassenverkregen,maarookwat"betreftde
kwaliteitsvariatie binnenhetras enineventueleverschillen,
dievan jaartotjaarkunnenoptreden.
Inhet"bijzonder"bijschokkerrassenzaldekwaliteitna
"processing"wordenonderzocht,ditinverbandmetdeexport
vandeze erwtennaarEngeland,waarzij
grotendeels tot
processed peasv/ordenverwerkt.In1958
isvoordit
onderzoek geen tijdgeweest.
Voorzoverdetijdhettoelaat,zaleenonderzoek vande
rondegroene erwtenrassenopspliterwtenkwaliteitworden
•aangevangen.
2.Voorhetonderzoek vannieuwe erwten-enbonenrassenvan
kwekerswordt enigetijdgereserveerd.Gestreefd zalworden
•naarnauwere samenwerkingmetkwekers.
3.Voor zoverdetijdhettoelaat,zaleenaanvangworden
gemaaktmethetonderzoek vangeniteurscollecties vande
onderscheidene peulvruchtensoorten.Hierbijisgedachtaan
•samenwerkingmetdeS.V.P.,eventueelhetI.V.T.
4.Hetonderzoekbetreffendehetoptredenvanspatters envan
eenbittere smaak zalwordenvoortgezet.
Dogerwten
Hetdoperwtenrassenonderzoek zalmetdedaarvoorinaanmerkingkomendenieuwerassenopklei enenkelerassenop
zandwordenvoortgezet.Dekeuzevan
derassenopzandgrond is
zodanig,datdeinvloed vandegrond
opbepaalde eigenschappen
goed totuitingkankomen.
Voorzoverdetijd hettoelaat,
zaldezachtheid vande
schilnaderwordenonderzocht.
Zomogelijk zaldekwaliteit vanrijpgeoogstedoperwtenrassen-nakoken,eventueel inhogedrukpanennaconserverenwordenvergelekenmetdekwaliteit vanlandbouwerwten,ditmet
hetoogopdeafzetvandoperwten,dieniettijdiggeoogst
kunnenworden.Debetrokkenrassen zijnindekookcollectie
drogepeulen1958opgenomen.Indienmogelijk zullenderesultatenvanhetdoperwtenrassenonderzoek overde jaren1943 t/m
I958wordensamengevat.Erbestaatbehoefte aaneenoverzichtelijkgeheel.
Kostenvanhetproject
Resultaat
1958
Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
Anderpersoneel
Monsterenderzoek
Chemischonderzoekgewas
Aanschaffingen
Proefveldkosten

70
35
120
-

f 3609-

Beïgroting
1959
80
50
160

f 500.f 2400.f 360,-
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Project nr.D.9(211'
(1959)

Onderzoekbetreffendedeinvloed van
milieufactoren opde consumptiewaarde
vanpeulvruchten
HoofdafdelingAkkerbouw
Afd.Peulvruchten

Aanvang : 1956
Duur
5jaar
Personeel: Med.A.
Mej.K.
Mej. A.

Veenbaas,leiding
Scheygrond, assistente
A.Maas
RothuisenMen.

Verslag1958
Droge_peulvruchten_-_oogst_1957
I.De_grond_-oogst1957
UitdeN.O.P. (klei)werden95praktijkmonstersgroene
erwtenbeoordeeld.Dekookkwaliteit varieerde sterk.Er
was eenduidelijke samenhang aanwezigvanhet %spatters
vandeerwtmethetP-citroenzuurgetalvandé'grond
UitLimburg (zand)werden 23monsters beoordeeld
met eveneens eenbelangrijke variatie inkwaliteit
DeN.O.P.gafmeer soeperwten,Limburgmeerheelblijvende.Verslagenwerdenaanbelanghebbendentoegezonden.
/ II.De_bemesting -oogst1957
Hetonderzoekaan20bemestingsproevenmetrond 200
monsterskwamgereed.Hetverslagzalzospoedigmogelijk
worden samengesteld.
III.Insekticiden_enanderejoestrijdingsmiddelen-oogst1957
Hetonderzoekbetrof 5proevenmetrond 100monsters.
Hetverslagkwamnognietgereed.
IV.Standruimte- geen onderzoek
V.Oogststadium,oogstmethoden-oogst1957
Hetgekookte uroduktvanNNH1950 (oogststad,+-meth.),
vanWB 2246,Z2064,PAW12 enLab.Landb.Plantenteelt
(alleoogstmeth.)werd beoordeeld.Inkookkwaliteitwerden
geen verschillenvanpraktischebetekenisv/aargenomen.
VI.Bewaring_
Deoriënterende proefinzakedeinvloed vanhet
bewareninmet Conserduc-Zbehandelde zakkenopdesmaak
vanbruinebonenwerd.beëindigd.Hetbleek,datbonen,die
slechts éénweek ineengoed geluchte zakwarenbewaard
geweest envervolgens ineenneutraalruikende omgeving,
naenkelemaandennognietgeheelvrijvandeConserducluchtwaren.
VIII.Bewerkingen,_behandelingenA bereidingen
Erwerd geenonderzoekverricht.
IX.Diversen_
Naaraanleiding vaneenZweedseklachtoverdesmaak
vanNederl.bruinebonenwerd eenvrijuitvoerig onderzoek
ingesteld5 fnderdaadwerdensmaakafwijkingen geconstateerd.
Eenverslagwerd aanbelanghebbendentoegezonden.
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Doperwten
I.Degrond -verwezen zijnaarD.8 -PAW121en122oogst'58
II.De_bemesting_-oogst1956
Beoordeeld werden60ingeblikte endiepgevroren
monsters vanCl2195 -oogst1956 -P205-bemestingbij
Alaska.Deindrukwerd verkregen,dat 30en70kgP2O5
enigermategunstig voordesmaak zijngeweest.
III.Insektleidendenandere_bestrijdingsmiddelen
VanIBS131-oogst1958-3rassen-9objecteninduplo,werdenmonsters inblikgeconserveerd endiepgevroren,echternognietbeoordeeld.Bijdeoogsthad
bepaling afwijkende erwten,zeefsortering enchemische
samenstellingplaats.
IV.Standruimte
PAW127-oogstI958-10rassen-4objecten-in
duplo.Hiervoorgeldthetzelfde alsvoorIII.
V.Oogststadium_
Medewerkingwerd verleend aanproefPAW129oogst1958-3rassen-8oogsttijden -2-voud vanIr.
Riepmainjuni/juli1958.
II.Diversen_
Voortswerd in julienjulimedewerkingverleend aan
proevenvan PL.L.C. enIr.Riepma,nl. cultuurproef194en
N-bemestingsproef.
Publikaties
VEENBAAS,Mej.A.s Verslag vanhetkwaliteitsonderzoek, verricht
aanmonstersgroene erv/tenvanpraktijkpercelenindeN.O.P.,oogst1957.
InternrapportP.A.W.nr.10/1958 (oriënterend
onderzoek)
KREYG-ER,J, en ;Oriënterendebev/aarproevenmetkapucijners
G.R.VANBASTELAEREenrozijnerwten.
Mej.A.VEENBAAS TechnischBerichtP.S.C,nr.77-maart1958
enIr.R.P.LAMMERS
VEENBAAS,Mej.A.s Verslagkwaliteitsonderzoekmonstersbruine
bonen,naaraanleiding van "Zweedseklacht
bruine bonen1'.StencilP.A.W.5Ô4
Plan1959
Drogegeulvruchten
I.De__Gron.d__
Hetismomenteelnognietdetijd omeenonderzoekvan
enigeomvangopte zetten.Eerstdientmeerinzichtin
deinvloed vandiversecultuurmaatregelen alsbemesting,
bestrijding ziekten enplagene.a.tewordenverkregen.
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II.De_bemesting__
Hetonderzoek aanbemestingsproevenzalopzoruim
mogelijke schaalwordenvoortgezet.ProevenvanR.L.C,
eninstituten zijnhiervoor zeergeschikt.
Daarnaastwordtbehoeftegevoeld aaneenPpO^-bemestingsproef,gecombineerd metoogsttijden,event.met
kunstmatig ennatuurdrogen,toegepastbijeengemakkelijk
totsoepkokende erwt (Rondo)en eenheelblijvendeerwt
(Korora),aanteleggenopeengoed eneenmindergoed
perceelopklei.
Mogelijkkanaansluitingbijbestaandeproevenof
nieuw optezettenproevenwordengezocht.Alsgebied
komtdeN.O.P.zeerinaanmerking.
Motivering
Erisvraagnaargoedekwaliteitsoeperwtenennaar
goedekwaliteitheelblijvendeerwten.
Totdusverreverrichtonderzoekheeftdeindruk
gegeven,datgoedekwaliteitgroene erwtenopklei,
normaaluitgerijpt,vrijwelaltijd soeperwtenzijn;
komenheelblijvende erwtenvoor,danzijndezegewoonlijk
slecht vankwaliteit.
Fosforzuurbem.estingkomtdekookkwaliteit tengoede,
/ daarmedewordt echterbijsoeperwten tevenshetgemakke/ lijkefijnkokenbevorderd.
Gedacht isnuomnategaaninhoeverre;
1.fosforzuurbemesting,behalvedekookkwaliteit,ook
hetstukkokenbevordert,waarvoor tweezeeruiteenlopenderassen,watbetreftheelblijven,zijngekozen
2.eeneventuele ongunstige invloed vanfosforzuurbemestingophet inbepaaldegevallengewensteheelblijven
kanv/ordenondervangendoor vroegeroogsten;hiervoor
zijnoogsttijdenopgenomen
3.eenmindergoedekookkwaliteit opmatigepercelenin
zekerematekanwordenvoorkomendoorvroegeroogsten.
Op eengemiddeld perceel indeN.O.P.is eenvroegere
maaitijd enigermategunstig voordekookkwaliteitgeweest,
III.Insekticiden_enandere_bestrijdingsmiddelen
Deproeven zullenop zoruimmogelijke schaal
wordenvoortgezet.
IV. Standruimte-onderzoek
Vermoedelijk geenonderzoek.
V.Oogststadium^oogstmethoden
V/atbetrefthetoogststadium zijverwezennaarII,
overigens zullendeproeven,voor zoverdaarvan
landbouwkundige zijdebehoefte aanbestaat,opgelijke
wijzev/ordenvoortgezet.
VI.Bewaring_
1.Bewaring ingeïmpregneerdeofop_anderewijze
'5eEandël3ezakïcen
Inaansluiting ophetonderzoekmet Conserduc-Z
zaldoordeP.S.C.,hetI.B.V.L.,deP.D. enhet
P.A.W.eenproefwordenuitgevoerd bijbruinebonen.
Dezeomvatmiddelen -concentraties -bewaartijdenvochtgehaltes bonen-bewaartemperaturen»
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2.Bewaring_inruimtenbijverschillende temperaturen
ën~vöcEtgehaXtes
Monsters vandoorhetI.B.V.L.opgezette proeven
metgroene erwten,schokkers,bonenenkapucijners
zullenwordenbeoordeeld opkwaliteit.
VIII.Bewerkingen,_behandelingentbereidingen
Onderzoekbetreffende bereidingsmethoden -zal
wordenverricht,waarbijvooral eengoede enrationele
inpassing vandepeulvï-uchteninhetmodernemenude
aandacht zalhebben.Voorditonderzoek isin1958 geen
tijdgeweest.
Dogerwten
I.De_grond_~zalopdezelfdewijze alsin1958worden
voortgezet
II.De_bemesting_
Zullenopdaarvoor inaanmerking
III.Insekticiden_enzi
komendev/ijzewordenvoortgezet.
Eenenanderisafhankelijk vande
IV.Standruimte
resultatenvandeproeven1958
V.Oogststadium
Kosten vanhetproject
Resultaat
1958
Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
Anderpersoneel
Proefveldkosten

70
30
260
f480,-

Begroting
1959
80
75
170
f480,-

D.10
Project ar, D.10(308)
(1959)
-9

Werkzaamheden tendienste vanhetonderzoek
opconsumptiewaarde vanpeulvruchten
HoofdafdelingAkkerbouw
Afd.Peulvruchten

Aanvang : 1956
5«jaar
Duur
Personeel: Mej.A. Veenbaas,leiding
Mej. K. Scheygrond,assistente
Mej. A. Rothuis enMeo'.A.Maas
Verslag1958
Aanditonderzoek,waarvoordemaandennovember endecember
warenuitgetrokken,ispraktischnietgewerkt.
Plan1959
A.Ori'êntering_omtrent_dekwaliteitseisenx_die_in_binnen-_en
Aandeoriëntering omtrentdekwaliteitseisen inDuitsland event.Engeland zalwordengewerkt.Naastbestudering
vanliteratuur,vormenbezoekeninverschillende jaargetijden
aan enigebelangrijke stedeneennuttige engewensteaanvulling.Bezoekenaanvolksrestaurantsofcafetaria's,grootwinkelbedrijven,event„huishoudscholen eninstitutenkomen
inaanmerking.Ook zoucontactmetdieYerbraucherAusschussfürErnährungsfragenopgenomenkunnenworden.
B.Methodenvan_onderzoek
Aanhet voor1957opgestelde programma zalverderworden
gewerkt.Ditbetreft:
1.de mechanischebepaling vandezachtheid vandeschil
2.debepaling vandekookkwaliteit ofde zachtheid vande
structuurnakokenvangroteremonsters envankleinere
monsters
3.Debepaling vandegelijkmatigheid vandekookkwaliteit
ofvande zachtheid vanstructuurnabereiding,eveneens
vangrotere envankleineremonsters
4.depikselbepaling
Eenmodernschoningsapparaatwordtmomenteeldoorde
firmavanOpstal teZevenbergengeconstrueerd.Hierdoor
zullengevevens,aansluitend opdepraktijk,verkregen
kunnenworden;voortskantijdsbesparingverwachtworden.
5.inbegrepenindepunten1,2en3iseenmethodiek voor
kwekers,omde consumptiekwaliteit vankleinemonsters
vanselectienummerstebepalen.
Kostenvanhet project
Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
Anderpersoneel

Resultaat
195o
3
-

Begroting
1959
40
50
80

D.ll
Projectnr,
(1959)

D.11(347:

Werkzaamheden vanvoorlichtende
betreffende de consumptiewaarde
peulvruchten

aard
van

Hoofdafdel ng Akkerbouw
Peulvruchten

Afd

Aanvang : 1956
Duur
; 5jaar
Personeel: Mej.A. Veenbaas,leiding
Mej. K. Scheygrond,assistente
Mej. A. Rothuis enMej.A.Maas
Verslag1958
1.Inhetkader vandepeulvruchtenvoorlichting aandeNederlandse consumentdoordePeulvruchten StudieCombinatiewerd
hetmenu-enreceptenboekje "Peulvruchtenindemoderne
voeding"samengesteld.Hetwerd geïllustreerd met8kleuren••foto's vanpeulvruchtenmenu's en-soorten.
2.AanhetNeBupZa (NederlandsBureauvoordeUitvoervanGranen,
ZadenenPeulvruchten)werd uitvoerig adviesuitgebracht
inzake "Kostproben"-Hollandse erwtensoep-IkofaMünchen
I958.Ditpeulvruchten'rroefje"isbijhetpubliek zeerinde
smaakgevallen.
3.AanhetNeBupZawerdenreceptenverstrektinverbandmet
propagandavoor"kapucijnersinEngeland.
4.Aanhet C.I.V.O. teUtrechtwerd adviesuitgebrachtbetreffende eenpeulvruchtenmaaltijd tenbehoeve vanhetdoorhet
C.I.V.O. teverrichtenonderzoek inzakepeulvruchteneiwit.
5.Opde tentoonstelling "Voeding enHygiëne" van10t/m18
oktoberinhetE.A.I.-gebouwteAmsterdamwerd opverzoekvan
Prof.Hardonbinnendestand vanhetI.B.V.L.medegewerktaan
deafd.peulvruchten.
Hethoofdmotiefwas voorlichting omtrenthetgebruikvan
peulvruchten indemoderne voeding,waarvoor 4kleurdiapositieven28/35cm (vergrotingenvandemenu'suithetreceptenboekje)werdententoongesteld.Eenaansluitendegestencilde
toelichtingwerduitgereikt.
Voortswerd deaandachtgevestigd opgoedebewaringvan
peulvruchten,eveneensdoormiddel vaneenkleurdiapositief.
Hoeweldezevormvanvoorlichting voorhet eerstterhandwerd
genomen enhetmaken vandebenodigde lichtkastjesvoorhet
B.G.D.nieuwwas,zijnderesultaten zeergoedgeweest.
6.DeheerVolosky (Chili),Mevr.Dr.HayaG-elmondRehovot
(Israël)werdenopdehoogtegesteld vanhetkwaliteitsonderzoekaanpeulvruchten.Hetbestuur vanhetP.A.W.bezocht
hetlaboratorium.Voortswerd bezoek ontvangen van35leerlingenvandeopleidingsschool voorleraresNXIXte
Drachten.
Publikaties
SCHEYGROND,Mej.K,

"Peulvruchtenindemoderne voeding",
uitgave,vandePeulvruchtenStudie
Combinatie

D.ll
Plan1959
Dewerkzaamheden zullenzoveelmogelijk aansluitenophet
verrichteonderzoek.Daarnaast zalaandachtaan "Groepsvoeding"
wordenbesteed,
Kostenvanhetproject
Resultaat
1958
Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
Anderpersoneel

20
85
4

Begroting
1959
10
50
10

D.12
Projectnr.D.12(348)
(1959)

Onderzoek teroriëntering omtrentde
kwaliteit vanpeulvruchtenindepraktijk
Hoofdafdeling Akkerbouw
Afd.Peulvruchten

Aanvang ; 1956
5jaar.
Duur
Personeelt Mej.A. Veenbaas,leiding
Mej.K. Scheygrond,assistente
Mej.A. Rothuis enMej.A.Maas
Verslag1958
Erwerden+125monstersgroene erwtenenkapucijners,die
doordeP.S.C,uitdegroot-endekleinhandelbetrokkenwaren,
opkookkwaliteitbeoordeeld.Vandegroene erwtenwas 36$goed,
13$beslistonvoldoende5vandekapucijnerswas 32$goed.
Plan1959
1.Beoordeling inhetnajaarvanmonsters vandenieuweoogst
I958,mogelijk inhetnajaar 1959 vanoogst1959? op
kookkwaliteit,tervaststelling vandekwaliteitvanhet
betrokkenjaar.
2.Voortzettingbeoordelingvanmonsters peulvruchten,o.m.
bonen,uitgroot-endetailhandel terverkrijging vaninzicht
inhetaanbod inwinkels.
3.Beoordeling vanmonstersPauliopsmaak,event,kookkwaliteit,
teroriëntering omtrenthetoptreden vaneensomsin1955
bijditrasgeconstateerde naarbitterneigende smaak.Hiervoorzullenmonsters vandezgn."Pauli-wedstrijd",uitgeschrevendoorDr,Mansholt'sVered.Bedrijf,wordengebruikt.
Kostenvanhetproject
Resultaat
I958
Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
Anderpersoneel

4
3
10

Begroting
1959
10
10
30

D.13
Projectnr.D.13(349)
(1959)

Anderewerkzaamhedenbetr.
voedingsonderzoek vanpeulvruchten
Hoofdafdeling Akkerbouw
Afcl.Peulvruchten

Aanvang ;1956
Duur
1 5jaar.
Personeel:Mej.A.Veenbaas,leiding
Mej.K,Scheygrond,assistente
Mej. A.Rothuis enMej.A.Maas
Verslag1958
Dezewerkzaamhedenbetroffenvoornamelijkhetsecretariaatpenningmeesterschap vandeP.S.C.,hetlidmaatschapvan
commissiesP.S.C., correspondentie,financiëleverslagen,
jaarverslagen,kwartaalverslagen,vergaderingene.d.
Publikaties
VEENBAAS,Mej.A.sVerslag vandesecretaresse-penningmeesteresse
overI957.
Peulvruchten StudieCombinatie (1958)
VEENBAAS,Mej. A.;Notainzakebespreking problemenbetreffende
dekwaliteitvanpeulvruchten.
stencilP.S.C.
Plan1959
Dezewerkzaamheden zullenin1959opdezelfdewijze
wordenvoortgezet.
Kostenvanhetproject
Resultaat
1958
Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
Anderpersoneel

55
60
50

Begroting
1959
30
15
50

ProjectnrD.H (330) Onderzoek aandroge erwten
(1959)
(Gewijzigd project)
Hoofdafdeling akkerbouw
Afdeling Peulvruchten

D.H

Aanvang ;1959
Duur
%5jaar
Personeel ;Ir.P.Riepma,leiding
A.J.A.v.d.Graaf,assistent
A.Invloedvan enkele_metliodenvan_d_rogenop_het_veld 2P_^Ë
zaadkwaliteitM1_ peulvruchten_
Verslag1958
Deresultatenvanhetkwaliteitsonderzoek zijnnog
nietbekend,In1958werden driepootruiters vergeleken
met z.g. hekruiters.Geblekenis,datmet dezehekruiters,
dieeveneens voorhethooien zijnbeproefd,gemakkelijker
istewerken danmetdakruiters,dievoorplaatsingveel
meertijdvergen.
Hetverlies aan erwtenbijhetafstekenvande
ruiter opdewagenheeftweinig tebetekenen.Dezebedroeg
slechts 0,75 tot 1 70,metgeringeverschillen tussende
toegepaste ruitermethoden.
Deindrukwerdverkregen,datdak-,resp.hekruitersin
gebiedenmetmindergoede droogomstandigheden,betervoldoendandriepootruiters.IndeproefZGr 1364-kwamdit
v/elzeerduidelijk totuiting.
Plan 1959
Afhankelijk vanderesultaten in1958,enigaanvullend onderzoek,waarnaafsluiting.
B. Invloed vande_zaaidiep_teop_deopbr_engst_van_erwten
Verslag 1958
Debeste opbrengstwerd bijzaaiop6cmdieptebereikt.Ditblijktuithetvolgende overzicht %
zaaidiepte incm
;
3
6
9 12 15
relatieve zaadopbrengst? 100 107 94 98 97
Evenals in 1957komtbijondiepzaaiendebasalevertakking (uitstoeling)hetmeest tot zijnrecht.
DeresultatenvandepraktijkproefvanhetConsulentschapteSchagen zijnnognietbekend.
Plan1959
Beëindiging vanhet eigen onderzoek.Samenstelling
vanhetverslag,waarin opname resultatenpraktijkproef
in M H .
C.Afremmingvande_sterke vegetatievegroei
J.958
Geenproef in 1958,omdatdooraanvankelijkwat
tragegroei,het erwtenperceel opdeproefboerderijgeen
afremmingbehoefde.
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Plan1959
Overlegmet deR.L.V.D.teLmmeloord.Opsommige
vruchtbare grondenkomt eentesterkevegetatieve groeiin
deIT.O.P.insommige jarenhijHondogeregeldvoor.
Hetblijftdevraag ofdebelangstelling voorditonderzoeknogwel zogrootis,nudekortere enminderstroleverende Paulilangzamerhand veldwint.
D.Doodspuitenvanhet erwtenloof_voorhetmaaien^
Verslag 1958
Doortijdgebrek geenproef.
Plan 1959
Inhetgevalin 1959droogproeven opdeproefboerderijvoorhetdrogenvanlandbouwgewassenindeIT,O.P.,
achterwegeblijven,wordt eenoriënterend onderzoekverrichtteRandwijk.
GaandeproevenindeIT.O.P.weldoor,danproefin
combinatiemetdroogmethoden.
E.Bestrijdingvanin_het_zaad aanwezige_schimmels_doorbehandelingmetantibiotica
(insamenwerkingmetP.D.(enmej.Â.Veenbaas).
1958
Het antibioticumpimaricine (pim)remtdegroeivan
het erwtengewas.Ditwas eengrootdeelvanhetgroeiseizoenduidelijkmerkbaar.
TMTDbeschermthet.zaadtegenindegrond aanwezige
schimmels enbacteriën.Duidelijk bleek,dat ditbijmet
pimbehandeld zaadniethetgevalis.De zaadlobben
rotten,evenalsbijdeniet ontsmette,snelweg.Dit
betekent,dat eenbehandelingvanhetzaadmet eenzaaizaadbeschermer alsb.v.TMTD,steedsnodigblijft.
Hetmonsteronderzoekdoormej.Veenbaas eventueelaangevuldmet onderzoek opZaadcontrole,datnognietis
beëindigd,zalmoetenleren ofindepraktijk doorpimbehandelingmindergevlekte erwtenkunnenv/ordenvoortgebracht.Opvallende opbrengstverschillenwerdenniet
aangetroffen.
Plan 1959
Indezelfde geestalsin 1958,d.w.z.vergelijking
vrnAntibioticamet degebruikelijke zaaizaadontsmettingsmiddelen.
P.Onderzoeknaar_de oorzaak vanhet opbrengstverschil bij
erwten_tussenGroningen§n_anderegebieden_
Vooreenuitvoeriger beschrijving vandegestelde
probleemstellingkanwordenverwezennaarwerkplan1958
(project nv B.5j 0), Het isnos:steedsdevraa£ofdit

D.H

D.H

- 3-onderzoek pastinhetdoorhetP.A.W.gevolgd schema,
Plan1959
Nagaan ofIndebetrokkengebieden,waartoe inde
eersteplaats Groningenmagwordengerekend,belangstelling enmogelijkhedenbestaanvoor eeneventueelstreekonderzoek.Dit zoudandoor éénvanderegionaleonderzoekcentrakunnenwordenaangevat.
Kostenvanhetproject

Resultaat Begroting
1958
1959
Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
B.G»D.

50
30
15

55
35
15

75
75

130
130

21

24

Monsteronderzoek
Chemisch onderzoek gewas;
aantal monsters
aantal bepalingen
Diversen?
gezondheidsonderzoek
Proefveldvergoeding

ƒ 135,-

ƒ 110,.

D.15
Projectnr D.15 (381) Onderzoekaanconservendoperwten
(1959)
Gewijzigdproject
HoofdafdelingAkkerbouw
Afdeling Peulvruchten
Aanvang
i 1959
Duur
;5jaar
Personeel ;Ir.P.Riepma, leiding
A.J.A.v.d.Graaf,assistent
A.Doperwterassenonderzoek - serie194
Verslag1958
Het centrale rassenproefveld teRandwijk slaagde
goed.Het opbrengstniveauwasuitzonderlijkhoog.Sommige
rassenbrachten90tot100kgdoperwtenperareop.
Deresultaten zijn inbewerking enkunnen innovember 1958
alsTechnischBericht vandeP.S.C,verschijnen.Bijhet
interprovinciaal onderzoek (serie 194)gavenKelvedon
Wonder enMansholt'sX2117metgemiddeld ruim 60kgdoperwtenperare detoonaan.
Plan1959
Indezelfde geest enomvangalsin1958.
B.Standruimte-onderzoekoonseryendoperwten_
Verslag1958
De standruimteproefteRandwijkmaakte steedseen
goede indruk.Erwerd eenforsgewasgevormd. Inderegel
neemt bijmeer plantenperm deopbrengst toe.In1958
wasdeze toename bijverschillende rassenechtervrijgering
(Gloire deQuimper,Elf*Mansholt'sX 2117,Finette,Celsior)
ofontbrakgeheel (KelvedonWonder).
Bijde sterkuitstoelende ConservaVIIIwerd bij
dichte stand (90pl/m ofmeer)deopbrengst 20-25%lager.
Juwelreageerde opdezelfdewijze.
Plan1959
Indezelfde geest alsin1958.Inplaatsvan10rassen
opklei,worden 5rassen zowelopkleialsopzandgetoetst.
C.Samenhangtussen_oogsttijdstip_(Tm-getal}vanconseryen-_
dooerwten.endeopbrengst vanpeulen_enerwten
Verslag1958
Hetgrote aantalgegevensisnogniet uitgewerkt.De
resultaten vanKwlvedonWonderenCelsiormakendemeest
betrouwbare indruk.De opbrengstcijfersvanhet lateras
Espoir deGembloux vallen onregelmatiguit.
Plan1959
Indezelfdegeest _ls in1958,waarnawaarschijnlijk
afsluiting onderzoek.

D.15
D.Stikstofbemestin£bijConseryendoperwten_
Verslag1958
Deopbrengstgegevens voor deproefNOB710enwB2524.
die door debetrokkenRLVDwerdenverzorgd,zijnnogniet
bekend.
Volgens sommige Amerikaanse literatuurgegevens zou
bijmeer stikstof deopbrengst stijgenendekwaliteit
achteruitg.aan dooreengewichtstoenamevandegrovere
fracties.Vaneenduidelijke verschuiving indefractionele verdeling vandegeoogste doperwten isindebeide
proevenniets temerken.
Plan1959
Voortzetting aisin1958,waartoe binnenkort overleg
met debetrokkenHLV.u,indientijd enplaatsing dittoelaten,
eenproefteRandwijk.
E.Invloed vande_zaaitijd op_de opbrengst vanconseryendopërwten_(niëuwproject)
Probleemstelling
Het zaaienvan er-ten opuiteenlopende tijdstippen
biedt eenmogelijkheid deaanvoer vandegrondstof opde
fabriek te spreiden.Dit systeemwordt inEngeland geregeld
toegepast.InNederland is één fabriek hiermee eveneens
begonnen.IndeHaarlemmermeer b.v.werden in1958diverse
opuiteenlopende tijdstippengezaaideerwtenpercelenaangetroffen.
Overhet opbrengstverloop bijspreiding vandezaaitijdendeomvangvandeverlenging vandeverwerkingscampagne staangeenexacte gegevensterbeschikking.Hit iste
betreuren,omdat hierdoor o.m.eengezonde basisvoorafrekening ontbreekt.Eenenander isvanurgent belangvoorde
voorlichting.
Plan1959
Toetsing van3rassen;6zaaitijden.
Kostenvanhet project
Resultaat
1958
Aantalmandagen
onderzoeker
assistenten
B.G.H.
Proefveldvergoeding

Begroting
1959

70
90
80
ƒ 430,—

75
95
90
f

490,—

Projectnr -D.l6(332)
(1959)
(Gewijzigd project)

Onderzoekaanstambonen
(Phascolus-bonen)

D.l6

HoofdafdelingAkkerbouw
AfdelingPeulvruchten
Aanvang :1959
Duur
:3jaar
Personeel :Ir.P.Riepma,leiding
A.J.A.v.d.Graaf,assistent
A.Stikstofbemesting bijstambonen
VerslagI958
DezeproevenmethetrasBekaslaagdenallegoed,
resultatenvantweeproevenzijnalsvolgt:
40N
60N 80N
20N
0N
TÏ6~ 122
Z 2123(savel)
ÏÖÖ TÜo"
123
110
PAWI35 (zand)
100 102
II3
111
IO9
112
ZVL819 (lichteklei)100 108
111

De

Indezeproevenligthetoptimumbij40-60kgstikstofperha.Bijmeerstikstofneemtdekansvooreenlatereoogstenkwaliteitsderving inderegeltoe.Ditbeperktdevooreenmaximaleopbrengsttoelaatbarestikstofgift.IndeproefPAWI36wasvaneenstikstofeffectinhet
algemeenweinigtebespeuren.Ditkaneenverklaringzijn
voordegeringewerkingvandegedeeld toegediendestikstof.
Plan1959
Indezelfdegeestalsin1958,waarnaafsluitingvan
hetonderzoek.
B. Bestrijdingvanin_het_zaad aanwezige schimmelsdoor
behandelingmetantibiotica,(insamenwêrking~mêt~deP.D.en

Mej."ATvëenbaas
Verslag 1958
Integenstellingmeterwtenwerddegroeivanstambonen
(kievitsboon)doorbehandelingvanhetzaadmetantibiotica
nietgeremd.
Deopbrengst,waarvanwedoordegeringe omvangvandeveldjesnietal teveelwaardemogentoekennen,looptsterk
uiteen,
Ditblijktuithetvolgendeoverzicht:
=100
DecombinatiesmetTMTD
Onbehandeld
=
118
doenhetveelalbeterdan
TMTD
=
I38
deafzonderlijkebehandelingen.
Pim.poeder+TMTD
Het
kwaliteitsonderzoek isnog
=
II7
Pim.-slurry
niet
afgesloten.
=
145
Pim.-slurry+TMTD
=
158
Pim.-weken
+"
=I60
water -weken+ "
PlanI959
Indezelfdegeestalsin1958,maarmetmeerherhalingen.

D.16
2Kostenvanhetproject
Resultaat
1958
Aantalmandagen
onderzoeker
assistenten
B.G.D.
Monsteronderzoek
grond:
aantalmonsters
aantalbepalingen
chemischonderzoekgewas:
aantalmonsters
aantalbepalingen
gezondheidsonderzoek
Proefveldvergoeding

Begroting
1959

50
50
30

40
40
30

4
5

4
5

41
41
21

60
120
24

ƒ 270,=

ƒ 275

D.17
Onderzoekaanstaraslabonen
(Phaseolus-bonen)

Projectnr D.17
:?83>
(1959)
(Gewijzigd project)

HoofdafdelingAkkerbouw
AfdelingPeulvruchten
Aanvang :1959
Duur
:3jaar
Personeel :Ir.P.Riepma,leiding
A.J.A.v.d.Graaf,assistent
A.Standruimteonderzoek_bij__stamslabonen
Xln samenwërking~mêt~hêt""ProefitatïonvoordeGroenteteelt
indevollegrond teAlkmaar)
DeproefteRandwijkmaakteeenuitstekendeindruk.
Hetopbrengstniveauwaserghoog.Eenopbrengstaanpeulen
van16tot19tonkwamgeregeldvoor.Deinvloedvande
standruimte,uitgedrukt inrelatieve opbrengsten,wordtin
hetvolgendeoverzicht"weergegeven.Hetalgemeengemiddelde
perrasishierbijop100gesteld.
standruimte (cm)
ras
Favoriet
Dubbelewitte

r40x12

60x8i80x6 40x6

60x4

80
112
111
107
95
84
115
102
110
90
480cm^perplant'240cm^perplant

80x3
95
99

Dedichtstestand (240cm perplant)geeftt.o.v.
eenruimerestand (480cm perplant)eenverbetering
vandeopbrengstmet 13-17$.Erishiervoorechtereen
dubbelehoeveelheid (duur)zaaizaadnodig.Ofdit
verantwoord is,wordtnaderbekeken.
Plan1959
Eventueelenigaanvullend onderzoekopzandgrond.
DithangtafvandeindeomgevingvanAlkmaarbereikte
resultaten,dienognietbekendzijn.
B.Stikstofbemesting bijstamslabonen
Verslag1958
Evenalsin1957werdeenproefopeenpraktijkperceel
inOost-Groningen,insamenwerkingmetdebestaandeRLVD
aangelegd.
Hetstikstofeffectwasreedsvroegaanhetzeermatige
bonengewasmerkbaar.DeopbrengstnambijopklimmendeN-gift
eveneenstoe.

0N
3ÖN
100 --=4,9ton110

60N
112

90N
124

Dezeresultatenstemmenovereenmetdievandegevolgde
praktijk inhetaangrenzendeduitsegebied,waarstamslabonen
met9O-12Okgstikstofwordenbemest.
Plan1959
Bijhetstandruimteonderzoek in1958werddeindrukverkregendatbijdichtere standdestikstofbehoeftetoeneemt.
Indestikstofbemestingsproef,diewaarschijnlijk insamenwerkingmetdeRLVDteDoetinchem,wordtgenomen,zullen
eveneensenkeleuiteenlopende standdichthedenwordenopgenomen.

D.17
Kostenvanhetproject
Resultaat
1958
Aantalmandagen
onderzoeker
assistenten
B.G.D.

30
30

Begroting
1959

25
30
25

Monsteronderzoek
grond:
aantalmonsters
aantalbepalingen
Proefveldvergoeding

1
5
ƒ80,=

f -

D.18
Projectnr- D.18
(1949)
(Nieuw project)

(384) Onderzoekzaadwinningvan
voederwikken
HoofdafdelingAkkerbouw
Afdeling Peulvruchten

Aanvang
Duur
Personeel

1959
3 jaar
Ir.T.C.v.d.Kamp
,.-;.J.A.v.d.Graaf,assistent

Probleemstelling
De sterke teruggang vanhetareaalveldbonen,maakt
hetgewenst uit teziennaareenandergewasalssteungewasvoor dewikke (onder onze klimatologische omstandigheden
isdezaadwinning vanwikken inmonocultuurnietgoedmogelijk).
HoewelvanuitOost-Europabetrekkelijkgoedkoopwikken
voorde stoppelteelt kunnenworden ingevoerd, ishetvoor
hetbehoud vanvermeerderingsmogelijkhedenvandeNederlandsewikke-rassen,welke hier alsgroenvoedergewas doorgaansproduktiever zijndandeOost-Europese herkomsten,
gewenst dit onderwerpnader tebestuderen.
Plan1959
Voorgesteld wordt,zomogelijk opdeproefboerderij
teRandwijk eenoriënterende proeftenemen,waarinverschillende zaaizaadhoeveelheden vanwikken incombinatie
met b.v.haver,tarwe,veldbonen ofzomerkoolzaadworden
opgenomen.
Kostenvanhet project
Resultaat
1958

Begroting
19^9

Aantalmandagen
onderzoeker
assistenten
B.G.D.
Proefveldvergoeding

10

20
10
15
35,—

E.1
ProjectnrE.1(343)
^"29->

Voorlichting zaadgewassen
HoofdafdelingAkkerbouw
Afd. Zaadgewassen

Aanvang
;1950
Duur
%onbeperkt
Personeel ;Ir.B.H.Olthoff,Ir.E.vanRoonenJ.E.Wolfert
I Voorlichting_diverse_zaden
Verslag1958
Ir.Olthoff trektzichgeleidelijk terugvanhet terrein
voorlichting zaadgewassen ermede rekeninghoudende datIr.van
Roonnogbetrekkelijk weinigtijdhiervoorbeschikbaarheeft
i.v.m.depromotieplannenin1959.
Hetcontactvan eerstgenoemdemetdeconsulentschappenis
afnemende enbetekentvrijwelnietsmeer.
Laatstgenoemde zalditgeleidelijk overnemen.Ir.vanRoon
wijdde specialeaandachtaanblauwmaanzaad.
Ir.Olthoffgafenkeleurenlesoverfijne zadenvoorde
B-cursus envoordeVakopleidingDetailhandelLand- enTuinbouwzaden.
Publikaties
IR.B.H.OLTHOFF Raapzaad;Bouwboerno 1,1958
"
"
"
TeelttabelFijne ZadenenContractzaden;Landbouwgids1959
"
"
"
DeAlgemene VoorwaardenbijZaaizaadteelt;
Landbouwgids 1959
"
"
"
KanariezaadproduktieinQueensland;Groninger
Landbouwblad 23-1-'58no.4
"
"
"
Suikerbietenzaadteelt inWest-Duitsland;
Plattelands-Post30-1-'58no.5
IR.E. VANROON Blauwmaanzaadonderzoek 1957;Gest.Med.P.A.W.
jg. 1958no.9
" " " "
OverbemestingmetNvanzaadteeltgewassen;
PlattelandsPost 13-2-'58no.7
" " " "
Nieuwe ervaringenmetblauwmaanzaad (enkele
reg. landbouwbladen)
" " " "
De bewaringvanLijnzaad opde GroningerBoerderij; (bijdrage voor eenpublikatie overOnderzoekLandbouwzaaizadenvanhetCentraalOrgaan)
" " " "
De teeltvanblauwmaanzaad;Landbouwgids 1959
" " " "
De teeltvanwinterkoolzaad; TheWindmill
sept. 1958
" " " "
Oogstenendorsenvanblauwmaanzaad (o.a.
ZeeuwsLandbouwbladno2441)
" " " "
Actualiteiten bijzaadgewassen;DeBouwboer
jg.2no.3
" " " "
Zaadteeltvansluitkool;Tuinbouwgids1959

-.2 -
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Lezingen
Ir.B.H.Olthoff 6febr.Hoofddorp; Contractteelt (Ver.voor
Bedrijfsvoorlichting)
"
"
"
21 febr.Pieterburen;TeeltenafzetvanFijne
Zaden (Landb.Ver.)
"
"
"
16 juli Amersfoort; (Cons.Verg.)Ontwikkeling
enperspectievenvoorde
teeltvanFijne ZadenI.
Ir.E.vanRoon 6febr.Hoofddorp; Aspectenblauwmaanzaadteelt (Ver.v.Bedr.Voorl.)
" " " "
15maartWageningen (P.A.W.); GedeeldeN-giften
" " " "
27maart
"
Onderzoek Zaadgewassen
(Akkerbouwspecialisten)
" " " "
3nov. BergenopZoom;Blauwmaanzaad (reg.
bijeenkomstAkkerbouwspec.)
Plan1959
Ir.OlthoffblijftvoorlopighoofdvandeAfdelingZaadgewassen.Ir.vanRoonzalnazijnpromotie devoorlichtinggeheel opzichnemen.
Erzalmeercontact onderhoudenwordenmet deregionale
Consulentschappen, zaadfirma'senz.
II_Voorlichtinggras-en_klaverzaadteelt
Verslag1958
Erwerd eenvrijintensiefcontactonderhoudenmetderegionalelandbouwvoorlichtingsdienst enmetzaadfirma's.
Hetcontactmetde onderzoeker opditterrein (Ir.Evers)
iszeernauw.De oriënteringoverdeteeltwerdvoortgezet.
VoordeB-cursus werd6uurles gegevenenvoordecursus
Akkerbouwspecialist 2uur.Erwerd een15-tallezingengehouden,
Publikaties
Insamenwerking,metIr.Everswerd eenseriepublikaties
aandiverselandbouwbladenaangebodenoveractuele onderwerpen
diegaarnewerden opgenomen,teweten:
1.Opgraszaad destikstof.vroegengelijkmatig strooien
2.Nuishet tijdomdegraszaadpercelen op teschonen
3.Nauwkeurigwerken bijdeinzaaivangraszaad isnoodzakelijk
4.Schoonlandbijdeteeltvangraszaad
5.Schoffelenvangraszaad-percelen inhetvoorjaarblijfteen
precairezaak
6.Oogsten endorsenvangraszaad
7.Actuele puntenbijde graszaadteelt
a)behandelingvaneenperceel graszaad,datonder eendekvruchtvandaankomt
b)behandelingvande graszaadstoppel
c)behandelingvan eenoverjarig graszaadperceel
VOLEERT,J.E.

Enige belangrijke puntenbetreffende degraszaadteelt waarnuop
geletmoetworden;DeBouwboer
jg.2no»1
11
""
Teelttabelvoorgraszaad;bericht
no.1P..A.W.
"
""enA.A.KRUIJNE Herkenning vancultuurgrassen;
bericht no..10P.A.V.
WOLFERT,J.E.
Herkenning vanonkruidgrassen;
~K,o-v»-i o Vï"f~ v\ r\

"Il

P

A W.

- 3E.1
J.E.WOLPERÏ Teelttabelvoorgraszaad;Landbouwgids 1959
""
"
Oogsten endorsenvangraszaad;Landbougids 1959
J.E.WOLPERÏ,IR.A.SOMEVELD enIR.A.ETERSÏGraszaadteelt
inDenemarken enWest-Duitsland;red.no.15P.A.W.
IR.B.H.QLTHOPPOogsten endorsenvangraszaad inDenemarken;
Landbouwmechanisatie,maart 1958
" "
" Vermenging vangraszaadviahet stamzaad;De
Bouwhoer jg.2no.5
Plan 1959
Erwordtgewerktaaneenaantalpuhlikatiesoverdezaadteeltvangrassen (pergrassoort).
Devoorlichting,betreffende degraszaadteelt,zalintensiefwordenvoortgezet,ookindevormvancursussen.
Voor zoverdetijdhettoelaat,zalookaandeklaverzaadteeltaandachtwordenbesteed.

E.2
Projectnr E.2(246)
(1959)

Onderzoek betreffende deteelt
vangras-enklaverzaad
HoofdafdelingAkkerbouw
Afdeling Zaadgewassen

Aanvang :1952
Duur
:10jaar
Personeel :Ir.A.Evers,leiding
P.BoersmaenS.Vreeke,assistenten
Verslag1958
Hetwerkplan1958,zoalsditdoordeCieGras-en
Klaverzaadteeltwerd vastgesteldkonpraktischgeheel
wordenuitgevoerd.Vandegeoogste proevenzijnnog slechts
deopbrengstenaanongeschoond zaadbekend,zodat inverbandmethetwisselende percentage afval,de conclusies
nogzeervoorzichtiggeformuleerdmoetenworden.
Veldbeemd Iejaars
UitN-bemestingsproeven bleek,dateenherfstgift
directnahet oogstenvandedekvrucht eengeringein/ vloedheeft opdezaadopbrengst,dochdatdezegifttoch
/ zeerbelangrijk isomde "sukkelperiode",dieditgras
'
directnahet oogsten van dedekvrucht doormaakt,te
boventekomen.
Devoorjaarsstikstofgiftisbepalend voordezaadopbrengst endezemoet vroeg (infebr.)gegevenworden
(jan.istevroegenmaart iste laat).nismendevoorj^arsstikstofgeheelofgedeeltelijk indevormvankalkstikstofgeeft,isdezaadopbrengst doorgaanslager.Vanenige
specifiekewerkingvankalkstikstof isonsnietsgebleken.
Hetlijkt onstoe,datmenkslkstikstofalleenmoetgebruikenalsonkruidbestrijdingsmiddelterbestrijding
vanmuur indewinter.
Uit eenproefmet diverse chemische onkruidbestrijdingsmiddelenkwamnaarvoren,dattoepassing voor dewinter
vanD.N.C.,Arseniet,M.C.P.A.2-4-D amine en2-4-5-T.P.
geenkwaadkan.Behandelingmetgroeistoffeninmeiis
echterniet tevertrouwen.
Jongveldbeemd,datpasonderdekvrucht vandaankomt,
isvrijsterkenkaneenbehandelingmetD.N.C,dangoed
verdragen.Metgroeistoffenmoetmenechterwatlanger
wachten.
Veldbeemd 2ejaars
De bestebehandeling indeherfstnadeIeoogst
bleekte zijn:maaienvandehergroei inde2ehelft van
sept,gevolgd dooreen stikstofbemesting van200kg
kas/ha;300kgkalkstikstof nahetmaaiengafeenlagere
zaadopbrengst dan200kgkasenslechts ietsmeerdan geen N.
Hetmaaienvandehergroei isbeslistnoodzakelijk.
Nietmaaienendenproberenhet gewasdoorwegbranden
met kalkstikstof oppeiltekrijgen,heeit geen zin.
Verschillende standdichtheden (rijenafstandenenzaaizaadhoeveelhedenjhadden geen invloed opde2e jaarsopbrengst,
evenmin als e-engrondbewerking tussen derijendirectna
deIeoogst.
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E.2

Het opbrengstniveau opzandgrond isveellagerdan
opklei.
Ruw
"beemdIejaars
Uit eenzaaitijdenproefmetkapucijnersalsdekvrucht
resp.voorvruchtbleekdatderesultatenbeterwarennaarmate vroegerwerdgezaaid.
Ruwbeemd 2ejaars
UiteenN-bemestingsproefbleek,datdeherfstgift
geeninvloedhad,dochdateenhoge voorjaarsgiftbepalend
isvoordeoogst.Uiteenproefmet diverse standdichthedenbleek,dat20en25cmrijenafstandhetbestewas.
Uit dezeproevenbleek,datde2e oogstvanruwbeemd
ookgoedkanzijn.
UitloperyormendroodzwenkIejaars
UiteenN-bemestingsproef indeBiesbosbleek,dat
/de combinatie 200kgkasindeherfst en400kgkalksal/ peterinhet voorjaar debesterasultatengaf,dochdatde
/ voorjaarsgiftverreweg debelangrijkste is.Evenalsbij
/ veldbeemdisdeherfststikstofmeervanbelangomlietgras
/ doorde"sukkelperiode" directnahet oogstenvandedekvruchtheentehelpen (diebijuitlopervormendroodzwenk
overigensgeringer isdanbijveldbeemd)danvoordezaadopbrengst.Ookhier dient devoorjaarsstikstofgegevente
wordenindevormvandegebruikelijkemeststoffen enniet
indevormvankalkstikstof,welkelaatste stofalleengebruikt dienttewordenalsonkruidbestrijdingsmiddel.
Hetisnietgewenst omroodzwenk indeherfstvanhet
jaarvaninzaaitemaaien,ookniet alsdooreenzeerhoge
N-bemestingdirectnahetruimenvanalsdekvrucht gebruikte
conservenerwten,devegetatieve groeibuitengewoonweelderig
is.
Uitloperyormendroodzwenk2ejaars
Tussenmaaienenniet-maaienvande hergroeiinsept.
nadeIeoogstzatniet veelverschilindezaadopbrengst.
EenN-gift inoktobergafeenbelangrijkemeeropbrengst,
doch300kgkalkstikstof opdittijdstiphadgeeneffect.
Engels_raai.gr
asIejaars
Uiteenzaaitijdenproefmetdiverse zaaitijden inde
herfst bleekdevroegste zaaihetmeeste zaadteleveren.
Italiaans »aaigrasIejaars
Uiteenrassenproefjewaarineentetraploid (S.V.p.)
eneendiploid (selectieMommersteeg)j?aswerdenvergeleken^
brachthettetraploid rasietsmeerzaadop.
Fijnbladige scha_>egras_ 2ejaars
Maaienvandehergroei inseptembernadeIe oogst
hadgeenbelangrijk effect opdezaadopbrengst.EenN-gift
inoktobergafwelmeerzaad.Verschillende hoeveelheden
kalkstikstof toegediend injanuarienfebruarihaddeneen
nadeligeffect.Opheideontginningsgronden ishetgebruik
vankalkstikstof beslistafteraden.

E.2
- 3Krui£end_struisgras 2e .jaarsopzandgrond
Eenherfststikstofgiftgafeengunstigresultaat.
Heidestruisgras 2e jaarsopzandgrond
Uit eenN-bemestingsproef bleek,datdecombina.tie
150kgkas/haindeherfsten600kgks'vroeginhet
voorjaargoede resultatengaf«
Beemdlangbloem_le jaars
Uit eenproefbleek,datmenbeemdlangbloemin
september vanhet jaarvaninzaai(mitsonderdekvrucht
gezaaid)kanmaaien zonder zaadderving,mitsmendirect
nahetmaaienextra stikstofgeeft.Deopbrengstwordt
hierdoor echterooknietbevorderd.Eenextraweelderig
gewaskanmengerustlatenstaan.
Beemdlangbloem_2ejaars.
"Uit een~proefmet verschillende rijenai'standenen
zaaizaadhoeveelheden gevolgd doorwelengeengrondbewerking tussenderijen direct nadeIeoogstbleekdat
degrondbewerking niet deminste invloedhadopdezaadopbrengst,zodat dezewelachterwege kanblijven.Hetverschiltussendediverse standdichthedenwasnogmaarzeer
gering.
Uit eenN-bemestingsproef*gecombineerdmetwelen
nietmaaienvandehergïceiinseptembernadeIeoogst
bleek,dathetmaaieneennadelige tendensheeft opde
zaadopbrengst,dochbijdehoogsteN-gifteninherfst
envoorjaarkwam deopbrengstweergelijkaandiebij
nietmaaien.Zoweldeherfst-alsdevoorjaarsgiftenverhoogdendeopbrengst;300kgkalkstikstof +200kgksinhet
voorjaargafongeveer evenveel zaadals400kgks,
waaruit blijkt datdekalkstikstof eendure stikstofmeststofis.
Kropaar 2e jaars
Uit eenproefmetverschillende rijenafstandenen
zaaizaadhoeveelheden gevolgd doorwelen geen grondbewerkingtussenderijen directnadeIeoogstbleekdatde
grondbewerkingniet deminste invloedhad opdezaadopbrengst,
zodat dezewelachterwegekanblijven.De objectenmetde
geringste zaaizaad-hoeveelheden gavenietshogere opbrengsten.
Uit eenN-bemestingsproefgecombineerdmetv/elenniet
maaienvandehergroei inseptembernadeeerste oogst
bleek dat ditmaaien geen gunstigeffecthad opdezaadopbrengst.
Witteklaver
IndeHaarlemmermeerwerd eenproefaangelegdmet
diverse cultuurmethoden(verschillende tijdstippenvan
voormaaien„eggenenniet-eggen)bijdezaadwinning van
witte cultuurklaver C.B.Tengevolge vandenatte zomer
had deklavereendermateweelderige vegetatievegroei,
datbloei,zaadzetting en-rijping zeergeringwaren,terwijl door schotveelzaad ooknogverlorenging.Dedroge
periode eind juli/begin septemberkwamvoorditgewaste
laat.V/elkwamhetgoed droogopderuiter.Deopbrengst
was zeergering endekwaliteit vanhet zaad slecht.De
toegepaste cultuurmaatregelenkondende invloed vanhetnatte
weernietopheffen.

E.2
- 4Rode_klayer
Voordezaadteelt vanditgewas isdedroge periode
vaneind juli/begin septembernog juistoptijdgekomen.
Het zaad rijpte redelijk goeduit,schot tradpraktischniet
openhet gewaskonnognet droogopderuiterwordengezet.
Bijeenproefmeteenweelderiggroeiend gewasop
kleigrondwerd praktischgeenverschil inopbrengst tussen
derijenafstanden 20,4-0en60cmgevonden.Dehoogste
opbrengstwerd verkregenbijéénmaalvoormaaienbegin
juni,zoalsdepraktijk doet.Bijeenproefmet rodeklaveropzeerschrale zandgrondwerd inderdaad ookeenvegetatief schraalgewasverkregen.De 20cmrijenafstand
gafhier dehoogste zaadopbrengst,doolihetopbrengstniveaulagveellager danbijdevorige proefopkleigrond (240tegen490kgvuilzaadperha)
Publikaties
Ir.A.EVERS :Devoornaamsteresultatenvanhetgraszaadteeltonderzoek in1957;DeBouwboerjgrio.
2
3
GraszaadteeltproevenV (oogst1956)
Med.no.14P.A.W.
;Ir.A.EVERS enJ.E.WOLFERT:Onkruidbestrijding indegraszaadteeltjberichtno.4P.A.W.
Ir.A.EVERSinsamenwerkingmet J.E.W0LEERI zieE1
Plan1959
?ï2ÊZêB_i2_i259_te_oogsten
I.-Het centrale_proefyeld_graszaadteelt_bij_deheer_H_.
Houtkoper,"HoofdwegÏ041te_Nieuw-Vennep_{Haarleramermeer)
a.Zaadteelt van4rassenveldbeemdgras,t.w.Duits
handelszaad,..merikaanshandelszaad, selectie C.B.en
Merionbluebij3rijenafstanden (20,25en33cm),
3 voorjaarsN-giften en2behandelingen vanhetgewasna deeerste oogst.Inzaai1958;Ieoogst1959;
2eoogstI960.
b. Zaadteelt vankruipend struisgrasbij4zaaitijden
(inhetvoorjaar onder vlas,12augustus,11septemberen2oktober)en2behandelingen vanhetgewasnadeeerste oogst.Inzaai1958;Ieoogst1959;
2eoogstI960.
c.Zaadteelt vankruipend struisgrasbij2zaaizaadhoeveelheden (2en4kg/ha), 3rijenafstanden,
(20, 25en33cm),3voarjaarsN-giftenen2behandelingenvanhetgewasnadeeerste oogst.Inzaai1958;
Ie oogst1959;2eoogst I960.
d.Zaadteelt vangewoonrood zwenkgrasbij2zaaizaadhoeveelheden (4en8kg/ha), 3rijenafstanden
(20, 25en33cm),3voorjaarsN-giften en2behandelingenvanhetgewasnadeeerste oogst.Inzaai
1958; Ieoogst1959;2eoogstI960.
2.Proevenop_praktijkpercelenin_deHaarlemmermeer
a.Zaadteelt vanbeemdlangbloemw.t.bij3N-giften in
denazomervanhet jaarvaninzaaien4N-giftenin
het voorjaarvanhet'eerste oogstjaar.Dezeproef
ligtophetpraktijkperceelvandeheer0.deKok
Venneperweg 65,NieuwVennep.

E.2
- 5Inzaai;voorjaar1958onder vlas,eerste oogst1959•
b.Zaadteelt vanveldbeemdgras bij4N-giften,toegediend op2tijdstippen (beginoktober eneindoktober1958)nahetmaaienvandehergroei(2ehelft
september)nadeeersteoogst.
Deze proefligt ophet praktijkperceelvandeheer
M.vanArkel,Sloterweg 961,Hoofddorp,dat in1959
voorde2ekeergeoogst zalworden.
c.Zaadteelt vankropaarmetmaaienennietmaaien
vandehergroei inseptemberna deIeoogst,gecombineerdmet 4N-giften,toegediend op2tijdstippen (beginoktober eneind oktober 1958).
Deze proefligt ophet pr;.ktijkperceelvande
heer C.vanTol,Hoofdweg1757teAbbenes.
d.Zaadteelt vanuitl.vormend rood zwenkgrasbijbehan-"delingmetdiverse chemische onkruidbestrijdingsmiddelen;toegediend opdiverse tijdstippeninherfsten
voorjaar.-BeproefdwordenDNC,Arseniet,eenmengselvan
10kgDNC +2liter,Arseniet,MCPÄ,2,4-D-Amine,2,4,5
-TP,CMPPenkalkstikstof.
Deze proefligt ophetpraktijkperceelv-.ndeheer
P.van Staveren,Uweg 1481,Nieuw Vennep.Inzaai
voorjaar1958onder erwten,eerste oogst1959«
e.Idemmetveldbeemdgras,gelegen ophetpraktijkperceel vande"Wed.J. Suidgeest,Hoofdweg1428,
Nieuw Vennep.Inzaaivoorjaar 1958ondererwten,
eerste oogst1959«
f. Voorts zijnindeHaarlemmermeer indenazomer
enherfstvan1958nogenkele proevenaangelegd,
bedoeld voorwaarneming endemonstraties
1.Prezenennietfrezentussen derijendirectna
deIeoogst vanveldbeemd ophetpraktijkperceel
vandeheerM.vanArkel,Sloterweg 961,Hoofddorp.
2.Maaienvandehergroei inseptembernadeIe
oogst bijkropaarenhetgemaaide grasophet
veldlatenliggenennietlatenliggen,"benevens
frezenenniet frezentussen derijendirect
na deeerste oogst,ophet praktijkperceelvan
deheer C.vanTol,Hoofdweg 1757teAbbenes.
3.Demonstratie onkruidbestrijding inveldbeemdgras
met diversemiddelen opnet praktijkperceelvan
deWed.J. Suidgeest,Hoofdweg1428,Nieuw-Vennep.
4.Demonstratie behandelingernstige bietenopslag
met diversemiddelen ineenperceelrood zwenkgrasvandeheerD.J.v.d.Heuvel,Uweg 1365,
Nieuw-Vennep.
5«Demonstratie onkruidbestrijdingmet diverse chemischemiddelen ineenperceel beemdlangbloem
vandeheerV.Blom,Uweg 951,Hoofddorp.
3»P r 2 e Z e Bop_praktijkpercelenin_cleomgeying_van_Vageningen
a.Zaadteelt vanrood zwenkgrasbijbehandelingmet
diverse chemische onkruidbestrijdingsmiddelen inde
herfst,Beproefdwerdendezelfdemiddelen alsin
proef 2d.Deze proef ligt ophetpraktijkperceel
vandeheer J. Jurrius,"HoeveDoorwerth''*Heelsum,
oplichte zandgrond.
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b.Voortszijnnog enkele proevenaangelegd voordemonstratie enwaarneming%
1.Demonstratie onkruidbestrijdingmet enkelemiddelen infijnbladig schapegras ophetpraktijkperceelvandeheer J.Peeïen,Dikkenberg,Eennekom,oplichte zandgrond.
2.Idem inveldbeemd ophetpraktijkperceelvanhet
fruitteeltproefbedrijf vanhetI.V.T.teEist,
opzwareklei.
4.Proeven in_deN.O.P.
a.OpdeproefboerderijvanhetP.A.V.nabijNagele
(N.O.P.),welkbedrijf speciaalbestemd isvoorhet
nemenvanproeven ophetgebied vanhetkunstmatig
drogenvanlandbouwgewassen,zijn inhetvoorjaar
1958percelenmet timothee,veldbeemd enrood zwenkgrasuitgezaaid.Hetligt indebedoeling in1959
proeventenemenmethet kunstmatig drogenvantimothee enwellicht ookvanveldbeemd.
5.Proevenaante_leggen in_het_voorjaar1959_
Devolgende puntenverdienen deaandacht:
a.Chemische onkruidbestrijding inhetvoorjaar.
b.De invloed van schoffelen inhet voorjaar incom,-"" binatiemetN-giften.
^ c . N-bemesting (hoeveelheden,tijdstippen,bespuiting
met ureum).
d.Bestrijding vanziektenenplagen (luizen).
e.Zaaien,oogstenendorsen.
f.Mechanisch dunnen inderij(metbietendunners).
E£2êïê£_i^i252_ê§S_ie_leggen_en_in_1960_te-oogsten
Daarhetniet indebedoeling:ligt in1959eeneigen
proefveld aanteleggen,omdatdit in1958 isgeschied,
zullenerxoroevenoppraktijkpercelenwordenaangelegd,
vnl. indeHaarlemmermeer (opdeklei)enindeomgeving
vanV/ageningen(ophet zand).Hierbijverdienen devolgende
puntendeaandacht t
a.Chemische onkruidbestrijdingbijdiverse grassoorten.
b.Debeste behandeling vanhetgewasnadelezaaâoogst
(grondbewerking,maaienmet alofniet afvoerenvan
hetgemaaide gras,weiden,N-bemesting inherfst en
voorjaar).
,c.N-bemestingsproeven.
d.Zacxitijdenproeven(o.a.met beemdlangbloem).
Klaverzaadteelt
Witteklaver
IndeHaarlemmermeer isophet bedrijf vande.heer
V.Blom gelegenheid omallegewenste proeventenemen
opeenperceelwitte cultuurklcverC.B.Gedachtwordt
aanproevenmet diverse cultuurmaatregelen (diverse
wijzenentijdenvanmaaienvandeeerste snede,oogsttijden enz.),met behandelingmet diverse chemische
middelen (schralermakenvanhetgewas,doodspuiten
vlakvoor deoogst)enzomogelijkmet schuurdrogen.

E.2
Rode klaver
Op het bedrijf van de C.S.M, te Eist is eveneens
gelegenheid om diverse proeven te nemen op een perceel
rode klaver Kühn, dat op 25 cm isgezaaid. Ook hier wordt
gedacht aan proeven met diverse cultuurmaatregelen (rijenafstanden, diverse v/ijzen en tijden vanmaaien van de
eerste snede)met behandeling met diverse chemische middelen (schraler maken van het gewas,doodspuiten vlak
voor de oogst) en zomogelijk met schuurdrogen.
Kosten van het project
Resultaat
1958

Begroting
1959

250
500
517

250
500
500

2
10

4
20

650

850

Aantal mandagen
Onderzoeker
Assistenten
B.G.D.
Monsteronderzoek
Grond:
aantal monsters
aantal bepalingen
Diversen:
R.P.V.Z.
Proefveldvergoeding

f 5000.-

f 3500

Aanlegkosten proefveld
(kunstmest enz.)

f

f

300.-

300
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Projectnr E.3(183)Invloed vankunstmatige koelingvan
(1959)
pootbieten opde zaadproduktie
HoofdafdelingAkkerToouw
Afdeling Zaadgewassen

Aanvang :1955
Duur
:5jaar
Personeel: Ir.E.vanRoonenIr.J.Gaakeer,leiding
J.Kuizenga,assistent
Verslag1958
Deoverwintering vantevelde staandepootbietenwerd
nagegaan"bijbieten,welkeresp.op24 julien2augustus
onder stamslabonenwaren ingezaaid.Vóórde vorstperiode
vanmediomaartwerden geen moeilijkhedenondervonden,
dochtijdensdeze periode vroor80$vandeop10cmafstand
vandebonenrijengezaaide bietendood,terwijldiewelke
20cmvandebonen stondenvoordehelft sneuvelden (rijafstand stamslabonen80cm).Het verschilinzaaitijdweerspiegelde zichbij laatstgenoemde categorie ineenverschil inwintervastheid,met dienverstande dat deeerst
gezaaide voor60$door dewinterkwamentegen40$vande
tweede zaai.
De sterkgedecimeerde objectenwerdenprijsgegeven
endevrijkomende ruimte volgepootmet ingekuildebieten,
zodat verdereenvergelijkingmogelijkwastussennormaal
gepote entevelde overwinterde bietenbijtwee zaaidata.
Hoeweldeoverwinterde bietenhetgehele jaarvoor
warenopdegepote enookeenweek eerdergeoogstwerden,
latende (nognietgeschoonde)dorsresultatengeenverschil
zientussendeze objecten.Wel schijnt op één zettenen
hakken invloed tehebben,doch dewiskundige verwerkingder
gegevens zalonspasinstaat stellen eengefundeerde conclusie tetrekken.
V/ijachtendemogelijkheidniet uitgesloten,dathet
omverwaaienderruitersop25september bijdeoverwinterde
bietenmeer zaadverliesheeftgegeven danbijdeinhet
voorjaargepote,waardooreventueel bestaande verschillen
tenietkunnen zijngedaan.
Plan1959
Aandehand vaneendrietalproeven zaldeoverwinteringteveldewordennagegaan.De invloed vanstanddichtheid,zaaidatumenaanaardenopvorstresistentieenopbrengst isinditonderzoek betrokken.
Inhetwinterhalfjaar1958-1959 zaleenaantalluchtgekoelde bewaarplaatsenwordenbezocht.
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- 2Kostenvanhetproject
Resultaat
1958

Begroting
1959

20
20
14
11

30
50
78

15
15

30
30

15

30

Aantalmandagen
onderzoeker
assistenten
B.G.D.
andere tebetalen

hulpkrachten

-

Monsteronderzoek
chemischonderzoekgewas:
aantalmonsters
aantalbepalingen
diversen:
R.P.V.Z.
Proefveldvergoeding

f270.-

f 460

E.4
Projectnr E.4(340)
(1959)

Cultuuronderzoek vanzaadteeltgewassen
HoofdafdelingAkkerbouw
Afdeling Zaadgewassen

Aanvang : 1955
Duur
: 5jaar
Personeel: Ir.E.vanRoonenIr.J.G-aakeer,leiding
J.Kuizenga,assistent
A•Ï2yi2êd_van_stikstofherfstbemesting_en_standruimten_on

Verslag1958
DenerfstbemestingmetNheeftnochhet schieten
noch deopbrengst beïnvloed.Aanvankelijk schenende
bemeste veldjesbeter doordewintergekomentezijn,doch
deplanttellingen bevestigden ditniet.De innovemberverrichte schieterspercentageschattingenbenaderen dewerkelijkheid vrijaardig,dochinmaart ismenalteoptimistischgeweest.
Hoewel degegevensnognietwiskundig verwerkt zijn,
kanreedsgezegdworden,datdunnenop30cmindeherfst
hogere opbrengstengaf dandenauwereplantafstandenende
indeherfstgehakte ofop10cmgedunde eninhetvoorjaartot 30cmgedunde objecten.De opbrengst dernietgedunde objectenbedraagt slechtsdehelft vandiederbeste
objecten.
Tabel1
Opbrengsten inkg/haenrelatief

P^j

A

B

D

E

P

j0N |690(52)I1130(86)j1320 (100)|950(72)j1150(88)(960 (733)
koN 1740(56)J1210(92)i1310 (99)|llOO (84)11140(87)J850 (65J
Verklaring derletters:
A =niet dunnen
B=dunneninhetnajaar,plantafstand15cminderij
C= "
" "
» ,
"
30cm " " "
D= "
" "
» ,
"
10cm " " "
voorjaar verdergedund op30cminderij
E =doorhakken inhetnajaar,inhetvoorjaardunnen
F=
"
" "
" ,inhet voorjaarnietdunnen.
Plan1959
Er is geen nieuwe proef aangelegd.Hetligt inonzebedoelinggedurendehetwinterhalfjaar1958-1959eenaantal
praktijkpercelenregelmatig teobserveren.Wijzullendaarbij
trachteneenbeterinzicht teverkrijgen indefactoren,
welke voorhet schieten vanbelangzijn.

inhet

£.4
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Verslag1958
Bijeenrijafstand van40cmen3zaaizaadhoeveelheden,
t.w.4,8en12kg/hawerd deinvloed vanaanaardenopde
zaadopbrengst nagegaan.Met aanaardenwerd eenhogereopbrengst eneenophet oog"beterezaadkwaliteit verkregen,
terwijl tevensminderlast van Sclerotiniawerdondervonden.
Tabel2
Opbrengst inkg/haenrelatief
zaaizaadhoeveelheden
4kgperha
8kgperha
12kgperha

!
!
|

nietaangeaard

welaangeaard

759 (100)
793 (100)
530*(100)

1023 (135)
827(104)
845 (159)

*Deze opbrengst iswaarschijnlijk onbetrouwbaar,daarde
ruitersbijtweevandedrieherhalingen omgewaaid zijn,
waardoormogelijke zaadverliezen optraden.
Plan1959
Dezelfde proef zalinwatuitgebreider vormwordenherhaald.Erwordenthansook3rijafstanden,nl.331/3» 40
en50cminbetrokken.
D.Bernestingsp_roeyen_met_zaadteel^gewassen
Verslag1958
Deproevenmetgedeelde stikstofgiftenzijntothet
einde vandit seizoenvoorrekeningvanIr.vanRoongebleven,deoverigeproeven zijndirect doorIr.Gaakeerovergenomen.
Deresultaten van1958komen ingrote trekkenmet die
vanvorige jarenovereen.Opgedeelde N-giftenreageerden
sterkpositiefradijszaad enblauwmaanzaad,positiefkarwij
enspinaziezaad, indifferentkoolzaad ennegatiefkanariezaadenzomergerst.Zomergerstprofiteert,naarproevenvan
Dr.W.H.vanDobben,somstochwelvangedeeldegiften.De
groeicurve (versgewicht,droge stof,N-opname)werd aande
hand vanmaaitijdenenchemische analysesberekend.Erkomen
voordeverklaringvangewasverschillen opvallende correlatiesuit,diehiernietnaderbesprokenworden.
De interprovinciale proeven stemmen vooreendeelmet
eigenonderzoek overeen.InGroningenwashetgedragvan
maanzaad,spinaziezaad enkarwijnormaal.Hetzelfde geldt
voorkarwijinWestmaas (cons- Dordrecht).BlauwmaanzaadproeveninWestmaasenAxelwarenteleurstellend.

-3Deoverbemestingmetureumwasdit jaarwederomgoed
vergelijkbaarmeteengelijktijdiguitgevoerde evenhoge
overbemestingmetkalksalpeter.Ditgeldt voorblauwmaanzaad
envoordegeringe concentratiesevenzeervoorwinterkoolzaad.Ophet betrokkenproefveld bleekeenoverbemesting van
karwijnutteloosenverder schadelijkwanneer deureumverspotenwerd vlakvoor debloei.Hetmaakt -althansbij
blauwmaanzaad -weiniguitwelkehoeveelheden spuitvloeistof
men,bijeenbepaaldehoeveelheid zuivereN,toepast.Het
lijkterop,datmeerwaterperhanuttiger is,maargroot
zijndeverschillenniet.Ookbijeenhoge concentratiewerd
geen verbrandinggeconstateerd.Hetgewasreageerdebuitengewoon snelopdeureumbespuiting;reedsnaenkele dagenbegonnendeplanten zichintensiefgroen tekleuren.Het is
niet onwaarschijnlijk,dateenoverbemesting indevormvan
verspotenureum bijblauwmaanzaad perspectievenbiedt.De
behandeling isgoedkoop ensneluittevoeren.Methetoog
opbeschadiging bijhet doorrijden zalhetwenselijk zijn
opdewendakkerseenandergewasteverbouwen,bv.zomergerst ofaardappelen.Inveelgevallenwordt ookomandere
redenenhet verbouwenvaneenanderdanhethoofdgewasopde
kopeindenreedstoegepast.
Plan1959
Inverbandmet eenfunctiewijziging staangeenandere
proevenmetgedeeldeN-giftenmeerophetprogramma.Het
onderzoekwordt dusafgesloten,tenzijProf.Dr.A.C.
„Schuffelenbedenkingenheeft.Opbeperkte schaal zullennog
/ welinZeeuwsch-Vlaanderenenkele controle-proevenworden
aangelegd,omdatnaeenreeksvan jareninditconsulentschapblauwmaanzaad geenhogere opbrengstgaf.
2«Qverige_cultuurproeven
Verslag1958
Bijmaanzaadwerden dooraanaarden sprekendemeeropbrengstenverkregen,terwijllegeringkonwordenvoorkomen.
Tabel3
Opbrengsten inkg/ha

object

I Rn Zn ; Rn Zo RT 2-,
[ 1 1 ;
1 2 . 1 3

niet aanaarden
welaanaarden
iomeeropbrengst

object

950!1060

R

izi

970

R3Z2 R3Z3

I R Q * - 1 -V

2Z1

UrjÙA

1250
1450
16

1120
1440

1010;

27

3l|

R

R

4 Z 1! R 4 Z 2

1320J

R4Z3!

!

nietaanaarden JIOIO
W P I aanaarden
|1270
iomeeropbrengst j 26

1120
1400
27

1070
1100
12

1150|1120
1270Î1370
14 i 18
i

•R1 t/mR 4 is20,331/3,426/7 en 50cmrijafstand

Z-,t/m Z-.is1,4,2,8en4,2kgzaaizaadperha,gerekendnaar
ó
R is331/3 cm

1160;
1280

E.4
- 4Gemengduitzaaienvan"blauwmaanzaadmet diverse ondervruchten voldeedgoed,alhoewel deopkomstwat onregelmatig
was;hetmaakte dunnen,bijgebruik van1,5kgmaanzaad of
minder,overbodig.De zaadopbrengst werd doordeverschillende ondervruchtennietbeïnvloed.Welkrijgtmeneen
lagere opbrengst,indienbiggebruik van2à3kgmaanzaad
nietgedundwordt.
Demengteeltvan spinazie enerwtenvielinopbrengst
tegen.Dekwaliteit dergemengduitgezaaide erwtenwasevenwelbeterdandievandeerwteninmonocultuur.
Plan1959
Daar dedooronsindeN.O.P.bereikteproefresultaten
metblauwmaanzaad niet overeenstemdenmetdie inhetzuidwesten,enspeciaal inZeeuwsch-Vlaanderenbehaalderesultateninconsulentenproeven,zulleneenzeventalmaanzaadproeveningenoemd consulentschapwordenaangelegd.Deinvloed vangedeelde N-giften,aanaarden en standdichtheid
opdeopbrengst zalwordennagegaan;tevenszullenproeven
met zaaimengsels genomen worden.
IndeHaarlemmermeer zaldemengteelt vanspinazieen
erwtennogmaalsonder deloepwordengenomen.Verderdenken
wijhetmaanzaadonderzoekafte sluitenmeteenaanaard-en
standdichthedenproef,waarbijtevensheteffectvaneen
overbemesting ophet tijdstipvanaanaarden beschouwd zal
worden.
Tenslottewordt debestudering vanmachinale dunmethodeninvergelijkingmethandwerk ofnietdunnenoverwogen.
Zomer1959 zullenkarwijenkoolzaad inhet onderzoek
wordenbetrokken.Bijkarwijstaat eenstikstofherfstbemestingeneendekvruchtenproef ophetprogramma.Verderverdienthet aanaardenende standdichtheid vankoolzaadde
aandacht.Indienwijeengeschiktperceelkunnenvinden,
wordthetlaatsteproject voorjaar1959aangepakt.
^•5Ë_2§adteelt_yan_gele_mosterd_£nieuw_projectj
IndeHaarlemmermeerkomteenrassen-enzaaitijdenproef vangelemosterd.Wijzullen onsbijditgewas
oriënterenoverde standdichtheid enhetalofniet reageren
opeengedeeldeN-gift.
G.Blauwmaanzaadenq^ufte_1958
Eengroot aantalpercelenwerd regelmatigbezocht.Veelalwas de stand te dichthoewelmeestalwelgedundwas,hetzijmet dehak,hetzijmet debietendunner.Bijdelaatste
werkwijze verkreegmendoorgaanseenregelmatigerplantenverdeling danbijdoorslaanmet dehak.Naarhet zichlaat
aanzien,isdegemengde uitzaaimethopperups geen succes.Op
velepercelenwerd dehopperupstegeil,vooralbijeenwat
dunne stand vanhetmaanzaad.Ginghetmaanzaad tegende
grond,watmede dank zijde stormvan13 julinogal eenshet
gevalwas,dantrad insommigegevallen overwoekering op.Het
machinaal oogstenwerd daardoor bemoeilijkt enwasinenkele
gevallen (Goeree)zelfstotaalonmogelijk.
Geziendebeperktemate deropbrengstgegevens waarover
wijmomenteelbeschikken,kunnennog geen naderefeitenvermeldworden.
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Kostenvanhetproject
Resultaat
1958

Begroting
1959

Aantalmandagen
onderzoeker
assistenten
B.G.D.

240
500
460

260
260
400

4
20

6
30

330
330

120
120

70

120

Monsteronderzoek
grond:
aantalmonsters
aantal bepalingen
chemisch onderzoekgewas:
aantalmonsters
aantal bepalingen
diversen:
R.P.V.Z.
Proefveldvergoeding

f 4080

f 2915

ProjectP.1 (354)
(1959)

Voorlichting vezelgewassen

F.1

HoofdafdelingAkkerbouw
Afdeling Vezelgewassen
Aanvang % 1946
Duur
;onbeperkt
Personeels Ir.J.C.Friederich

Verslag1958
Vezelvlas
Indeeerstemaandenvanhet jaarbepaalde devoorlichtingzichinhoofdzaaktothet geven vanadviezenbetreffende
deontsmettingvanhetzaailijnzaad.Door deongunstigeweersomstandighedentijdens deoogstin1957washetzaaizaadin
sterkeremategeïnfecteerd daninandere jaren (14,5%Botrytis
tegennormaal 4%Botrytis).
HetLandbouwbureau Wiersumontwikkelde hiervoormetveel
succes eennieuweontsmettingsmachine,waarbijhetzaaizaad
doorhetintegenstroom verstuivenvaneenvloeibaar,vluchtigkwikbevattendmiddelwerdgedesinfecteerd.
Insamenwerkingmet hetI.V.R.0,werdhetrassenbericht 1958
opgesteld.
Derassenkeuze leverdegeenmoeilijkhedenop,aangezien
inhoofdzaak hetrasWierawerdverbouwd.Welwerdeninoverlegmet diverseveredelingsbedrijvenenhetI.V.R.0.enkele
nieuwe selectiesvoorhet eerstinbeproeving genomen,terwijl
het onderzoekmet enkeleveelbelovendeRussischerassenwerd
voortgezet,
Voortswerdinhetkadervandeinternationalesamenwerking debeschikking gekregenover enkeleTsjechische enPoolserassenvoor eersteoriëntatie.
Eind januari werd deelgenomenaaneenbespreking teG-ent,waar
eeninternationale Werkgroep ophet gebiedvanonkruidbestrijdingtot standkwam.
Van 17tot 22februari werd deelgenomenaanhet 3econgresteVersaillesvan deConfédérationInternationale duLin
etduChanvre,waarbij diverse onderwerpenbetreffendede
teelt envarwerking vanvlas enhennepter sprakekwamen.
Hierbijwerdvoorlichter tot secretarisvandesectiesRassenonderzoek enOnkruidbestrijdingbenoemd.Het secretariaat van
desectieOnkruidbestrijdingwerd echteraandeonderzoeker
Ir.J.J.Aukema overgedragen.Op ditcongreswerdmet deFransespecialisten overeengekomen denieuweWiera-selectiesuit
tewisselen.Inaansluiting op ditcongreswerdenmet een
Pranse deskundigebijeenbezoekaanWageningeninoverleg
met deN.A.K.enhetR.P.Z.denormenvastgesteld voorde
invoervanNederlandszaaizaadinPrankrijk.
Hetinternationale vaktijdschriftPibra,waarvanvoorlichter
met deredactieisbelast,werdgereorganiseerd, waardoor
debelangstelling voor dittijdschrift,waarinregelmatigde
resultatenvanonderzoekingen ophetgebiedvandeteelt en
verwerkingvanvlas enhennep wordenopgenomen,toenam.Dit
uittezich door eenstijgingvanhet aantalabonnementen.
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vandeWerkgroepOnkruidbestrijding,waarvanvoorlichtersecretarisis.
Hetvlasareaal liepi.v.m.deongunstige vooruitzichtenvoor
deexportvanvlasvezelten.gevolgevandeRussische dumping
terugvan32.000hain1956tot dehelft of16.000hain1958.
Inverbandhiermede werdvoorLandbouwdocumentatieeen
artikelgeschreven over defactoren,dietot decrisis,inde
vlasindustrie geleidhebben.Eenoverdrukvanditartikel,
waarvoorveelbelangstellingbestond,werd opruime schaal
verspreid.Voor decursusB-assistenten werdoverhetzelfde
onderwerp eeninleidinggehouden.Deuitzaaiverliep onder
gunstige omstandigheden,zodathetgewaszich,integenstellingmet deverwachtingen,gezondontwikkelde.
Tijdens deeerste ontwikkelingvanhetgewasmoesten
veleadviezengegevenwordeni.v.m.detoepassingvanchemischeonkruidbestrijding.
Voortsleidde detoepassingvanCl-IPCterbestrijdingvan
het onkruidinuienperceleninvelegevallentot schadeaan
hetvlasopbelendende percelen,waaruitvelekwestiest.a.v.
dewettelijkeaansprakelijkheidvoortvloeiden.
Met defabrikantenvandebestrijdingsmiddelenwerd degebruikelijke jaarlijkse excursienaar deeigenproevenophet
proefveld indeBetuwegebracht.Voortswerdalsvoorzitter
vandejuryaaneenvlasopmaak-wedstrijdter opvoeringvan
devakbekwaamheidinZ.Vlaanderen deelgenomen.
Beginmei werd deelgenomenaanhetXeInternationaalSymposiumoverFytofarmacieenFytiatrieteGent waar eenlezing
werdgehoudenover "Deresultatenvandetoepassingvanenkelenieuweherbicideninvlas".
AlssecretarisvandeStichtingvoorOliehoudendeZadenwerdenverschillende Bestuursvergaderingen bijgewoond.
Tijdens debezichtigingvandevlasproeveninonsland
werdmet verschillendetelersgesprokenover diverseonderwerpen,deteeltbetreffend.Met deVlascommissievanhet
Landbouwschap indeN.O.P.werd eenbesprekinggehoudenover
depraktijkvoorlichting voorhet oogstenvanvlas.
Naaraanleidingvandezebesprekingvond een demonstratie
plaatsinKlundert,Kruiningen, 'tZandt endeN.O.P.voor
assistenten envlastelers.Tevenswerd eenstencil opgrote
schaalverspreidmetaanwijzingenvoorhet oogsten.Deongunstigeweersomstandighedentijdens devlasoogst veroorzaakten
veelmoeilijkheden enbenadeelden dekwaliteitvanhetgewas.
Alsvoorzitter vandeexamencommissiewerd eind junihet
eindexamenafgenomenvandeleerlingenvandeVlassersscholen
inStanddaardbuiten,Koewacht enEede-Aardenburg.
Medewerking werdverleendaandeopstellingvaneenbericht
vandeP.D. over deontsmettingvanzaailijnzaad endevaststellingvaneenvoorschrift door deP.D. over detoepassing
vanCl-IPCinuien.
Ineenbijeenkomstmet deskundigen ophetgebiedvan
vlasziektenwerd denoodzaakbepleit het onderzoeknaarde
bestrijdingsmogelijkhedenvan "dodeharrei" (Ascochytalinicola)enBotrytis cinereavoort tezetten.
Plan1959
Aandevoorlichting betreffende deontsmettingvanzaailijnzaadzalbijzondere aandachtbesteedworden,evenalsaan
deonkruidbestrijdinginvlasendewijzevanoogsten.

F.1
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teneinde eenbetrouwbaar adviestekunnengevenoverde
produktiviteit vandenieuwe selecties enrassen.
Inhetkadervan defusietussendeN.V.Novivlas ende
A.K.U.zalaanlietrassenonderzoek bijzondere aandacht
besteed dienentewordeni.v.m.denieuweverwerkingsmethode.
Hennep
Met dehennepcommissieuit deVeenkoloniënwerd eenbezoekgebracht aandeN.V.GoudseMachinale SpinnerijteGouda,teneinde demogelijkhedenvandeteelt enverwerkingvan
hennepnategaan.Alsgevolgvandelagevlasprijzenbleek
deteeltvanhennepvooralsnog nietrendabel.
Plan1959
Nagegaanzalwordeninhoeverremet denieuwe,meerproduktievehenneprassenendenieuwe verwerkingsmogelijkheden
deteeltvanhennepmeerrendabelzalworden.
Artikelen
Factoren,dietot decrisisindevlasindustrie hebben
geleid,Landb. documentatie 14(1958)3(18 jan.)67-70-.
Deresultatenvandeproevenmet chemischeonkruidbestrijding
invezelvlasin 1957.
Vlasbode 20-5 U -15april.
Debestrijdingvanthrips,Vlasbode 2 0 - 5 1 5 - 9 mei.
Aanwijzingenvoorhet oogstenvanvlaspercelen,Vlasbode
2 0 - 5 1 7 , 18juni.
Devlasproefveldenin1958,Vlasbode 20-517,18juni.
Enkeleoorzaken,dietot deRussische dumpinggeleidhebben,
Vlasbode 20-525-22december.
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Hoofdafdeling Akkerbouw
Afdeling Vezelgewassen
Aanvang Î 1956
Duur
s10jaar
Personeels Ir.J.J.Aukema,leiding
G.Blink,assistent
A.Rassejnonderzoek
Verslag 1958
EenaantalFranseWiera-selecties,eenNederlandse
Wiera-selectie,enkeleEngelum-selecties enenkeleRussische
rassenwerdenvergelekenmethetnormalerassensortiiaent.
Een juistevergelijking tussendeWiera-selectieswasniet
.mogelijkdoordelateaankomstvanhetFranse zaad,waardoor
eenweekverschil inzaaitijd ontstond.
DeRussische rassen,diehetvorige jaarondergunstige•
omstandigheden zeergoede resultatenhaddengegeven.,bleken
dit jaarbijdeNederlandse rassenachtertestaandoorhun
geringere stevigheid.DeEngelum-selectieswarengeenverbetering;hetbestemetbetrekking totde stevigheid ende
kwaliteitvanhet stro,warennogwelWieraendeNederlandse
Wiera-selectie.Tussendezetweewasweinigverschilv/aarneembaar.Demonsters zullennogmoetenwordenverwerkt.
Plan 1959
Voorgesteld wordt,om,insamenwerking methetI.V.R.O.,
hetkomende jaareenrassenproef aanteleggenmet een12-tal
rassen,waaronderFranseWiera-selecties,teneindevande
ontwikkeling inFrankrijk opditgebied opdehoogte teblijven.
B.Onkruidbe_st_ri_jding__
Verslag 1958
Vaneentientalverschillende typenonkruidbestrijdingsmiddelen werden de onkruiddodendewerking ende beschadiging
vanhetgewasvergeleken.Goede resultatenv/erdenverkregen
met degemengdemiddelen (DNBP+MCPA enNaDNC+MCPA),minder
goedemetdeenkelvoudige groeistoffen (MCPA)enkleurstoffen
(DNBPenNaDNC).Delaatste zijnvooralminder effectiefin
debestrijdingvanmelde enmelkdistel.Hetnieuwemengsel
vanNaDNC +MCPA,KOC,gafgoede resultaten,behalvetegen
muur.Beschadigingvanhetgewaskwamdit jaar,v/aarschijnlijk
doordegunstige groeiomstandigheden,nietvoor.
Naastdebovengenoemde 10gebruikelijke typenvanmiddelenwerd een8-talnieuwemiddelenbeproefd opvlas,waaronderCMU,TCa (datinFrankrijk goederesultaten zouhebben
gegeven),K-enNa-MCPA,eennieuwNaDNC-MCPA-mengselenverschillende typenDNBP-zouten.Deresultatenwaren overhet
algemeenweinigbevredigend,metuitzondering vanhetNaDNCMCPA-mengselendeK- enlla-zoutenvanÏ.ÏCPA,welke laatste
inwerking ongeveermet degebruikelijketypenMCPA-middelen
overeenkwam.
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Devan jaartot jaarwisselendeuitkomsten vande
chemischeonkruidbestrijding,alsgevolgvanuitwendige
omstandigheden,endezichdaardoorwijzigende verhoudingen
indeeffectiviteitvandeverschillende typenvanmiddelen,
makenhetwenselijk dezeproevenvoort tezetten.
Plan 1959
Voorgesteldwordt,in1959devolgendemiddelente
beproeven;
wieden
Aabutyl
onbehandeld
KOC
Aatox
Aanatyl
Nolachiet
ExtarSandoz
Aanadoc
Vlasherbicide

C'.£aaizaadontsmetting_
Veralag 1958
Vaneen13-talzaadontsmettingsmiddelenwerd inhetafgelopen jaarde opkomst endeverdere ontwikkelingvande
opgekomen planten totaandeoogstnagegaan.Deze proefwerd
bijtweepartijenuitgevoerd, éénmeteenhoog percentage
Botrytis (32%)enéénmet eenhoogpercentageAscochyta (25$).
Deuitkomstentonenzeerduidelijkhetprincipieelverschillendeverloopvandezetwee ziektenaan;Botrytis treedt
vooralinhet jeugdstadium openneemt lateraf,terwijl
Ascochyta aanvankelijkweinigvoorkomt,maarlater sterktoeneemt.De ontsmettingheeftbijzaad,datmetBotrytisisbesmet eengroter effectdanbijmetAscochytageïnfecteerd
zaad;verderonderzoek terbestrijdingvandelaatste ziekte
isdanookgewenst.
Erzijnenigeaanwijzingen,datdevluchtigekwikmiddelenietsbeter zijnvoordebestrijdingvanBotrytis.Goede
resultaten tegenbeide ziekten zijnverkregenmetdegemengde
middelen (TMTD+kwik)enmet TMTD.Onvoldoende indebestrijding tegenbeide ziekten zijnde "oude",d.w.z.niet
vluchtigekwikmiddelen.
Oplaboratoriumschaal eninkleineveldproefjes(proevanvanIr.vanderSpek)zijngoederesultatenverkregen
metbehandelingvanhet zaad+6wekenvóórhetuitzaaien
met eenvluchtigkwikmiddel (waardoor dezichophet zaadbevindendeBotrytis-schimmelwordt gedood)gevolgd dooreen
behandelingmet TMTDvóórhetuitzaaien (waardoorhetkiemende
zaadjetegenbodemschimmelswordt beschermd).
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Plan 1959
Voorgesteldwordt,dezemet
laodevanontsmetten enenkele
gangbare typenvanmiddelen opsoortgelijkewijze alsin1957
met elkaartevergelijken"bijtwee partijen lijnzaad,t.w.
éénmetveelBotrytis enéénmetveelAscochyta.Medeinverbandmet onze export iseengoedekennis enbestrijdingvan
deze tweevlasziekten zeergewenst.
Beproefd zullenwordendevolgendemiddelen:
onbehandeld
Captan
Ceresan
Cerenox
Panogen
Aamertam
Aatiram
Panogen (vroeg)+Aatiram (vóórhetzaaien)

Verslag 1958
Geenproeven.
E.Invloedvan1000^k£rrelgewicht_oj)zaai_zaadhoe_ve_elhe_iden__
opkomst;
Verslag 1958
G-eenproeven.
^'Ze£S^li^iSSrav£r§,c.^ill£n^e^0£eä^J5ei^£ä£n_entre_ktij_den_
Verslag1958
UT"eenproef opdeproefboerderijvanhet P.A.W.te
ITagelewerdenmet elkaarvergeleken;
hetmijten inz.g. "Vlaamsemijten"
het schelven opdegrond
het schelven opruiters.
Deze driemethodenvan oogstenvondenplaatsnadathetvlas
machinaalwasgetrokken en5dageninhokken hadgestaan.
Alle objectenwerdenmetgrote enkleineschoven aangelegd,
terwijlverder degehele proefintweevoudkonv/ordenaangelegd,t.w. eenmaalmetvrijhogeluzerneals ondervrucht
eneenmaalpraktisch zonder ondervrucht (zeerweinigontwikkelde timothee).Doordathetinmijten enschelven zetten
tengevolgevandeweersomstandigheden pas 5dagennahet
trekkenkonplaatsvinden,kwamhetinzeervroeg stadium (na
2dagen)mijten enschelven tevervallen.Debossenwaren
daardoor reedsbehoorlijk droog,waardoor deproefnietgeheel
aan zijndoelbeantwoordde.Ertradnualleen enige schimmel
opbijdegrotebossenmet luzerne,inhoofdzaak indemijten
endeschelven opdegrond enopenkeleplekken opdekruisingvandestokkenbijderuiters.Bijdeverdereverwerkingvandeproef zullennogvezelvlaskwaliteit engezondheidvanhet zaadwordenbepaald.
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Plan1959
Voorgesteldwordt,omin1959déproefindezelfdevorm
aanteleggen.Variaties indetijd tussen trekken enhokken
zullennietworden aangebracht.Deproef omvat devolgende
objecten:
A.hetmijten inz.g. "Vlaamsemijten"
het schelven opdegrond
het schelven opruiters
B.vroeg (na2dagen)mijten resp.schelven
laat (na5dagen)
"
"
"
C.kleine schoven
groteschoven.
&..Invloedvan ondervruchjt£p_ontwikkelingeji__kwalitpeit_vari_
hetg_ewas_Tgecombineer
dmet project 355Bs chemischeonkruidbestrijding)
Verslag 1958
Van een7-talmiddelenwerd deinvloed op onkruid,gewas
en4ondervruchtennagegaan.Deinvloedvandemiddelen,die
alle ookinde proefvanproject 355B (HsVI102)voorkwamen,
kwamgeheelmet dieindeze laatste overeen,voorwatbetreft
de invloed opdeonkruiden enhetgewas.Erbleken evenwel
uitgesproken verschillen tebestaan tenopzichtevande
ondervrucht.Hopperupsbleek zeergevoelig tezijnvoorExtar
Sandoz (NaDHC)engevoeligvoorKOC (UaDNC+MCPA);witte
klaverwasgevoeligvoorExtar Sandoz,KOGenMCPA,terwijl
rodeklaver enluzerneweinig ofgeen schadevande chemische
onkruidbestrijding.ondervonden.
G-ezienhettoenemende belangvanvlasals dekvrucht
bijhet teruglopenvanhet areaal,zijnmeergegevensgewenst
overdemogelijkhedenvan chemische onkruidbestrijdingin
vezelvlasmet eenondervrucht.
Plan 1959
Voorgesteld wordt,deproef in 1959indezelfdevorm,
doch opietskleinere schaal,teherhalen.Beproefd zullen
worden%

middelen

;onbehandeld
wieden
Aatox
NolachietC
ondervruchten ;rodeklaver
witteklaver
hopperups
luzerne

Vlasherbicide
KOC
ExtarSandoz
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Verslag 1958
Geennieuweproeven.
Kostenvanhetproject
Resultaat
1958

Beigroting

Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
B.G.D.

45
90
175

45
90
175

Monsteronderzoek
Vlas (aantalmonsters)

100

174

Proefveldvergoeding

f 3000

1959

f 1075

ProjectnrF.3 (356)
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Cultuurmethoden bijhennep
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HoofdafdelingAkkerbouw
AfdelingVezelgewassen
Aanvang ; 1956
Duur
;5jaar
Personeel;Ir,J.J.Aukema,leiding
G.Blink,assistent
Verslag 1958
Deinhet afgelopen jaaraangelegde proefmet 5verschillenderassenismislukt,tengevolgevandehevigestorm
op 13juli.Vanallerassenwerdendestengels geknakt opeen
hoogtevan +1m,waarbijnogwel enigerassenverschillen
vielenteconstateren.Hetpercentage geknikte stengelswas
ongeveeralsvolgts
Pibrimon
95
Unya
88
Bredemann21
90
Bredemann 24
85
Fatza
80
De oorspronkelijke opzetvandeproef,t.w.debeproevingvan
verschillende oogsttijden,konnog opbeperkte schaalinde
randstrook,dieveelminderdoorde stormwas beschadigd,
wordenuitgevoerd.Dehiervanverkregenopbrengstmoetnog
wordenverwerkt.
p
Openkeleproefplekjesvan 1m werd dewerkingvan
gibberellazuur,eenuiteenschimmelverkregen groeistof,die
decelstrekking zoubevorderen,beproefd.Vooralineenlater
stadiumaangewend,t.w.bijeenlengtevan+1.70m,trad een
sterkestrekking inde topop,tengevolgewaarvandebehandelde objecten 30-50cmlangerwaren dannormaal.Deinvloed
ophetvezelgehalte zalnogworden onderzocht.
Plan1959
Onderdehuidige omstandighedenisdecultuurvanhennep
inonslandnietaantrekkelijk.Ten eindeechter opdehoogte
teblijvenvandenieuwsteresultaten ophetgebiedvande
veredeling (doorvonSengbusch'isreeds eennuizigehennepgeteeldmet eenvezelgehaltevanmeerdan33$enomhet juiste
tijdstipvanoogstentelerer,kennen,ishetvoortzettenvan
deproeven opkleineschaalgewenst.Voorgesteld wordt,een
rassen-oogsttijdenproefaanteleggenmetdevolgendeobjecten:
rassen
;Fibrimon (v.Sengbusch)
Unya
Fatza
Bredemann 21 of24
oogsttijden %2'wekenvóórgeschatte geelrijpheid
1 week

•''

"

"

inhetgeelrijpe stadium
1weeknahet geelrijpe stadium
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Kostenvanhetproject

Resultaat Begroting
1958
1959
Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
B.G.D.

15
20
30

5
10
30

Monsteronderzoek
Hennep (aantalmonsters)

36

48

Proefveldvergoeding

500

f

325

ProjectnrG.1 (350)
(1959)

Voorlichting griend-enrietcultuur
HoofdafdelingAkkerbouw
AfdelingGriendhout enRiet

Aanvang
Duur
Personeel

1948
onbeperkt
Ir.W.D.J.Tuinzing,leiding
P.Roorda,assistent

Doorverschillende omstandighedenbestond eenminder
intensief contactmetdegriend-enriettelers danandere
jaren.Hiertegenoverkanwordengesteld,datdit jaarde
CommissieOnderzoek Griendhout enRiet/P.A.ïï.werd ingesteld,
welke tweemaalvergaderde enbovendien eenexcursienaar
enigegrienden inde omgevingvan Culemborg deed,gevolgd
door eenbesprekingvandeverkregen proefveldresultaten.
Indeaardvandevoorlichting tradenslechtsgeringe
wijzigingen op.Debelangstellingvooreenchemische"bestrijdingvanonkruid ingrienden envoordeaanplantvanrietnam
toe.
InKortenhoef,Nieuwkoop enZwollewerdenvergaderingen
i
vande;Algemene
VereenigingvoordeRietcultuurinNederland
bijgewoond.
DeCommissievanadviesvanhetL.E.I.inzake degriendcultuurvergaderde enigemalen,ten einde eenexploitatierekeningvoordebuitendijksehakgriendcultuurvast testellen,
Metdeprovincialevoedselcommissarisvoor Zuid-Holland
werd enkelekerenvergaderd inverband metdeuitvoeringvan
steunmaatregelen voorbuitendedijkengelegenhakgrienden.
Aanenigevergaderingen vandeafdelingGriendhout en
RietvanhetLandbouwschapwerd deelgenomen.
Met eenverzekeringsmaatschappijwerdhetvoor entegen
vaneenverzekeringvanriet tegenhagelschade besproken.
Methet oog opeenuitzending voorZuid-Afrika overdit
onderwerp,werdendeWereldradio-omroep gegevens overriet
enhetrietendakverschaft.
Eenuitzending overdegriendcultuur doordeN.C.R.V.
schoolradio,waaraan deconsulent zijnmedewerking hadverleend,vond eind aprilplaats.
Metdeconsulentvoordewerkverruiminginhetnoorden
vanhet landwerdnagegaan,welkewerkzaamheden ophetterrein
vangriend-enrietcultuur zoudenkunnenwordenverricht.
Dewerkgroep Onderzoek Chemische Bestrijding vanOnkruid
werd eenenandergetoond vande toepassing ingriendenvan
middelen terverdelgingvan onkruid.
Hethoofd vandeafdeling VerkoopvandeN.O.P.-werken
werdengegevens verstrekt overdeverschillende toepassingen
vanriet enwelmethet oog opdeafzetvanhet rietgewasuit
oostelijk Flevoland.
Met enigehoofdambtenarenvandeRijkswaterstaatvonden
besprekingenplaats overdetoekomst vandegriendeninhet
zuidwestenvanhetland inverband metdevoorgenomenDeltawerken,alsgevolgwaarvan eensterkewijziging vanhetwaterpeilzaloptreden.

G.1
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Opverzoek vandedirecteurvandeDienst derZuiderzeewerkenwerd overlegnietdeNed.HeideMijgepleegd over
debegrotingvoorhetbeheervan dez.g. Zuiderzeegrienden.
Inverbandmethetvoorgenomenonderzoeknaardewinning
vancelstofuit riet,werdendedirecteurvanhetNederlands
ProefstationvoorStroverv/erkingteGroningengegevensmet
betrekking totderietcultuurverstrekt.
Publikatiejs
Ir.W.D.J.TUINZING
"

;ï

;;

"

"

"

"

''

"

"

"

"

"

"

v

'

Eenenanderovergriend-en rietcultuur
(DeBouwboernr 1,1958)
Hulpmiddelenvoordemandenmakerij
(DeMand,april1958)
HetwinnenvanlandinhetDeltagebied
(Mededelingnr 11,P.A.W.1958)
Bestrijdingvanonkruid ingrienden
(Circ.nr 22,april 1958,aandegriendtelers gezondenindevormvan stencil)
Inboetenvanhakgriendenmetteen
(DeGecombineerde,maart 1958)
Overdeteeltvanhop
(DeBouwboernr 5, 1958)

Plan1959
Dehoopbestaat,in 1959het contactmet degriend-en
riettelersweertekunnenuitbreiden.Hetligt indebedoeling,
enige circulaires tedoenuitgaan enwel overdevolgende
onderwerpen'
a.verdelgingvaninsektenindegriendcultuur
b.bestrijdingvan onkruid ingrienden
c.bemesting indegriendcultuur
d.hetstekkenvanriet.

ProjectnrG.2 (351)
0959)

Onderzoek griendcultuur

G.2

HoofdafdelingAkkerbouw
Afd.Griendhout enRiet
Aanvang
Duur

%1948
s15Daar

Personeel

s I r . W.D.J.Tuinzing, l e i d i n g
P.Roorda, a s s i s t e n t .
A» •BöatriJLdiiwjy.anûn&rui£en.
Verslag 1958
Deveelvuldige toepassing indegriendcultuurvanhet
grasdodendemiddelDalaponopende demogelijkheid talvan
gegevens omtrent hetgebruik oppraktijkschaalteverzamelen. Demoeilijkheden,diezichvorigjaarbijeenbepaaldesoortvangriendhout haddenvoorgedaan,blevenditmaal
uit, zodat zenaarallewaarschijnlijkheidaaneenongelukkige samenloopvanomstandigheden,zoalshet optreden
vannachtvorst,vanaardvlooiene.d.,moetenwordengeweten.
Opmerkelijk waswederom desterkverbeterde standvan
hetgewas dankzij dedodingvanhet optredendegras.
DatD.N.C,dewerkingvanhetDalaponzoukunnenondersteunen,bleekbij deopnieuwgenomenproevenniet.
Het oordeel omtrent deuiteenlopende gevoeligheid van
degrassoorten onderginggeenwijziging.
Vaneenmenging vanhetDalaponmet eeninsekticide
werdveelprofijt verkregen.
DetoepassingvanDalaponisnogvantejongedatum
omeenwijziging indeaardvan deonkruidentekunnenopmerken.Ineengevalleek debezettingmetkleefkruidte
zijntoegenomen.
DeproevennietvbcterbestrijdingvanKleefkruid
werdenherhaald enleiddentothetzelfde resultaat alsin
1957}zodat eenadviesvoor depraktijk kanwordenopgesteld.
Denieuwegroeistof 2,4? 5-TB,vanEngelsezijde
terverdelgingvanHaagwinde inzwartebessenaanbevolen,
werdindegriendbeproefd.Zebleekteger dezeklimplant
weinigwerkzaam,voorhetgriendhout echterhoogstnadeligtezijn.Pletblijft eenonkruid,datmenigegriend
met ondergangbedreigt.
Plan1959
Hoewel dever','achtingenbepaald niethooggespannenzijn,
zullennieuwverschijnendegroeistoffenbeproefdwordenop
haargeschiktheid voor deverdelging vanHaagwindeingriendhout.
B. Bestrijdingvanziektenen_ulagen
Verslag 1958
De studievanbladgallen,die delaatste jarenin
eenbepaalde soortvangriendhout inhevigematezijn
opgetreden,werdvoortgezet eneenaantalbestrijdingsproevenwerdgenomen.Hetzelfde geldtvoor enigegalmuggen,waarvoor dezeergewaardeerdemedewerkingvan
hetI.P.O.werdverkregen.
Inbeidegevallenisvanlangdurige vluchtenvande
verwekkers dermisvormingen sprake,zodat eenbestrijding
naarhet zichlaataanzien,kostbaremaatregelenzalvergen.
Dewaarnemingen omtrent het optredenvanSamenspinners enBladrollerswerdeneveneensvoortgezet engecombineerdmet pogingentotbestrijding dezer euvelen,welke
eenredelijk succeshadden.
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Met eenaantalproefnemingenoppraktijkschaalzalde
studievan"bovengenoemdeonderwerpen wordenafgesloten.
Aaneenvliegje,waarvan demade onder debastvan
hetgriendhout leeft enzodoende eengalmugjegelegenheid
biedt zichaldaartevestigenenhethouttebenadelen,
zal denodige aandacht wordengeschonken,waartoewederom
eenberoepzalwordengedaanopdemedewerkingvanhet
I.P.O.
Hetuitblijvenvannachtvorstenmaaktehet ditjaar
nietmogelijknader studietemakenvandeinvloedvan
koperbespuitingen op degevoeligheid vangriendhout voor
nachtvorst.Waarschijnlijkbiedt hetkomende jaarwelweer
degelegenheidhiertoe,waarbijtevensaanhetoptredenvan
Roest aandevoet derlotenaandacht zalwordengeschonken.
C. 5.e:mestingvangriendhout
Verslag 1958
Wegensonvoldoende ontwikkelingvanhet tweejarige
hout op eenderproefveldenmet stijgende hoeveelheden
stikstofmoest wordenafgezienvan deoogsthiervanop
dezeleeftijd.Helaashad ditproefveld ernstigonder
het optredenvan dewoelrat telijden,zodathetde
vraagis,ofdeproefalhierkanwordenvoortgezet.
Vanhetproefveld,waarbehalve stijgendehoeveelhedenstikstoftevenswordenvergelekenliethakkenomde
twee enomdedrie jaar,werd eendriejariggewasgeoogst,
Daar,waarhet jaartevorentweejarighoutwerdgehakt,
ontwikkelde zich eenuitstekend lot,zodathet ernaar
uitziet, datopnieuw eengrotehoeveelheid rijshout
hiervanzalkunnenwordengewonnen.
I
Wederomwerdengeenverschillenindehoeveelheden
opgenomenvoedingsstoffenvastgesteld ophetproefveld,
waar eenvolledige bemestingwerdvergelekenmetde
toedieningvanuitsluitend stikstof.Deopbrengstenaan
teenhout liepen evenminuiteen.
Ophetkalkproefveld teHoutentradenevenminals
/het jaartevorenverschillentengunstevaneenkalkbe••' mestingop.
Plan1959
Deproevenmethet doelzohoogmogelijke opbrengsten
aangoedbruikbaarrijshout teverkrijgen,zullen ookin
1959wordenvoortgezet.
Deproefterbestudering van devoedselopnemingbij
al ennietvolledige bemestingzalwordenafgesloten,nadat
degrondnogmaalsisonderzocht.
Zomogelijk zalaandacht wordengeschonkenaanhet
vraagstukvan debemestingvanbuitendijkseLakgrienden
van deluchtuit ineenperiode,dat demeststoffendoor
hetbladkunnenwordenopgenomen.
D. Mechanisatie_en_verbeter^
Verslag 1958
Erwerdenwederom enigemachinesaandehoepelmakerijafgeleverd,vervaardigd ophetRijksnijverheidslaboratoriumteDelft.
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- 3Aldaarkwamindeloopvanhet jaarook deschaafmachinevoor dehoepelmakerijgereed,welketerkennismakingtengebruike werdgegeveninWerkendam enSchijndelenwaarvandewerkingop eenbijeenkomstvanhoepelmakersteBoven-Leeuwenwerdgetoond.
Aangezienafhankelijk van destreekuiteenlopende
eisenaandevormvan dehoepelswordengesteld,moest
eenbepaald onderdeelherhaaldemalenwordengewijzigd.
Aangezienreeds eerder door eenderhoepelmakers een
schaakmachinewasontworpen,welkeopverscheidene
plaatsenIn.gebruikisgenomen,zal denieuwemachine
inconcurrentie daarmeemoetentreden.
Opverschillende plaatsenwerd dewerkingvanhet
modernehaarapparaat voorzeisengetoond,hetgeenhet
gebruikvandekleine zeis,dez.g. pikzeis,inde
griendentevenstengoedekankomen.In'1959zaldit
wordenvoortgezet.
Betrekkelijkveelaandacht werdgeschonkenaande
hulpmiddelen,dievoor demandenmakerijwerdenontwikkeld. Ze kondenzichtot dusverre echternietinde
belangstelling vandemandenmakersverheugen eneenbezwaarblijft devrijhoge,gemiddelde leeftijdvandeze
ambachtsman,aaneeuwenoudewerkwijzengewoon.Vaakook
bleken deruimtentelaagtezijnommet succesvande
nieuwevindingengebruiktekunnenmaken.
Plan1959
Zodra deschaafmachinehaarwegnaar depraktijkzal
hebbengevonden,ishet ogenblikaangebrokenaanhet
machinaalbuigenvandehoepellattennahet stomen ervan
denodigeaandacht tegaanschenken.
Waarin1958detijd daartoeheeft ontbroken,zalin
1959 deontwikkeling wordenbevorderdvans
a. eencirkelmaaierterbestrijdingvanonkruidin
hakgrienden,
b. eenmaaimacninevoor deoogstvanhet eenjarige
teenhout.
Diversen
Verslag 1958
Hetisgebleken,dat stekken,dieinaugustusworden
gestokenuit teenhout,datzichopandere stekkenheeft
ontwikkeld, slechtsheeltraag eenstruikjevormen.Deaangewezenwegis danook deze,datmenbedoeldteenhoutlaat
uitgroeienomerhetvolgendevoorjaarpasstekkenvante
poten.
Deproeventerontbladeringvanhet teenhout inde
vroegeherfst werdenherhaald,teneinde dewerkingvan
natrium-chloraat tekunnenvergelijkenmet dievancalciumchloraat,als Jeboloogaangeboden.Zowelmet 8kg/haruw
matrium-chloraatalsmet 20l/ha Jeboloogwerdhetgewenste
I doelbereikt,zonder dathetteenhout werdbeschadigd.Het
gebruikvanammoniumsulfamaat leiddetot ernstigebenadelingvandeteen.Tot eenadviesaandepraktijkkan
thanswordenovergegaan.
Degrote lengte,diehet teengewas dit jaarbereikte,
vormde eengroot bezwaarbijhet toepassenvansproeimiddelenop eenzolaattijdstip.
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In een tweetal soorten van griendhout treedt in de
"buitendijksegebieden veelvuldig in ernstige mate chlorose
op, eenverschijnsel, dat aanmangaangebrek doet denken.
Door eenbespuiting van het geelgekleurde gewasmet mangaansulfaat werd helaas geen verbetering verkregen.
Plan 1959
Mocht degelegenheid daartoe zich voordoen, zo zal een
proef worden genomen ter vergelijking van de opbrengst aan
rijshout van eentweetal soorten van griendhout, n.1.
Kathout enG-rauw,bij een oogst om de twee jaar.
Gezien het grote gevaar voor beschadiging door veldmuizen, waaraan het stek op de opengevallen plaatsen in
grienden isblootgesteld, dient te worden nagegaan,in hoeverre dit althans gedurende een jaar daartegen kan worden
beschermd door behandeling voor het potenmet eenafweermiddel tegen wild. Een behandeling na het planten bleek te
tijdrovend te zijn.
Het onderzoek naar het verband tussen standruimte en
opbrengst van snijteen op eentweetal proefvelden zal in
1959 worden afgesloten.
Kosten van het project

Resultaat
1958
Aantal mandagen
onderzoeke'r
assistenten

125
100

Bi 3groting

1959
125
100

Monsteronderzoek
grond:
aantal monsters
aantal bepalingen
chemisch onderzoek gewass
aantal monsters
aantal bepalingen
Proef
veldvergoedin|

7
49
7
42
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Project nrG.3 (352)
(1959)

Onderzoekrietcultuur
HoofdafdelingAkkerbouw
Afd.Griendhout enRiet

Aanvang
Buur
Personeel

;1948
:15jaar
1Ir.W.IW. luinzing,leiding
P.Roorda,assistent.

Verslag 1958
Wegensgebrekaantijdkoninhetafgelopen jaarweinig
aandacht aanditproject wordengeschonken.
Plan1959
V/atvoor 1958ophetprogramma stond,zalin 1959in
behandeling wordengenomen,tewetens
a. voortzetting enafsluitingvanhet onderzoeknaarde
gedragingenvan deRietboorder,
b. pogingentotbestrijding vandeKrabbescheerinhet
vaarwater tussenderietlanden.
Slechtsaanhet stekkenvanrietwerdin1958,medenaar
aanleidingvanvragenuit depraktijk, enigeaandachtbesteed enookop ditterrein dientinhetkomende jaarnog
onderzoektewordenverricht.Ditneemt nietweg,datreeds
menigenuttige aanwijzing de praoticuskonworden gegeven,
waartoe eencirculaire zalworden samengesteld.
Pletstrevennaarmechanisatie zalvooralbetrekking
hebbenopdevolgende werkzaamhedens
a. het sorterenvanrietnaar delengte enmedeterverwijderingvanonkruid
b. hetvervaardigenvanrietmattenvoorverschillende doeleinden.
Tenslottezal ookin1959weer deaandachtverdienen
hetvraagstukvanhetverantwoordebehoudvanrietlanden,
teneindevaneenvoldoendeaanbodvanrietverzekerdte
zijn.Inpolderingenterbevordering vandewerkgelegenheid
vormenimmers eenernstigebedreigingvanhetrietbezit
inhetnoordenvanhetland.
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ProjectnrG.4(353)
(1959)

Onderzoek biezencultuur
HoofdafdelingAkkerbouw
Afdeling Griendhout enRiet

Aanvang
Duur
Personeel

1948
5 jaar
Ir.W.D.J.Tuinzing,leiding
P.Roorda,assistent

Verslag 1958
Wegenstijdgebrekwerd aanditprojectweinigaandacht
geschonken.
Plan 1959
Het onderzoek zalzomogelijk in1959wordenvoortgezet,
Hetbetreft inde eersteplaatshetverzamelenvangegevens
omtrentdepraktijk vanhetbiezenplanten endebiezencultuur.Verder zalaandachtwordengeschonkenaande onkruidbestrijding (Zee-aster).
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ProjectnrH.1 (357) Devoorlichting overweide-envoeder(1959)
bouwvraagstukken
Hoofdafdeling Weide-enVoederbouw
AfdelingVoorlichting
Aanvang s1948
Duur
; onbeperkt
Personeels Ir.H.deG-root
Verslag 1958
Eenbelangrijk gedeeltevandetijdmoest in 1958worden
besteed aanorganisatorische zakenvanhetP.A.W. Devoorlichtingisdaardoorminofmeerinhetgedranggekomen.
Metdespecialistenvoorweide-envoederbouw enenkele
anderepersonenvandeR.L.V.D.is op12en13februarieen
bijeenkomstgehoudenterbesprekingvandeproblemenvan
dehooiwinning enhethooiventileren.Enkelemedewerkersvan
hetI.B.V.L.verleendenhungewaardeerdemedewerking.Op
debijeenkomstmet despecialisten op18aprilwerdende
bijvoeding indeweide,dewijzigingen inde landelijke
adviesschema's voordefosfaat-endekalibemesting vangrasland enderesultatenvaninterprovinciale hooi-enkuilproevenbesproken.Debijeenkomstvan8oktoberwasgewijd
aanhetbesprekenvan 2bedrijven,diedevolgendedag
werdenbezocht.
DeVi/erkgroepKlaverrijkeKunstweidenkwamtweemaal
bijeenenmaaktemet enkeleandere genodigden eenexcursie
naarDenemarken.
Door samenwerkingmethetK.ïT.L.I.endeBuitenpraktijk
vandeVeeartsenijkundigeFaculteit isgetracht eenbetere
basis tekrijgenvoordewaarschuwingen inzakehet optreden
vankopziekte.
Aanhetneerjarenplanvoorhet onderzoek ophetgebied
vanweide-envoederbouwkonteweinig tijdwordenbesteed,
zodat ditnietklaarkwam.
Inmeiisgestartmet eennieuwe cursusvoordeopleidingvanassistent-specialist voorweide-envoederbouw.
Aandeopleidingscursus voorrayonassistentenwerden enige
lessen overweidebouwgegeven.
Dank zijdemedewerkingvanvele specialistenkonhet
interne orgaan "GroeneSchakels"regelmatigverschijnen.
Publikaties
Verbouwvansnijmais
Verslag overdeontwikkelingvan
hetkuilonderzoek inZweden,
Denemarken enhetnoordenvan
West-Duitsland

Weide-,voederwinnings-enbernestingsplan
Graslandverbetering
Bemestingvangrasland

;

DeLandbode

;

jg12,nr
(20-2-'58)p.120

18p.,stencil I..3.V.L./95/
1958/G,W/GH.(in SamenwerkingmetD.Kappelle en
G.ïï.Wieringa)
Landbouwgids 1958,p.
(i

ii

H

ÏI

-,.,

, -p,
p.

140-141

144
145

H.1

Beperkingvankopziekte
Verzorgingvangrasland
Beweiden
Hooien
Hooibroei
Het inkuilenvangras
Watkandeboerdoentegen
kopziekte?
V/ijzigingenindeadviesschema'svoordeP- enK-bemesting
vangrasland
Bemestingvangrasland inde
praktijk
WatisGrillosil?
Handleidingvoor deberekening
vandevoederwaardevanruwvoedermiddelen

Landbouw
n

i?

n
u
ti

.ds 1958, p .
;!

, p.
" » P.
";! » P .

, p.
" » P.

U6-H7
148-149
150-151
152-154
155-156
156-160

23p.,Publikatienol(jan.'58)
Groene Schakels,jg.2,nr3,
juni '58,p.10-12
p.28-35van "Grasland en
graslandprodukten",Staatsdrukkerij,1958
GroeneSchakels,jg.2,nr4?
aug. '58,p.20-21
Bedrijfslab.v.Grond-enGewassenonderzoek 1958 (insamenwerking metN.D,Dijkstra,
D.Kappelle,J.Th.L.B.Rameau,
J.G.Modderman,À.v.Leeuwen,
W.Y.Heida,A.deJong,A.M.
Yelberg,S.Iwema)

Plan voor 1959
Hetligtindebedoeling,voor zoverdetijdhettoelaat,
devoorlichting opdezelfdevoetvoorttezetten,voornamelijk
dusdoor contactmet despecialistenbijde consulentschappen
enerzijds enmet onderzoekersanderzijds.
Decursusvoordeopleidingvanassistent-specialist voor
weide- envoederbouw zalnogheelwat tijdvragen.Hetmeerjarenplanvoorhet onderzoek ophetgebied vanweideen
voederbouweveneens.
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ProjectnrH.2(358)
(1959)

Voorbeeldbedrijven
Hoofdafdeling weide-enVoederbouw

Aanvang
Duur
Personeel

;1948
;20jaar
i W.Willemsen.

Verslag1958
Hetaantalvoorbeeldbedrijvenisin1958weerietsverminderd.Vande213bedrijvenin1957werden erper 1mei1958
53afgevoerd.Erkwamen36nieuwebedrijvenbij,waardoorHet
aantalop196isgekomen.Eij57vandeafgevoerde bedrijven
werd aandevoorbeeldbedrijfsiioudereenoorkondeverstrekt.
Bijde36nieuwebedrijven zijner11,dietevensdemonstratiebedrijfzijnoverdoelmatig gebruikvan arbeidskrachten
entrekkracht.Hoewel dezebedrijven erzijngekomen opverzoekvan enkele consulenten,enzijvrijwarenindeopzetvan
dezebedrijven,ishet o.i.devraag ofdegekozen opzetaan
lietdoelzalbeantwoorden.
Op9jan.werdmet dewerkgroepMolvanhetL.L.I.een
bezoek gebracht aanhetvoorbeeldbedrijf3?.PeetoomteBerkhout
(S.H.).Hetgrotekwantum gedroogd gras engeenkrachtvoerin
hetrantsoenwasonderwerpvandieussie.
Metdehoofdassistenten,diebijde consulentschappende
leidinghebben overdevoorbeeldbedrijven,werd op21 jan.een
vergadering gehouden teUtrecht.
Onderwerpenvanbespreking warens
1.Het streefplanvoor eenvoorbeeldbedrijf.
2.De technischerenfinanciële resultatenvandevoorbeeldbedrijven.
Het eerste onderwerpwerdingeleid doorassistentG-.A.
Pronk (consulentschap Purmerend),het tweededoorWillemsen
(P.A.W.)
Inmeiv/erdenvoorgenoemdehoofdassistenten 3excursies
georganiseerd,n.1.resp.inZuidholland-Noord,deGelderse
Achterhoek enH.G,Brabant,resp.voordeweidebedrijvenende
gemengdebedrijvenbovenenbenedendegroterivieren.Per
excursiewerden2bedrijvenbezocht.Hahetbezoek opdebedrijvenwerd eennabespreking gehouden.
Doormeerdere consulent'schappenwerd eenbijeenkomstbelegdmetvoorbeeldbedrijfshouders enassistenten.Detechnische••
endefinanciële resultatenvandevoorbeeldbedrijvenwerden
besproken.Debijeenkomst tedouda,EoosendaalenVenlowerd
doorWillemsenbijgewoond. TeVenloheeftV.'illemsenook eeninleiding gehouden overhet onderwerp. "Standaardurenengewerkteuren".Sommigevoorbeeldbedrijvenhaddenhier (consulentschapHorst)meergewerkteurendanstanda^rduren.
Op 19februarihad ereenbespreking ophetL.E.I.plaats;
aanwezig Ir.H.Vonk (inspecteur),Ir.Mol,uidringaenWillemsen.Beslotenwerd,dat deherenAndringa enWillemsensamen
ernvoorbeeldverslag .'.-oudenmakenvoor eenvoorbeeldbedrijf,
n.1. éénvoor eenweide-enéénvooreengemengdbedrijf.
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- 2Definanciële resultaten zonder correctie vandelater
uitgekeerde toeslagen opmelk vandevoorbeeldbedrijvenboekjaar 1956/'57warennietbest.Srwasmaar 4-7"! 1°vandebedrijven, dateennetto-overschot nad.Dit ishoofdzakelijkhetgevolggefeestvan deongunstige weersomstandigheden in1956,de
stijging vanhetarbeidsloon endelagere eierprijs.Koewei
nogmaarvaneenkleinaantalbedrijven deresultaten overhet
boekjaar 1957/'58bekend zijn,lijken dezeweerveelbeter.
Aandearbeidsorganisatie wordt op devoorbeeldbedrijven
ookmeeraandacht besteed.Opverschillende bedrijvenkwameen
opbergplaats voorkleingereedschapmet werkbankenz.
Heelwattijd werd dit jaarbesteed aandeverslaggeving
van devoorbeeldbedrijven.Voor depublikatie "Tienjaarvoorbeeldbedrijven"kwamen6hoofdstukkenklaar.Lietdebeidevoorbeeldverslageniseenaanvanggemaakt.Debedoelin- is,datdeze
dit jaarnoggereedkomen.
Verdervondhet bezoek aan debedrijven doorgang,waarbij
debedrijfsorganisatie, debedrijfsvoering endebedrijfsresultatenwerdenbesproken.
Voor deopleidingscursusrayonassistenten 1958werden8
lesurenverzorgd.Deonderwerpen opbrengstberekening vangrasland endevoederbouwwerdenbehandeld.Voor devoederbouw
werd eensyllabus opgesteld.
Plan1959
Injan.offebr.zullen 3regionale vergaderingengehouden
wordenmet dehoofdassistenten,diebij de consulentschappen
deleidinghebbenvan devoorbeeldbedrijven.Hetplanisde
arbeidsorganisatie ophetweide-engemengdebedrijfaan deorde
testellen.Daarnaast zullenderesultatenvandevoorbeeldbedrijvenbesprokenworden.
Voorgenoemdehoofdassistentenzullentevensweer 3excursiesgeorganiseerd worden.
Depublikatie "Tienjaarvoorbeeldbedrijven"zalklaar
komen.Het planisdezebeschikbaar te stellenvoorallevoorbeeldbedrijfshouders enhet personeel vandevoorlichtingsdienst.
Hetbezoek aanendebesprekingen op debedrijvenzullen
normaalvoortgezet worden.
Gedurende ongeveer 3maandenzal eenwerkstudent helpen
voorhetbijwerkenvandedocumentatiekaartendervoorbeeldbe-r
drijven.
Het ligt indebedoeling, datvoor 1959 dezelfdefinanciëleregelingenzullengelden alsin1958,zodat op dezelfde
wijzekanwordenvoortgegaan.
Kostenvanhetproject
Resultaat
Begroting
1958
1959
Aantalmandagen
onderzoeker
250
250
tebetalenhulpkrachten
65
65
Monsteronderzoek
gronds
aantalmonsters
aantalbepalingen
chemisch onderzoekgewas:
aantalmonsters
aantalbepalingen

-

5
4^'

3
20

b
60
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Projectnr1.1(252)
(1959)

Verzamelprojectgraslandvegetatiekarteringen.
H o o f d a f d e l i n g Weide- en Voederbouw
A f d e l i n g V e g e t a t i e k a r t e r i n g en
G-ewassentaxatie

Aanvang%
1954
Duur:
10 j a a r
Personeel:Ir.Th.A.deBoerenIr.L.G-.Kop,leiding
H.H. deG-ooijer,A.deJong,H.J.Altena,
W.J.Westerbeek enH.Timmerman,assistenten
Mej. Ch.K.Lenting,analiste
J.Engelsman,tekenaar
Verslag1958
2Ë_karJ;eringen
Van~üllë~gebiedenwaarvan in1957het veldwerkgereedkwam,zijnde gegevens indeafgeleidekaartenverwerkt.Van
dezegebieden istevenshetverslaggereedgekomenenverzonden
aandebelanghebbenden.Het betrefthierderuilverkavelingsgebieden:KrommeRijn,Harderwijk,Haskerveenpolder,HolsslootdiepenElburg-Hattum-Zalk(tezamen-21.750ha)enhet streekontwikkelingsgebiedOostelijke Langstraat (5.000ha).
Het isgebleken,datnaast deopdrachtgever ookandere
belanghebbenden indedesbetreffende gebieden,behalvehetverslagookdekaartenzoudenwillenhebben.Het isonsechterniet
mogelijkmeer dantwee stelingekleurde kaartenpergebiedte
vervaardigen.Bijdehuidige personeelsbezetting isditlaatste
onsvoor1958ook zelfsnietgeheelgelukt.Vanenkelegebieden
hebben wijdanook inhetgeheelgeenof slechtstendeleingekleurdekaarteninonsarchief.
Vaneentweetalgebieden,ni. deOostelijke Langstraat en
deHaskerveenpolder,hebbenwijalsexperiment eenzg.cartogram
vervaardigd.Hieropzijneenaantalkaarten samengevat.Details
vallendanweg zodatnen slechtsdebelangrijkste verschillen
ingraslandvegetatie binneneengebiedkanaangeven.Datwij
meteenveelglobalerkaartbeeld temakenhebben,latenwijtot
uitingkomendoorhetvervallenvandeperceelsgrenzen.Opdeze
cartogrammenwordenalleendebelangrijkstewoonkernen,wegen
enwaterlopenaangegeven.Het voordeelis,dat dezekaartenin
zwart-wituitgevoerdkunnenwordenopveelkleinerformaat,dan
degedetailleerde kaarten.Opdezewijze isde vermenigvuldiging
derkaartengeenprobleemmeer.Devraagisechter ofallegebiedenzichlenentothetmakenvaneen cartogramwaaropmennog
karakteristieke verschillenkanaangeven.
Inhetkorte bestekvanditverslagkunnenwijslechtsenkeleresultatenvandekarteringenvermelden.Opvallend isin
hetgebiedElburg-Hattum-Zalk (10.500ha)het voorkomenvan35°/o
tenatgrasland,inhetgebiedHarderwijk was dit18$,inhet
Kromme-Rijngebied slechts1.5$» indeOostelijke Langstraat 13$
enindeHaskerveenpolder 11$.Wanneerwedegemiddeldegebruikswaardecijfersvanhetgrasland derkarteringsgebieden vergelijken,danligthetHolsslootdiep (eenmadelandgebied)verreweg
hetlaagsteenhetKromme-Rijngebied hethoogste.
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- 2Aanveldwerkwerd ergedurende1958-16.000hagekarteerd,
gelegen indevolgendegebieden:Elslo enKoningsdiep (Provincie
Priesland),Kolderveen-Nijeveen (Drente),Schuinesloot (Overijssel),Gendringen,Echteld-LiendenenMaurikseWetering(Gelderland),RavensteinenBosscheBroek (Noord-Bra"bant).Ditzijn
alleruilverkavelingsgebieden.VoordestreekverbeteringAstenLierop-Roergebied enHengstdijkwerdenverkenningenverrichten
tendelekarteringenuitgevoerd. InderuilverkavelingAade
(Zuid-Holland)moest dekartering stopgezetwordenwegenstegenwerkingvanverscheideneboeren.
BijdekarteringinGendringen (Gelderland)isonsopgevallendeduidelijke indicatie,die degraslandvegetatie daarop
verschillende percelenteziengafovereensterkewisselingin
vochtvoorziening.Dithangtwaarschijnlijk samenmethetkarakter
vanderivierleemgronden,dediepe ontwatering enhetgebruik.
Vemenenhiereenduidelijk verschiltekunnenzienmet dekomkleigronden,waarvanwijdevegetatie tijdensdekarteringvan
deTielerwaard bestudeerden.
Aanyullend_onderzoek
In~3I~zgT~proëfpolderbijKoevordenwerd op-20proefplekken,gelegen inverschillende graslandvegetaties,eennauwkeurige beschrijving vandebotanische samenstelling gemaakt eneen
schattingvandegewichtsverhoudinggedaan.Dezeplekken zijngoed
vastgelegd.Verder zijnerwaterstandsbuizengeplaatst.Aangenomenwordt datonder invloed vandeverlagingvandeslootwaterstanddegrondwaterstand ook zalgaandalen.De opzetvanhet
onderzoek isnuomnategaanhoe sneldebotanische samenstelling zalverbeterenopdeproefplekken.Dit isteconstaterenaan
dehand vangeregeldewaarnemingen aandebotanische samenstelling.
Opdebemestingsveldjes inMaasenWaal,waarwijdeinvloed
nagaanvangeregelde kunstmestgiftenopgrasland,behorendetot
verschillende vegetatie-eenheden,werdendebotanische waarnemingen
voortgezet.Erwaseenvermindering teconstateren vanhetpercentage armoede-indicatoren.
Inallekarteringsgebieden werd vantypische vegetatieplekken,behorende totdebelangrijkstekarteringseenhedenvan
het desbetreffende gebied,eenschattinggemaaktvandebotanische
samenstelling.
Hetonderzoeknaardeecotypenvanstruisgrasenfiorinhad
voortgang.De studie omtrent de samenhangtussendetypenvan
Engelsraaigrasendevegetatietypenheefteenvoorlopigeafsluitinggevondenineenpublikatie voorhetnogte verschijnen
Jaarboek vanhet I.B.S.nr.19Erwerdwederom eenaantal voordrachtengehoudenoveronderwerpenbetreffende degraslandkartering,aldanniet met excursies
inhet desbetreffende gebied.Hierbijkwamenvooral onderwerpen
alsgraslandverbetering enontwatering ter sprake,waarbijmet
dedesbetreffende specialistenvangedachtenwerdgewisseld.De
grootste enmeest geslaagde bijeenkomst enexcursiewasinde
Haskerveenpolder,waar o.a.devoltallige plaatselijke commissie
voorderuilverkaveling aanwezigwas.Eenaantal technischeambtenarenvandeCultuurtechnische Dienstwerd onderricht voorhet
uitvoerenvaneenvoudigekarteringen enhetgoedkunnenlezen
vandegraslandvegetatiekaarten.
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- 3PublikatiesenVerslagen
Graslandvegetatiekartering vanhetruilverkavelingsgebied rondomNijkerk (Arkemheen).Intern
Rapportnr.2(1958)vanhetP.A.W.
BOER,Th.A.deenH.H.deGOOIJEREen graslandvegetatiekartering
vande Tielerwaard-West.Mededelingnr.8
januari1958vanhetP.A.W.
Eengraslandvegetatiekartering vanhetruilverkavelingsgebied "Kromme Rijn".InternRapport
nr. 3(1958)vanhetP.A.W.
Graslandvegetatiekartering Herptseveld enLuisbroek.InternRapportnr.4(1958)vanhetP.A.W.
Graslandvegetatiekartering vanhetruilverkavelingsgebied "Harderwijk".InternRapportnr.5
(1958)vanhetP.A.W.
Graslandvegetatiekartering vanhetruilverkavelingsgebied "Haskerveenpolder".InternRapport
nr.9(1958)vanhetP.A.W.
Eengraslandvegetatiekartering vandeMadelanden
langshetHolsslootdiep.InternRapportnr.11
(1958)vanhetP.A.W.
BOER,Th.A.deHet doelendeuitvoering vandegraslandkartering.Syllabusnr.4,cursus specialistenWeideenVoederbouw1958-1959
Der Zusammenhang zwischenGrUnlandvegetationund
Bodeneinheiten.Angewandte Pflanzensoziologie
Heft15 Stolzenau/Weser1958
Eengraslandvegetatiekartering vanhetruilverkavelingsgebied "Elburg-Hattum-Zalk'.Intern
Rapportnr.6(1958)vanhetP.A.W.
Plan1959
Bê~defiîiitieve opdrachten voor1959 zijnnognietbekend.
Welvalt tevoorzien,datde stopgezette karteringvanhetruilverkavelingsgebiedAade,in1959 voortgezet zalworden.Verder
zijngenoemd alsmogelijke karteringsgebieden: SteenwijksMoer,
Steenwijk Oost,Koningsdiep,Hoevelaken,Zwammerdam,Hensbroek,
AmerskantenEsscheStroom.DoordeRijkslandbouwvoorlichtingsdienst teAxel iseenkarteringaangevraagd voordepolderHengstdijk.
De totaleaantevragenoppervlakte zalweerongeveer
16.000hazijn.
Waarschijnlijk zalmenookeenoppervlakte graslandgekarteerdwillenhebbeninreedsverkavelde gebieden,omnategaan
opwelkniveaudeverbetering vanhetgrasland isaangeland.
Alsproefwerd dit in1958inhet ruilverkavelingsgebied
Mauriksewetering vaneenkleine oppervlakte graslandgedaan.
Bijdeverslaggeving zalgetrachtwordenvanelkgebied een
cartogramtemaken.Verder zullende symbolenvandekarteringseenhedenopdecalquesgebrachtworden.
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Aanvullend_onderzoek
Bë~studïevan~deecotypenvanEngelsraaigrasenstruisgraszalwordenvoortgezet.InsamenwerkingmethetI.B.S.
zaleenstandaardcollectie vangraslandplanten opdeBornaangehoudenworden.Hetonderzoek opde"bemestingsveldjesinMaas
enWaalenArkemheenzalworden voortgezet.Hetzelfdegeldt
voordeproefplekken dieindeproefpolderKoevordenzijnaangelegd.
Vanderuilverkaveling Gendringen,waar deC D . ineen
grootaantalgrondwaterstandsbuizenmetingenheeftgedaanover
hetverloop dergrondwaterstand, zaldecorrelatiemetdegraslandvegetatiewordennagegaan.Voorlopigisditreedsgedaan
aandehand vandegraslandvegetatiekaart,maarhierbij"bleek,
datvaakdeplaatsingvande"buisnietnauwkeuriggenoeg"bekendwas,omhetverbandnategaan.
Vanhetkarteringsge"biedEl"burg-Hattum-Zalkzaldesamenhangtussengraslandvegetatiekaart en"bodemkaart"bestudeerd
worden,waarbijeventueel aanvullend veldwerknodigkan"blijken.
Met de studievande samenhangtussenvegetatie-eenheden+
opbrengstenopbrengstverdeling,mede inverbandmethetweer
zalalsonderdeelvandeverwerkingvandeCl203-veldjes,verdergegaanworden.
Vanbepaalde vochttrappenbijdevegetatiekarteringingebruik,zalin1959eennadere botanische studiegemaaktworden
aandehand vanreedsgemaakte ennogtemakenbotanischebeschrijvingen.Wijhebbenni.deindruk,dateenzelfde vochttrap
opverschillende grondsoorten andersreageert inzijnopbrengst
enhopendateenvergelijkendebotanische studie ookverschillen
invegetatie teziengeeft.

Voorlichting
Öök"~ïn1959hopenwijweerinverschillende voordrachtenen
excursiesderesultaten vandegraslandvegetatiekarteringennaar
vorentebrengen.Hierbijzalvooralgewezenwordenopdeoorzakenvandeonbevredigende gebruikswaarde vandegrasmat.Het
kostprijsverlagend element,dateengoedegrasmat door zijnhoger
rendementheeft,zalhierbijookbelichtworden.
Kostenvanhetproject
Resultaat
Begroting
1958
1959
Aantalmandagen
onderzoekers
230
175
assistenten
11Ô5
1235
350
anderpersoneel
405
Monsteronderzoek
grond:
aantalmonsters
13
25
aantal bepalingen
26
50
botanisch onderzoekgewas:
aantalmonsters
15
Anderekosten

f 150.=

1.2
Project nr1.2(241) Onderzoek taxatiemethodenvanopbrengst en
(1959)
kwaliteit vangrasland enakkerbouwgewassen
Eoofdafd.V/eide-enVoederbouw
Afd.Vegetatiekartering enG-ewassentaxatie
Aanvang :1954
Duur
:1o jaar
Personeel i Ir.Th.A.deBoer enIr.L.G-,Kop,leiding
W.D.Jagtenberg enT.vanSteenbergen,assistenten
Mej.H.J.Huiberts,administratie
Verslag 1958
Uit deverzamelde gegevensvan1957blijkt,dat devorm
vandepluimbijhaver invloedheeft op deoorrelatietussen
taxatie enwerkelijke opbrengst.Ookverkregenweenigeaanwijzingenvoor detaxatie—techniek,doordat wehet onderlingeverbandkondenbestuderentussen o.a. strolengte,halmgetal en
gewicht vandezebeide met deopbrengst.Aangezienweaanhet
verwerkenvan ditmateriaalin1958verdergeentijdmeerbesteedden,inverbandmet deverwerkingvandegegevensvan
Cl 203,kondenwenog geen definitieve conclusiestrekken.Er
werdin1958ook geen verder onderzoek indezerichtinggedaan.
Inverbandmet onsaandeelindewerkzaamhedenvande
WerkgroepBodemgeschiktheids-classificatie,werdendoorDhr.
I.vanSteenbergentaxatiesverricht vanproefplekkenintarwe
enroggeinN.Limburg,Gelderland enDrenthe.Voor deinleidendeniveau-taxaties werd ookenkele dageneenberoepgedaanop
Dhr.W.D.Jagtenberg.
Hetgraslandindeomgevingvandebouwput vanhetstuwcomplexbijHagestein,werd ook dit jaargecontroleerd opeventuele droogteschade.
IndeAlblas-erwaardwerd opeen30-talproefplekkeneen
schattinggemaakt van debotanische samenstelling.Doorpersoneelvan deStichtingvoorBodemkarteringwerd indebovenlagen
vanhetprofielonder dezeproefplekken destructuurvande
grondvastgesteld.Dit onderzoek wordtgedaaninhet kadervan
delandclas'sificatie derklei opveengronden.
Devergaderingenvan deWerkgroepBodemgeschiktheids—
classificatie werdengeregeldbezocht.Bij dediscussiesover
dewaarderingswijzevangraslandblijkt onssteedsweer,dat
menhiernogzeerweiniginzicht inheeft.Momenteel verzamelen
wemateriaal omtot eennaderebeschouwingswijzetekomen.
Plan1959
InverbandmethetverwerkenvanCl203gegevenstoteenzo
volledigmogelijk docamentatieverslag,zalaanproject I2
weinigtijdbesteedworden.
Wezullenwelweertaxatiesverrichtenomtrent deinvloed
vandegrondwaterstandsdalingen door dewerkenaandeRijnkanalisatie ophetgrasland.
Inhetkadervan deWerkgroepBodemgeschiktheids-classificatiezullenookweertaxatiesvanakkerbouwgewassen verricht
worden, terwijlhet onderzoek in deklei opveengebiedenover
hetverbandvanifebodemgeschiktheids-classificatieendegraslandvegetatievoortgezet zalworden.
Verschillende gegevens,dievanbelang zijnbij dewaarderingvangrasland,zullennaderwordenbestudeerd.Daarna
zalhierover eennotavoor deWerkgroepBodemgeschiktheidsclassificatieopgesteldworden.
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Resultaat
1958
Aantalmandagen
onderzoekers
assistenten
administratiefpersoneel

50
30
50

Begrotinj
1959

50
40
10

1.3
Project nr1.3(50)
(1959)

Opbrengstbepalingen opuiteenlopende
graslandpercelen
lioofdafd.Weide-enVoederbouw
Aid.VegetatiekarteringenGewassentaxatie

Aanvang
:1943
Duur
:15jaar (verlengdin1958met 10jaar)
Perosoneel ;Ir.Ih.A.deBoer enIr.L.G.Kop,leiding
W.D.Jagtenberg enT.vanSteenbergen,assistenten
Mej.îI.J.Huiberts enMej.Th.M.Lenting,administratie
Verslag 1958
ÜDöoronszelfwerden ditjaar7eer55opbrengstproefveldjesbemest en5xgemaaid.Hierbij dedenzichgeenmoeilijkhedendoor deweersomstandigheden voor.Doorandere diensten
(RLVDenNOP)werden 56veldjesgemaaid.
Overhet algemeenKunnenwe sprekenv?neengoedgrasjaar.Dedroogte-periode indevoorzomerhad slechts openkele
zeer drogezandpercelen enigeinvloed opdetotale jaarproduktie.Hoewel degrasgroei inhetvoorjaar laatinzette,werdin
eenzeerkorte periode dezeachterstand ingehaald.Aangeziende
laatste snedebijhet opmakenvanhetverslagnognietgemaaid
is enonsdegegevens omtrenthet droge-stcfgehaltenognietbekendzijn,kunnenwenog geen opbrengstcijfersvermelden.
Erwerd dit jaarveelaandacht besteed aanhetmakenvan
eendocumentatie-v;rslagvandegegevens,die ersinds deaanleg
vanCl203verzameld zijn.Hiervoor ishetbelangrijkstegedeeltevandeoverzichten entabellengereed.Vaneendrietalhoofdstukkenisook detekstinmanuscript gereed.
Bijdeverwerkingblijkt welsteeds,dathetnieteenvoudigisnaasthet statistisch rangschikkenvanhetmateriaal
ookenige correlatieve informatie tegeven. Velblijkt,datmet
hetmakenvan ditverslaghetmateria.ilveelbeter toegankelijk
zalwordenvoorverdereverwerking.
Publikaties en.verslagen
STEENBERGEN,T.van
Deoppervlakte derkooieningebruik
bij deCl203-opbrengstproeven opgrasland.
InternRapport nr 1(1958)vanhetPAW.
Plan1959
Aandehandvandetabellen engrafieken,die onenuter
beschikking staanomtrent deopbrengstvanhetNederlandse
grasland indeafgelopen jaren,kwamenwetot deconclusie,
dathetzekerzinheeft,dehuidigereeksvanCl203-proefveldenvoorttezetten.
IneenbesprekingmetProf.M.L. 'tHart,Dr.H.J.Prankena enonderzoekersbijhetI.B.S,I.B.enStibokableekook,
datmenhetvangroot belang achtte,dat deserieopbrengstproefveldenwerd aangehouden,voornamelijk omstatistischeredenen.Menachtte,d;..thet op dewegvanhetPAWlag deverzorgingvandezeproef opzichtenemen.Ookwerdnaarvoren
gebracht,datbij'hetopzettenvanandereopbrengstonderzoekingen,b.v.bijingezaaid grasland,bij streekonderzoekingen
enonderzoekingen omtrent dewerkingvanbemestingen eenvergelijkingsreeksvangroot belang was.
Hetvorenstaande heeft onsdanook doenbesluitenvoor
1959 deserieopbrsngstproefveldenweerinonswerkplanop
tenemen.
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Erzijn+45opbrengstveldjes,waarvanreeds 11 jaarde
opbrengstbepaaldwordt.Welhebbenwe enkelevandezeveldjesmoetenverplaatsennaareenanderperceel,omdathetgrasland gescheurdwerd ofvangebruikerwisselde.Erisdanvoor
gezorgd eenzoveelmogelijk identiek perceelalsvervanger
indeserieoptenemen.
Naastdezekernzijnereen40-talveldjes,dieop+5
jarenliggen engenomenzijnvoorgebiedsvergelijkingen ofeen
speciaal probleem,zoalshetbestuderenvanhetverloopvan
degraslandopbrengst inhetVeluwe-randgebied inverbandmet
deaanlegvanFlevoland.Dezeveldjes zijnechterzodaniggekozen,datzeookinhungemiddelde opbrengst eenkarakteristiekvoorhetdesbetreffendegebiedgeven.
InderuilverkavelingBorger zijnin1958vieropbrengstveldjes aangelegd opingezaaid grasland,bij4verschillende
diktenveen opzand en2stikstofgiften,n.1.70en140kg
N/ha.Hetdoelhiervanis eenvergelijkingvandebruto-opbrengstvanhetingezaaide graslandmetdebruto-opbrengsten
vannietverbeterd madeland (waaropreedssinds jareneen
4-talopbrengstproefvelden liggen).Ditinverbandmethet
graslandonderzoek,datweinmadelandgebieden voordeCultuur
TechnischeDienstverrichten.Bijdit onderzoekmakenweook
gebruikvandegegevens,zoalsdezeverzameld zijndoorde
StichtingMadelandverbetering.Het onderzoekwordtgecoördineerd indeWerkgroepMadelandonderzoek,die eenonofficiële
voortzetting isvandeStichtingMadelandverbetering.
Voor1959willenwealléén eendroge-stofbepalinglaten
doenindemengmonstersvandevierkooien ofbijdeomrasterdeveldjesinhetmengmonstervan de2zakken.Hierdoorkrijgenwe eenaanzienlijke besparing inhetaantalte onderzoeken
monsters,terwijlditdebetrouwbaarheid niet schaadt,zoals
onsuitdecijfersvanvoorgaande jarenisgebleken.
Hetaantalsnedenwordtvoor 1959?evenalsin 1958,op5
teruggebracht.
Vandeveldjes,die opdezeezandgrondenindeN.O.P.
enKoegras (N.-Holland)liggen,ontvangenwealleendecijfers,
Dewerkzaamheden enhetmonsteronderzoekwordendoorde
R.L.V.D.enN.O.P.gedaan.Alléénhetbotanisch onderzoek
wordt doorhet I.B.S.gedaan.
Kostenvanhetproject
Resultaat

1958

Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
Administratief personeel

225
460
350
30

B.G-.D.

Monsteronderzoek
Grond;
aantalmonsters
aantalbepalingen
Chemisch onderzoek gewas:
aantalmonsters
aantalbepalingen
Botanisch onderzoek gewas
aantalmonsters
Proefveldvergoeding

ƒ

Begroting
1959
160
450
335
35

93
534

93
534

1750
2680

465
1395

105

105

1460

ƒ

1460

J.1
ProjectnrJ.1(359) Onderzoek betrefiendeaanleg
(1359)
enverbetering vangrasland
Hoofdafdeling Weide-en Voederbouw
AfdelingAanleg en verbetering
van Grasland
Aanvang Ï1957
Duur
'.10jaar
Personeelsir.J.W. Minderhoud,leiding
J.J.Woldring enG-.Krist,assistenten
Verslag 1958
Tn""deloopvanhet jaarwerd eenbezoek gebracht aande
consulentschappen 0F,0D(3x),VoKOP,W0(2x),ÏTKH,ZNH,ZZH,00(2x)
Z,WB,MB,N0BenZLenwerden projecten ophetgebied vandeaanleg endeverbetering vangrasland inogenschouw genomen enmet
dedesbetreffendehoofdassistent besproken.Aandebestrijding
vanbentwerd eenafzonderlijke excursie gewijd,waaraandoor
3 consulentschappen werd deelgenomen.Speciale aandachtwerdbesteed aandesukkelperiode,waarvan overigensnognietveelbekend is,enaanbekalking inhetkadervan graslandverbetering,
waaraanmenindepraktijkmeergeld besteedt danverantwoord
lijkt.
Inhet rivierkleigebied v/erdendebestaande proefvelden
Ivoortgezet.Daarnaast werd opdeproef
boerderij!iDeVlierd;'een
/grondbewerkingsdiepte-stikstoftrappenproefveld aangelegd enin
| degemeente Zweelo eenbezandingsdikte-stikstoftrappenproefveld;
! dit laatste insamenwerking metdeRLVDinEmmenende CDin
Assen.Vanbeide proefvelden isdemoeilijke enaltijd enigszins
riskante aanleggoed geslaagd,"in 1959v/ordende eerste resultatenverwacht van deze tweeproefvelden.
Publikaties
Problemenbijdeaanleg enverbetering vanblijvend grasland.
1.DeBekalking.C-roeneSchakels,2-1februari1958.
Plan 1959
In1959zaleenbezoekwordengeDrachtaandie.,consulentschappen,diein 1957en 1958niet aandebeurt zijngekomen,
alsmede aanenige reedseerderbezochte gebieden.
De eerste proefveldeninhet rivierkleigebied (Cl1720,
Cl 1811,Cl1812)zullenwordenvoortgezet,waarschijnlijkop
dezelfdewijze alsin 1958.Eenenanderisechter afhankelijk
van deresultaten vandit jaar,diebijhet schrijvenvandit
plannognietbekend waren.Ophet proefveld Cl1812 enopde
inieuwe proefvelden PA'.Ï169 (rivierklei)enPAW 246 (bezand
|laagveen)zal,doormiddelvanverschillende stikstofniveaus,
:speciale aandachtwordenbesteed aanhetsu>Jc:elperiodeprobleem.
Aangezienditprobleem ookopmariene grondenvanbelangis,zal
getrachtwordenin 1959nog eendergelijk proefveld aanteleggen opzeeklei-of zavelgrond.
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Kostenvanhetproject
lesultaat
1958
Aantalmandagen
onderzoeker
assistenten
B.G.D.
andere tebetalenhulpkrachten

100
300
20

Begrotin,
1959

_

125
300
30
20

53
300

39
195

360
540

180
225

46

7

Honsteronderzoek
grond %

aantalmonsters
aantalbepalingen
chemisch onderzoekgewas:
aantalmonsters
aantalbepalingen
botanisch onderzoekgewas
aantalmonsters

Proef
veldyergoeding
ƒ 150,Aanlegkosten proefveld (kunstmest enz.) " 1300,Anderekosten
" 60,-

ƒ 600," 2000,'
" 200,-

J.2
ProjectnrJ.2(250) Waterstandscndersoek
(1959)
Hoofdafdeling >..eide-enVoederbouw
AidelingAanleg enVerbetering
van3-r
aGland
Aanvang
Duur
Personeel

s1953
Î15 ja a r
:IrJ.A.Minderhoud,leiding
J.J.V,"oldring enG.Krist,assistentai

Verslag 1958
Deresultatenvanhetgraslandgedeclte vanhetgrondwaterstandsproefveld "DeLucht1'opdeproefboerclerij;,DeVlierd!'
warenbijhet schrijvenvanditverslagnognietbeschikbaar.
Hetkostte dit jaarveelmoeite omdegrasmat regelmatig enin
goede conditie tehouden.
Ophetakkerbouwgedeeltewerdenvroege aardappelen,groene
erwten enwintergerst geteeld.Overeenkomstig deverwachtingen
reageerdenaardappelenma-_%rweinig opdegrondwaterstand.Bij
de erwtenwerd dehoogste opbrengst verkregenbijdehoogste
grondwaterstand endegerstbrachthetmeest opbijdediepste
grondwaterstand.Bijditlaatste gewasgeluktehet,doormiddel
vangewone enlate overberaestingennet stikstof,debijhoge
grondwaterstanden optredende opbrengstdepressiegeheeltecompenseren.Het opbrengstniveauvan alleakkerbouwgewassenwas
dit jaarweerzeerhcog;22-24tonvroege aardappelen,43004350kgerwten en3300-5400kggerst.
Het proefveld trokin 1958wederomveelbuitenlandsbe_
zoek.Degrootste ezcursiekwamuitW.Duitsland;demeestgevarieerdewatnationaliteiten 'betrof,wasdievanhet International
SeminaronLandDevelopment 1958.Individuele bezoekerskwamen
uit Polen,,:.ï.Duitsland,Ierland,Schotland,Australië,Israël
endeVerenigde Statenvan Amerika.
Publikaties
Verslagvanhet grondwaterstandsproefveld U843 overhet
iaar1956resp.1957.
Internrapport P...L.V.No3,1957,resp.No 14,1958.
Plan1959
Hetwaterstandsproefveld Cl 1310zalin 1959wordenvoortgezet.Ophet akkerbouwgedeelte zalhet aantalgewassenvan3op
2wordenteruggebracht,teneindeindetoekomstmeerruimtete
verkrijgenvoor stikstoftrappen.Veel tijd zalv/ordenbesteed
aandeverwerking vandetotnutoeverkregengegevens.
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Kosten van het project
.Resultaat

Begrotin,

1958

1959

75
200
65
3

125
200
10

45
250

240

aantal monsters

430

5

aantal bepalingen

650

5

Aantal mandagen
onderzoeker
assistenten
B.G.D.
andere te be

:tal'en hulpkracht^en

-

Monsteronderzoek
grond:.
aantal monsters
aantal bepalingen

240

chemisch onderzoek gewas;

botanisch onderzoek gewas
aantal monsters

33

diversen?

30

R.P.v.Z.
Andere kosten

ƒ

180,-

ƒ 50,.

J.3
ProjectnrJ.3 (360)

Ontginning proefboerderij "DeVlierd"
Hoofdafdeling vleide-enVoederbouw
AfdelingAanleg en Verbetering
van Grasland

Aanvang
luur
Personeel

1956
3 jaar
Ir.J.ïï.Minderhoud,

Verslag 1938
Nadat indeperiode eindmaart -beginmei 1958hetgraslandwasingezaaid,washetmoeilijkstegedeeltevandeontginning achterderug.Weliswaarwerd deopkomstvanhetgraszaad doorhet schralevoorjaarsweervertraagd,dochtijdens
devochtigemaanden juli enaugustuskondegrasmat zichgeheelherstellen.Indeloopvanhet jaarwerdendaarnaast
nogvelekleine onderdelenvandeontginning afgewerkt enwerdenenigegebrekenaandepompen enkunstwerkenverholpen.
Naarhet zichlaataanzien,zaldegehele ontginning aanhet
eindevanhet jaarvoltooid zijn.
Het archiefverslag overdeontginningswerkzaamhedenkan
Hiermeeisproject J3voleind 1958eveneensgereed zijn.
worden.
tooid,zodathetafgevoerd kan
Plan1959ggeen.
Kostenvanhet
Resultaat
1958
Aantalmandagen
onderzoeker
Monsteronderzoek

75

grond %

aantalmonsters
aantalbepalingen

10
20

Begroting
1959

Project nrK.l (55) Nawerkingvanmeerjarige
H-bemestingopgrasland

K.l

HoofdafdelingWeide-enVoederbouw
AfdelingProduktieenGebruikva,n
Grasland
Aanvang2
194-7
Buur:
20jaar
Personeel: Ir.S.BoschenD.Oostendorp,leiding
H.E.Harmsen,J.A.Keuning,assistenten
Verslag1958
Dekooienvoorbruto-opbrengstbepalingbijuiteenlopendeN-giftenwerdenopdeproefveldenGI15,526,527en
U984regelmatiggeoogst.Analysegegevens zijnnogniet
bekend,zodatnoggeenresultatenkunnenwordengegeven.
Devoor deberekeningvandenetto-opbrengst benodigdegegevenswordendoordepr<">efveldhouderverzameld.
Van 1957kwams-ndelaatsteanalysegegevenspasin
augustus 1958beschikbaar.Debewerkinghiervanisnogniet
gereed,zodat ook over dit jaarnog geen definitieveresultatenkunnenwordengegeven.
Indeherfstvan1957werd ophetproefveldteWilnis
nog eenproefgenomenbetreffende demineralesamenstellingvanhetgrasi.v.m.degezondheidstoestand vanhetvee.
Op deobjectenA (200Halskas)enC (200Nalschili)
werdenop 28septemberieder 5koeieningeschaardtot3
oktober.
DeMg-gehaltenvanhetbloedseruraliepenopAterug
/ van 1.5 tot0.65 enopobject Cvan1.5 "bot0.68.DesaI menstellingvanhetgraswasalsvolgts

A
C

i 23.9 i4.03
0.85 \ 0.30 . 0.28 !
:25.9 !3-61 ! 0.64 : 1.12 ! 0.33

Hetgras opChad duseenlagerCaO-gehalte,terwijl
degehaltenaanNa?0 enMgO duidelijkhogerwaren.Erwas
echtergeenverschilinteruggangvanMg-gehaltevanhet
bloed.

!
S
V

Pub11katies%
Ir.S.BOSCHenH.A.teVELDE? Deinvloedvaneenhogestikstofbemesting op deproduktiviteitvan
graslandgedurende eenperiodevan
15jaren.
Mededelingnr.16 (P.A.W.)juli1958
Ir.S^.BOSCIi__enH_.A.teVELDE;Denawerking vanmeerjarige stik"" ---.-.-• .- - stofbemestingopgrasland.Proeven
in1950t/m 1954 (serie53).
Gest.Versi.vaninterprov.proeven
nr.60 (1958).
Plan1959
De4proefvelden,waarbij deinvloedvanzware enlichteN-bemestingwordtvergeleken,wordenvoortgezet,Waarschijnlijk is ditookhetgevalmet de4nog overgebleven
proefveldenvandeinterprovinciale serie.
Hierbijzalvooralgelet wordenop deinvloed op deopbrengst,botanische—enchemische samenstelling.
Verderligthet indebedoelingnogeendergelijk proefveld
opkleiveenaanteleggen.
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Kosten van liet proj_ect_
Aantalmandagen
enderzoekers
assistenten
B.G.D.
Monsteronderzoek
grond:
aantalmonsters
aantalbepalingen
chemisch onderzoekgewas:
aantalmonsters
aantalbepalingen
botanisch onderzoekgewas:
aantalmonsters
Proefveldvergoeding
Aanlegkostenjor^pjïf;veld(kunstmest
enz.)

Résulta?3.t
1956

Begroting
1959

105
140
53

120
155
50

12
72

8
48

670
1688

830
1950

18
f1460.-

f18Ö0.
" 500.

K.2
Projectnr.K.2 (277) Wisselbouwproefbedrijven(wp"b)
(1959)
HoofdafdelingWeide-enVoederbouw
Àfd.Produktie enGebruikvanG-rasland
Aanvang. ;194-7
Duur
i 15jaar
Personeels Ir.H.A. teVelde,leiding
Th.v.Egmond,assistent
Verslag1958
Op1oktoberis eenreorganisatie doorgevoerd,volgens
welke Ir.Cleveringa overgeplaatst isvandeHoofdafdeling
Weide-enVoederbouwnaardeHoofdafdelingBedrijfsvraagstukken;
met ingangvandezelfde datumis eengedeeltevan zijn bemoeiingenmet dewpb overgenomen doorIr.H.A. teVelde,die
als cand.l.i.reeds sinds 1aprilvoorhalvedagenensinds
1 junivoorhele dagendeze taakwaarnam.Ir.teVelde zal*
geassisteerd door Th.vanEgmond,indetoekomst detechnischevoorlichting opdewpbverzorgen endetechnischegegevensverzamelen enverwerken.Dit zalinnauwe samenwerking
met Ir.Cleveringa enzijnmedewerker,G.G.Verkerk,geschieden,
diedebedrijfseconomischevoorlichting zullenverzorgenaan
dehandvandedoorhenverwerkte financiëleboekhoudingenvan
dewpb.
Bijdezereorganisatie isdeAfdelingWisselbouwalszodanig
opgeheven5dewerkzaamhedenbetreffende dewpb opdeHoofdafdelingWeide-enVoederbouw zijnnu ondergebracht bijde
Afdeling Produktie enGebruikvan Grasland.
Ir.teVeldeisinplaatsvanIr.Cleveringa lid geworden
van enkele technischewerkgroepen,n.1.vandewerkgroep
"Organische bemesting enVruchtopvolging",dewerkgroep
"Grassen enKlavers"vandeNederlandseKwekersbond endewerkgroep "KlaverrijkeKunstweiden".
Inverband metfamilie-omstandighedenwerd opverzoekvan
dewisselbouwproefbedrijfhouderteHolten zijnwpb opgeheven.
Overigensvonden ergeenwijzigingenplaats.
Allewpbwerdenvoor 1oktober tweemaalbezocht,in
februari enmaartvoordebesprekingvanderesultateninhet
boekjaar 1956/57 envandeplannenvoor 1958enindezomer
voorhetverrichtenvanv^aarnemingen$bijdeze laatsterondgangmaaktenIr.teVelde endeheerVerkerkkennismetdewpb.
Definanciële resultatenvandewpb 1956/57wareninabsolutezinslecht (9vande20wpbhadden eennegatiefnettooverschot)maar,evenals invoorgaande jaren,relatiefgunstig.
Deproduktie-omstandighedenvoordeinhetalgemeen opdroogtegevoelige zandgronden gelegenwpbwarenin 1958gunstig.
Vanalle wpbkwamengekleurdebodemkaartjesmeteen
legendagereed.Teraanvullingvandevisuele proefielbeschrijvingenwerdenmetbehulpvan 14dagelijks afgelezen grondwaterstandsbuizen (+50)gegevens overdewaterhuishouding
verzameld.
Door deStichtingvoorBodemkartering (Afd.Landclassificatie)
werd eenaanvang gemaaktmetdebestuderingvanhetverband
tussenbodemtype enopbrengst gedurende de 10-jarige periode
1948-1957.Hieraanwerd ookmedegewerkt doorde cand.l.i.
deJong,dieeengedeeltevandegegevensineenscriptievoor
Prof. 'tHartverwerkte.Volgens dezevoorlopige gegevens

K.2

- 2brachtenkunstweiden opzeerdroogtegevoelige grond gemiddeld
netto 3750kg/ha ZWop (zonderkunstmatige beregening).
Dewerkstudent,Ü.H.v.d. Sluys,heeft eengedeeltevan
hetmateriaalbetreffendehet onderzoekgrond-plant-dier
opdewpbverwerkt;wegensvoortijdigvertrekkwamhetverslaghelaasnietgereed.
Tenslottewas P.Groottijdelijk behulpzaambijdeverwerkingvandetechnische administratievandewpb.
Aantalonderzochtemonsters
Gf-een.
Publikaties
Ir.C.J.CLEVBRINGA

"Wisselbouw" Landbouwgids 1958,blz.
161
"Kanwisselbouw degrasproduktie opgemengdebedrijvenverhogen ?;iPlattelandspost 14 (1958)12 (20/3) 13
"Hetwisselbouwonderzoek inNederland"
Syllabusnr.8.Cursus specialisten
Weide-enVoederbouw1958/59.

Plan1959
Hetligtinde
bedoeling, datinsamenwerking tussen
deHoofdafdelingenBedrijfsvraagstukken (ir.C.J. Cleveringa
enG.G.Verkerk)en"Weide-enVoederbouw (ir.H.A. teVelde
enTh.vanEgmond),eenpublikatiewordtgeschreven overhet
wisselbouwstelsel aandehandvanhetindeafgelopentien
jaarverrichtewisselbouwonderzoek.Debijdrage vande
HoofdafdelingWeide-enVoederbouw zalbestaanuithetverschaffenvan technische resultatenvanwp-bedrijvenen-velden.Aandeverwerkingvandetechnischegegevens,gedeeltelijkinsamenwerkingmet deAfdeling Landclassificatievan
deStichtingvoorBodemkarterking,zaldanookveelaandachtwordenbesteed.
Voorts zullendewpbindewinterbezochtwordenvoor
eenbesprekingvandeveevoeding en 'szomersvoorhetverrichtenvanwaarnemingen enhet geven vantechnische adviezenbetreffende inzaai-enscheurenvankunstweiden,enz,
Inhetkadervandewerkgroep "Klaverrijkekunstweiden"
zalinhetbijzonder aandachtwordenbesteed aandeproefnemingeninbedrijfsverband opditgebied.
Inoverlegmet deAfdeling Beregening zullenopeen
aantalbodemtypen opdewpbvochtmonstersgenomenworden,
die tezamenmet dewaargenomengrondwaterstandenderbijde
bodemkarteringverkregen inzichtenindevochthuishouding
opdewpbkunnenverdiepen.
Kostenvanhetproject
Resultaat
1958
Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
Tebetalenhulpkrachten

80
100
80

Begroting
1959
100
150

K.2

3Monsteronderzoek
Grond;
aantalmonsters
aantalbepalingen

Resultaat
1958

Begroting
1959
2C0
200

Projectnr K.3 (278) Wisselbouwproefvelden (wpv)
K.3
(1959)
HoofdafdelingWeide-enVoederbouw
AfdelingProduktie enGebruikvan Grasland
Aanvang
Duur
Personeel

1953
10jaar
Ir-H.A. teVelde,leiding
Th.vanEgmond,assistent

Verslag 1958
Deinhetverslag 1958vanprojectK.2 (277)vermelde
reorganisatieheeft tengevolgegehad,datallewerkzaamheden
betreffende dewpv sinds 1oktober 1958volledig doorde
Afdeling Produktie -enGebruikvan Grasland zullenwordenverzorgd.Ir.teVeldewerkte zichreeds in,doorderesultaten
vanhetwpv Cl1456 teverwerken ineenscriptievoorProf.
Dewez.
EC 326 (Proefb.Emmerconpascuum).Het 2etestgewas (rogge)na
gescheurdekunstweidenvanverschillende leeftijd
reageerde duidelijk inopbrengst.
OB 34-18(Proefb.Craenendonck,ïiaarheeze).Het eerste testgewas
(aardappelen)wordtmomenteelgerooid.
NL 599 (Proefb.Campplaats,Horst).Deinzaaivandeeerste
kunstweide slaagdegoed.
PAW236 (Proefb.deVlierd ).Ookhierslaagdedeinzaaivan
kunstweiden enblijvend grasland opbouwland ende
herinzaaivanblijvend graslandgoed.
Cl2251,
Cl2307en
Cl2474 (wpvoprivierleem indeGeld.Achterhoek enN-Limburg).
Degrasgroei derkunstweidenwas overvloedig.
OGe1306(Laren (Gld.).Debieten>naopverschillende tijd en
wijzegescheurd grasland,vormden eenzeerweliggewasmet
ophet oogweinigverschilleninontwikkeling opde
objecten.
PAW 120(Proefb.Droevendaal).Hetblanco testgewasaardappelenopversherontgonnen grondvertoonde eenonregelmatige stand.
Publikaties
Geen.
Plan1959
De proefveldenwordenvolgens deopgesteldevruchtwisselingsplannenvoortgezet enderesultatenvanhet afgelopen
jaarzullenwordenverwerkt.
Metdeaanlegvanhetproefveld PAY/120zalinafwachting
vandehomogenisatievandeherontgonnen grondnogminstens
twee jaarwordengewacht.
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Kostenvanhetproject
Resultaat Begroting
1958
1959
Aantalmandagen
Onderzoeker
assistenten
Monsteronderzoek
grond:
aantalmonsters
aantalbepalingen
chemischonderzoekgewas:
aantalmonsters
aantalbepalingen
botanischonderzoekgewas:
aantalmonsters
diversen:
stalmest
Proefveldvergoeding
Aanlegkostenproefveld
(kunstmestenz.)

105
150

ƒ
-

150
100

110
550

88
440

382
725

410
848

7

7

1
3
260.- ƒ 350.r
I.30O.- -I.900.-

K.4
ProjectnrK.4(322)
(1959)

Bestuderingvandefactoren,die
vanbelangzijnvoordegrondbewerkingendegrondbewerkingswerktuigen. Geiieenschappelijkproject
P.A.W.,I.B.te Groningen
(proj.nr 262)enI.L.R.teWageningenonderleidingvanDr.Ir.
G.J.Vervelde
Hoofdafdeling Weide-enVoederbouw
AfdelingProduktie enGebruikvan
Grasland

Aanvang
Duur
Personeel

1953
5 jaar
Ir.C.J.Cleveringa

Verslag1958
De enigedoor dewerkgroep gehoudenvergaderingindit
jaarkonwegensverhinderingnietwordenbijgewoond.OpuitnodigingvandeDirecteur, G.C.Redlich,vanhet "Syndicat
pour1'Amélioration desSolsetdesCultures "te Gargenville
(S-et-O), Frankrijk,werdvan2-7 juniaanhem enaan6franse
ingenieurs vanzijnstaf,eencursusgegeveninprofielonderzoek.
Plan1959
DeVoorzittervandewerkgroepbleekhetopprijstestellen,datIr.Cleveringa ooknadeinterne reorganisatie vanhet
P.A.W.lidvandewerkgroepblijft.Daardehieraanverbonden
werkzaamhedenbeperkt zullenblijventothetbijwonenvanenkelevergaderingenper jaarwordtvoorgesteldhetprojectK.4te
beëindigenengeennieuwprojectopdeHoofdafdelingBedrijfsvraagstukkenintestellen.
Kostenvanhetproject
Resultaat
1958
Aantalmandagen
Onderzoeker

8

Begroting
1959

K.5
ProjectnrK.5(45)

Aanwending van stabiele humus
opaangelegd enoudgrasland
Hoofdafdeling Weide-en Voederbouw
AfdelingProduktieenGebruikvan
Grasland

Aanvang
Duur
Personeel

1949
10 jaar
Ir.H.A. teVelde,leiding
Th.vanEgmond,assistent

Verslag1958
Aanhet verslagwordtgewerkt.
Onderzochte monsters;geen
Plan1959
Nahetgereedkomen vanhet verslag zalbeslistworden
over deeventuele voortzetting vanditproject.
Kostenvanhetproject
Resultaat
1958
Aantalmandagen
onderzoeker
assistent

Begroting
1959

5
10

ProjectnrK.6 (370)
(1959)
(Nieuwproject)

Deinvloedvangedeelde N-giften
inhetvoorjaar opdeproduktie
enhetgehaltevanweidegras

K.6

HoofdafdelingWeide-enVoederbouw
AfdelingProduktie enGebruik
van Grasland
Aanvang :1959
Duur
;5jaar
Personeel :Ir.S.BoschenD.Oostendorp,leiding
H.E.Harmsen enJ.A.Keuning,assistenten
Probleemstelling
Uit eenbewerkingvanresultatenvanN-proefveldenopgrasland doorPrankena endeWit (LandbouwkundigTijdschrift,jg.70»
p.465-472 )blijkt,dathetrendementvandeeerstestikstofgift,
diemeestalinéénkeerbijhetbeginvandegrasgroeiwordtgegeven,belangrijk zoukunnenwordenverbeterd,wanneerdezegift
intweegedeelten zouworden toegediend,nl. eengedeeltebegin
maartenhetandere gedeeltevlaknahetbeginvandegrasgroei.
Verwachtwordt dathierdoor eenhogere opbrengstmetminderhoge
ruweiwit-gehalten zalwordenverkregen.
DoorIr.P.vanBurgte Groningenwerdenin1958reeds2proevenopklei enzandgenomen.Deresultatenvandezeproefvelden
warenniet eensluidend, zodatnader onderzoek opdiversegrondsoortengewenstis.
Werkwijze enplanvoor1959
Opproefveldenopdiverse grondsoorten zullenininterprovinciaal
verband (serie70)devolgende objectenwordenvergeleken:
A.geenstikstof
B. vroege gift (voorhalfmaart)
C.late gift (nabegingrasgroei)
D. gedeeltelijkvroege engedeeltelijk lategift
Alshoeveelheden zijnvoorgesteld: (kgNperha)
Vroeg:0,30,60,90 en120
Vroeg:30
Vroeg:0

Laat: 0
Laat: 30, 60en90
Laat:
30,60,
en120
Laat:
90en
30,9060,

Door deproefveldenaan teleggenoppercelen,dievoorgaande
herfstwelengeenstalmesthebbengehad,zalgetrachtwordende
invloed vaneenstalmestgiftinvoorgaandeherfstnategaan.
Kostenvanhetproject
Resultaat
1958
Aantalmandagen
onderzoekers
assistenten

5
-

Begroting
1959
35
10

K.7
Project nrK.7(371)
(1959)
(Nieuwproject)

Deinvloedvandiverse factoren
opdeminerale samenstellingvan
grasinverbandmet degezondheidstoestandvanhetvee
HoofdafdelingWeide-enVoederbouw
AfdelingProduktie enGebruikvan
Grasland

Aanvangs 1958
Duur;
10jaar
Personeel; Ir.S.Bosch enD.Oostendorp,leiding
H.E.HarmsenenJ.A.Keuning,assistenten
Probleemstelling
Nog steedskomenermoeilijkhedenbijhetveevoor,
zoalsvermindering vandegroei,verlaging vandemelkgift
enz.,waarvoorgeenaanwijsbare oorzaak istevinden.Deze
verschijnselenworden danvaakinverbandgebrachtmetde
minerale samenstelling vanhetgras.Daarnaast isgebleken,
dat ervoor detweekwalen,dierechtstreeksmethetmineralengehalte vanhetgrasinverbandwordengebracht,nl.
dekopziekte enhetbloedwateren,nog steeds geen bevredigende oplossing isgevonden,zodatmede opgrondhiervan
naderonderzoekgewenstis.
Werkwijze;
Doorhetlatenonderzoekenvangrasmonstersvanuiteenlopendepercelen envanhiervooraangelegdeproefvelden,
zalwordennagegaaninwelkemate diversefactorendeminerale samenstelling vanhetweidegrasbeïnvloeden.Daarnaast
zalindepraktijk doorspecialebeweidingsproeven, eventueel
met ofzonderbijvoedering,wordennagegaaninhoeverrede
minerale samenstelling inverband staatmet degezondheidstoestand derdieren.
Verslag 1958
Betreffende deinvloedvanbemesting opdegehalten
aanmineraleningras,werd ditjaargestartmet eeninterprovincialeproef (serie68)waarbij stikstofalschili
werdvergelekenmet stikstofalskas,beideinhetvoorjaarvoor de1esnedegegeven.Tevenswordthierbij deinvloedvaneenK ? 0bemesting (100kg/ha)invergelijking
metgeenK O nagegaan.
Monsterswerdengenomen;vande1esnede,indezomer
enindeherfst.Doordiverse consulentschappenwerden8
proefveldenaangelegd en
doorhetP.A.'ff.nog 2iniets
uitgebreidervorm.
Hoewelderesultatennognietvolledigbekend zijn,
blijktduidelijkdeverhogingvanhetNa20-gehalte/vooralin
deeerstesnede endeverlagingvandegehaltenaanCaO enin
minderemate aanMgOdoordechilibemesting.
Inhetvoorjaarwerdenop eenzestalbedrijvenproeven
genomenmetbijvoederingvandiverseprodukten,teneindede
invloed hiervanophetverloopvanhetMg-gehaltevanhetbloed
nategaan.Inhetalgemeenwerden5koeienv/elbijgevoerd en
5niet.Perbedrijfwerden3of4keerbloedmonstersgenomen.
Hetbleek,datdoorbijvoederingvanMg-koek,hetMg-gehalte
vanhetbloedserumbehoorlijk oppeilwasIEhouden.Metgedroogdepulpwasditvrijwelnietmogelijk,terwijlbieteneen
ongunstige invloedhadden.
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Inoktoberwerd op eenbedrijfteMaartensdijknog een'
proefgenomenmetbijvoedering vanpekelop eenperceel,datin
dezomerabnormaallageNa^O--gehalten(0,03à0,05^indeds)
vertoonde.
De5koeienophetgedeeltemetbijvoederingvanpekel
namengedurende 14dagen±100gramNaclperdierperdagop.
Demelkproduktievertoonde echtergeenverschilmetdievande
groep zonderpekel.
Dublikatie;
Ir»S.BOSCxienH.E.HA5MSEN De invloedvaneenmagnesiumbemestirigopdeminerale samenstelling
vanweidegras.Mededeling No10
(jan.1958)
W.B.DEUS
_
enIrcS.BOSCH
Mineral compositionofpasture
grass inrelationtocopperdeficiency incattle.O.E.E.C.projectNo
204,aug.1958.
Plan1959
Het"ligt indebedoeling om in1959op enkelepraktijkbedrijvenweerproeventenemenomdewaardevaneenaantalProdukten,inverbandmethetvoorkomenvandalingvanhetMg-gehaltevanhetbloedserum inhetvoorjaar (kopziekte),nate
gaan.
Afhankelijkvanderesultatenvanhet chemischonderzoek
dergewasmonsters vandepekelproefteMaartensdijk,zaleventueelhiermede opnieuw eenproefwordengenomen.
De interprovinciale serie (68)betreffende vergelijking
vanchili-er,kasbemestingzalwordenvoortgezetmet eenzestal
proeven.
InverbandmethetoptredenvanzeerlageCaO-gehaltenin
hetgras opsommigepercelen,zalgetrachtwordenhieropproefveldenaanteleggenwaarbijde invloedvankalksalpeterinvergelijkingmet kalkammonsalpeterwordtnagegaan.
Kostenvanhetproject
sultaat
1958
Aantalmandagen
onderzoekers
assistenten
B.G.D.
Monsteronderzoek
grond:
aantalmonsters
aantalbepalingen
chemischonderzoekgewas;
aantalmonsters
aantalbepalingen
diversen:
aantalbloedmonsters
Proefveldvergoeding

Begroting
1959

20
116
10

175
140
10

10
80

10
80

239
1195

200
1000

209

200

-;i6o

f 1200

K„8
P r o j e c t n r K.8 (372) Problemen b e t r e f f e n d e de c o n s e r (1959)
v e r i n g van g r a s l a n d p r o d u k t e n
(Nieuw p r o j e c t )
H o o f d a f d e l i n g Weide- en Voederbouw
A f d e l i n g P r o d u k t i e en Gebruik van
Grasland,
Aanvang ; 1958
Duur
: 10 j a a r
Personeel:Ir.SBosch enD.Oostendorp,leiding
H.ïï.HarmsenonJ.A.Keuning,assistenten
Probleemstelling
Bijdeconserveringvangraslandproduktenkomendelaatste
jarengeregeld nieuwemethoden enwerkwijzeningebruik.
Verschillende problemenbetreffende detoepassing enderesultatenhiervankomennaarvoren.
Bijinkuilenvangroenvoeders ishetdevraagof eenplastiekhoen desilo engrondbedskkingkanvervangen.Hierbijdient
tewordenvooropgesteld, datereenvoorditdoelgoedekwaliteitplastiekbeschikbaarkomt.
Hetventilerenvanhooimetkoude ofwarmeluchtinverbandmetIiooibroeibestrijding,waardoor demogelijkheid ontstaat
hethooibijwathogervochtgehalte inteschuren,komtmeer en
meerindebelangstelling.Hierbijzijndeproblemenvooralde
keuze vandeventilator,deluchtverdelinginhetvak,metwelk
vochtgehaltekanwordeningeschuurd,welkekwaliteithooiwordt
hiermede verkregen enderentabiliteitmedeinverbandmetde
bedrijfsvoering,
Publikatie:
Ir.S.Bosch enJ.A.Keuning.Deinvloed vanverschillendebewerkingsmethoden ophetdrogingsproces vanhooigras (serie75).
Gest.Versl.vaninterprovinciale proevenno.59 (1958).
Werkwijze enplanvoor1959
Door enkeleinterprovinciale series zalgetrachtwordendeze
problemen optelossen.
Serie75..Hooiwir.v;_;igsproeyen
Hierbijwordt deinvloedvangeregeld schuddentijdensde
winningophetverloopvanhetdroge-stofgehaltevanhooinagegaan.In 1957en1958'zijnhiervan totaal25à30proevengenomen. Voorgesteld is,dezeseriein1959voorttezetten.
Serie 76*_Ensilagep_roeyenmetgebruikmakingvanplastiekafdekking.
In1957werdenhiervoor eentwintigtalproevengenomen,waarbijzowel deinvloedvanhetdrcge-stofgehaltevanhetintekuilenmateriaalals deinvloed vandiversehoeveelhedenconserveringsmiddel ;verclennagegaan.
Doorde slechtekwaliteitvandeplastiekhoezen misluktehet
grootste gedeelte d^rsilages.Zodra eenbeterekwaliteitbeschikbaar is,zal doi-,eseriewordenvoortgezet,
Serie 77*.Kwaliteitsvergelijking_van_hooibijtasdrogenen_ruiteren
In1958werdnet deze seriegestart.Debedoelingisomde
kwaliteitvan^ 30 monstershooibijwarmventileren tevergelijken
metdievan eenzelfde aantalmonstersbijkoudventileren,resp.
ruiteren.Voorgesteldis,deze serievoorttezetten.

- 2K.8
Serie78.Interprovinciale_proef_betreffende_"tasdrogen"
DoorhetI.B.V.L.werd eenvoorstelingediend,waarbijvan
+50tassendiverse gegevens zullenwordennagegaan.
Kostenvanhetproject
Resultaat .Begroting
1958
1959
Aantalmandagen
onderzoekers
assistenten

15
30

65
110

L.1
ProjectnrL.1 (361)
(1959)

Voederbietenonderzoek
HoofdafdelingWeide-enVoederbouw
AfdelingGroenvoedergewassen

Aanvang
Duur
Personeel

1958
5 jaar
Ir.W.R.Becker,leiding
G.H.deHaan,assistent

Verslag1958
HetproefveldP.A.W.206,metverschillende zaaitijdenen
methodenvanchemische onkruidbestrijding,mislukte.Ditkwam
voornamelijk doorhetlatevoorjaar.
Tochblijkthetdoel,arbeidsbesparingbijdevoederbietenteelt,vangrootbelang,getuige devoortgezette inkrimpingvanhet
areaal (1958nogmaar 47.000ha ) ,tot75$vandeoppervlakte
in1951.
Plan1959
Herhalingvandezeproef,bijvoorkeuroptweeverschillendeplaatsen.Daardoor zounietalleenrisico-verdelingvoordeze
lastigeproef,maarookmeerinformatie onderverschillendeomstandighedenwordenverkregen.
Kostenvanhetproject
Resultaat
1958
Aantalmandagen
onderzoeker
assistenten
B.G.D.
Monsteronderzoek
grond;
aantalmonsters
aantalbepalingen
chemisch onderzoek
aantalmonsters
aantalbepalingen

Begroting
1959

8
8
25

30
45
80

1
6

2
12

ge'was;
—
-

216
216

Proefveldvergoeding
f360.- f100.Aanlegkosten proefveld (kunstmest enz)
f200.120.'

L.2

ProjectnrL.2 (362)
(1959)

Stoppelgewassenonderzoek
(serie431 en432)
HoofdafdelingWeide-enVoederbouw
Afdeling Groenvoedergewassen.

Aanvang ; 1958
Duur
: 5jaarPersoneel; Ir.W.R.Becker,leiding
G.H. deHaan,assistent
Verslag1958
Stoppelknollenplukken
Vroegë"r~da"n—bïj"~nët~"opsTeTlënvanditprojectverwachtwerd,
kwam degelegenheid demechanisatie vande stoppelknollenoogst
opnieuw tebeschouwen.Opverzoek vanhetInstituutvoorLandbouwtechniekwerdeninmei enkelepercelenmet stoppelknollenbezaaid
metdebedoelingomstoppelknollen-plukmachines vóórdenormale
oogsttijd tebeproeven.Eriseenmachine ontwikkeld doortwee
loonoogstbedrijven, dienusamenwerkenmet delandbouwwerktuigenfabriek CramerinLeer (Duitsland).Hetprototypevandezemachinebleek deknollen zeerbevredigend tekunnenplukken,bijna
onafhankelijkvandewijzewaaropwasgezaaid,breedwerpig en
opniet tegroterijafstand gezaaideknollenwordengoedgeplukt.
Bijeenrijafstandvan33cmenmeer,wordthetplukapparaatkennelijk teongelijkbelast,waardoorverstoppingenvoorkomen.De
ontginningvandeboerderij "Droevendaal "bood degelegenheid,
deknollen opdezeabnormale tijd tezaaien.Hetwaseenbest
gewas,waarop demachineuitstekendkonwordenbeproefd.Inmiddelsisvoorhetseizoenin1958nogeenserievan20machines
beschikbaar gekomen.
Stoppelknollenteelt
Hetproë"fveldP7A.W7?47,met driezaaiwijzen(breedwerpig;op20
en33cm)enopdrie dieptengeploegdland (6,12en18cm)is
metstoppelknollenbezaaid.De opkomstenontwikkelingvanhet
gewaszijnzeergoed.Rijenzaai lijktbeter danbreedwerpige
/zaai,ondiepploegenbeter dandiep.Ditlaatste iswaarschijn/lijk eenbemestingseffect: vóórhetploegenisgegierd.
Plan1959
Herhalingvandestoppelknollenproefvan 1958iszekergewenst.
Hetverderdeelnemenaanbestuderingvanoogstmethodenvan
stoppelgewassen.
Kostenvanhetproject
Resultaat
1958
Aantalmandagen
onderzoeker
assistenten
B.G.D.
Monsteronderzoek
grond;
aantalmonsters
aantalbepalingen
chemisch onderzoekgewas;
aantalmonsters
aantalbepalingen

Begroting
1959

12
20
30

35
35
30

—
-

1
6

54
72

54
72

Proefveldvergoeding
f Aanlegkostenproefveld (kunstmest enz)
"35.-

f50."35.-

Projectnr.L.3 (206)
(1959)

Aanvang
Duur
Personeel

Maisrassenonderzoek

L.3

HoofdafdelingWeide-enVoederhouw
Afdeling G-roenvoedergewassen

1949
10jaar
Ir.W.R.Becker,leiding
G-,H.dekaan,assistent

Verslag 1958
DekorrelmaïsproefveldenteRhenenenEmmercompascuum
(resp.PAW198en 199)zijngoed geslaagd.Het opbrengstniveauinRhenenligthoog,inEmmercompascuum zalhetwaarschijnlijkweer tegenvallen.Dank zijdeoverhetalgemeen
normaletemperaturenv/asderijping ruimschoots optijd.
Nauwkeurige opbrengstcijferszijnnognietbekend (inRhenen
gemiddeld +7000kg/ha).
Hetsnijmaïsproefveld (PAU200)leedmidden juliwat
stormschade.Overigenswashetgewasbest enhetopbrengstniveauhoog,Delaterassenrijptenbovenverwachting,waardoordezewellicht enigszins geflatteerd zullenworden.
Opbrengstcijferszijnnognietbekend.
Publikatie
BECKER,W.R.

Report ofField ExperimentswithMaizeVarieties
intheNetherlands in 1957,P.A.W.-Intern
Rapportnr.12 (1958)

Plan1959
Voortzettingvanhetkorrelmaïsrassenonderzoekisnoodzakelijk,vooral omdat enkelekwekersmeer zeervroege
hybridenaanbieden.Hetiswellichtnietnodigdaarvoornog
weer eenproefveld inhetnoordenaanteleggen.Hetiszeer
moeilijk gebleken daar eenrepresentatief stuk grondter
beschikking tekrijgen endevroegrijpheidblijkt tochinde
omgevingvanWageningen ookgoed tebeoordelen tezijn.
Voortzetting vanhet snijmaïsrassenonderzoekblijft
nuttig,o.a.omdatwellicht indetoekomst oogstspreiding
doormiddelvanrassenkeuzeinverschillende strekengewenst
zalzijn.
Kostenvanhet
Resultaat
1958
Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
B.G.D.
Monsteronderzoek
Grond;
aantalmonsters
aantalbepalingen
Chemischonderzoek gewas
aantalmonsters
aantalbepalingen

Begroting
1959

35
50
156

30
50
120

18

2
12

634
994

514
874

L.3
Resultaat
1958
Proefveldvergoeding
ƒ 300,Aanlegkostenproefveld (kunstmest enz.) " 300,-

Begrotin;
1959
ƒ 300,.
" 325,-

L.4
Project L.4 (329) Fysiologisch- en ecologischmaïsonderzoek
(1959)
Hoofdafdeling Weide- en Voederbouw
Afdeling Groenvoedergewassen
Aanvang
Duur
Personeel

1948
10 jaar
Ir. W.R. Becker, leiding
G.H. deHaan, assistent

Verslag 1958
Als enige proef van dit project werd nog een snijmaïs
zaaitijdenproefveld (PAW 201)aangelegd.Deze proef slaagde
goed.Hoewel de opbrengsten nog niet berekend kondenv/orden,
lijkt het welverantwoord, dit onderzoek hiermee af te sluiten,
De invloed van de zaaitijd opde ontwikkeling en opbrengst
van snijmaïs is dan gedurende 3 jaren opuniforme wijze bestudeerd.Hoewel de 2 eerste jaren zeeruiteenlopende weersomstandigheden vertoonden,waren deresultaten toch in principe gelijk.Het is niet te verwachten,dat verdere proeven
tot afwijkende conclusies zullen leiden.
Zo vroeg mogelijk zaaien (van 20 april - 1mei) zal wel
altijd de beste opbrengst enkwaliteit van snijmaïs geven.
Als noodgewas kan men nog tot
eind mei,soms half juni, een
opbrengst van _+60% van het
optimum verwachten, Bij half mei
zaaien wordt de opbrengst no
g zeker 80$.
Publikatie
BECKER, W.R.

Theinfluence of variety? stage ofmaturity and
cultural practices onyield and quality of
maize for silage (inleiding, gehouden voor
de Tenth F.A.0.Hybrid Maize Meeting, sept.
22-27, 1958,Madrid)

Plan 1959
Voorlopig geen proeven voor dit project.
Kosten van het project
Resultaat Begroting
1958
1959
Aantal mandagen
Onderzoeker
Assistenten
B.G.D.
Monsterondj3rzoek
Gronds
aantal monsters
aantal bepalingen
Chemisch onderzoek gewas:
aantal monsters
aantal bepalingen
Proefveldvergoeding
Aanlegkosten proefveld (kunstmest enz.)

18
17
25

1
6

ƒ

72
192
180,90,-

Projectnr.L.5 (337)
(1958)

CuItuurmethodenbijmaïs
HoofdafdelingWeide-enVoederbouw
Afdeling G-roenvoedergewassen

Aanvang
Duur
Personeel

1949
10jaar
Ir.W.R.Becker,leiding
G-.H.deHaan,assistent

Verslag 1958
A.Standruimte- •stikstofonderzoek bijsnijmai's
PAW 203bijLunteren
Detwee proefvelden
en PAW204
0,60,
bijDenHam (0),slaagdengoed.Vergelekenwerden
eenmidden
120en180N en6,9,12en15plantenperm2bij
laat eneenzeerlaatrasvansnijmaïs.
Doordestormvanmidden juliwerd schadeaangericht
indedichte standvanhetvroegst-rijpenderas,waardoorde
conclusies overdeopbrengstbijdichte standminderbetrouwbaar zullenzijn,Indeafgelopen jarenwerd deindruk
verkregen,datereenvrijsterke interactie tussende
invloed vanhetplantgetal endievanhet vteer is.Hoedit
precieswerkt,isnogniet duidelijk.
Plan1959
Herhalingvanditonderzoek opeentweetal proefvelden
met enigewijzigingen opgrondvandevoorgaanderesultaten.
Verslag 1958
B. Proevenmet onderteeltenbi;
Hoewelaanvankelijk geenplanbestond dergelijke
proevenvoort tezetten,werdnogeenproefgenomenmet
combinatieteeltvanmaïs enveldbonenvoor silage.AanleidinghiervoorwarenresultatenvanJ. CaputainZwitserland
metdezeteelt,waarbij eenvrijveelhogere eiwitopbrengst
eneensilagemet eenhoger eiwitgehaltewerdenverkregen
tenkostevaneenkleine opbrengstdaling inzetmeelwaarde.
Hoewel develdbonen,vantweelaatrijpenderassen,
gelijkmetdemaïswerdengezaaid,rijpten zetochnogiets
tevroeg.Eenbezwaarwas ook,datdebonenniet stevig
genoegwaren.Afgewacht moetnogworden,hoe ditvoeder,
datafzonderlijk isingekuild,bevalt,lijkt datnietongunstig,danisherhaling zekerdemoeitewaard.Hetzal
dantochgoed zijn,dezeproeftewijzigennaaraanleiding
vandeopgedaneervaringen.
Plan
Herhalingmet eenwatlatere zaaitijdvandeveldbonen
een
minderdichte standvandezelaatste.
en
C•Stikstofbemestingsprpevenbijsnijmaï?
Gecombineerd metA.

-2-

Iw5

Verslag 1958
D. Onderzoek naar de mogelijkheden om de opkomst en eerste
ontwikkëTing van maïs te verbeteren door "bemesting en grondbewerking te wijzigen
Dit onderzoek ¥/erd beëindigd. De Stichting Maïsteelt
verzorgde nog enkele demonstratieproeven met rijenbemesting
met superfosfaat met gunstig resultaat. Deze bemesting
wordt bij de eigen proefvelden geregeld toegepast als een
soort verzekering tegen slechte groei.
Op verzoek van de rijkslandbouwconsulent te Horst zou
dit voorjaar een reeks demonstratieproeven met superfosfaatrijenbemesting (in totaal 30 h a ) worden voorbereid. Te
elfder ure werd dit plan met een telefonische boodschap
herroepen. Gelukkig kon het aangekochte zaaizaad nog weer
aan de leverancier teruggeleverd worden.
Onkruidbestrijding in maïs
Dit onderzoek werd niet voortgezet en zal voorlopig .
ook niet voortgezet worden.
Verslag 1958

E

Oogsttijden-onderzoek bij snijmaïs
Op PAW 202 werd nog w e e r een proef met 6 oogsttijden
(van begin augustus iedere 2 weken tot 13 oktober met een
midden laat - en een zeer laat snijmaïsras genomen. De
proef slaagde goed en zal waarschijnlijk de resultaten van
de voorgaande jaren op bevredigende wijze completeren.

Plan 1959
Herhaling van deze proef wordt niet nodig
geacht.
Verslag 1958
F. Verteerbaarheid en voederwaarde van snijmaïs in verband met
Rijkslandrassen en cultuurmethoden (samenwerking met het
te H o o r n )
bouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij
Ten gevolge van personeelsgebrek zijn de resultaten van
de verteringsproeven in Hoorn (genomen in 1956/1957 en
1957/1958) nog niet berekend.
Wanneer deze bekend w o r d e n , kan er aanleiding bestaan
onze waardering van snijmaï'ssilage te wijzigen en onze resultaten te corrigeren. Tot dusver hebben we de bestaande berekeningswijze, waar zeer wel fouten aan kunnen kleven moeten
toepassen195<_
G-een aanleiding voor nieuwe plannen.
Verslag 1958
H•Mechanicsat.i_e.van.._j-e__sn±jima.ïs00^;si:
Al sinds jaren is bekend, dat de veldhakselaar het
ideale oogstwerktuig is voor snijmaïs.Praktijkproeven met
goede technische resultaten werden in 1953 door de Stichting
Maïsteelt genomen. De machine leek echter te kostbaar voor
het soort bedrijven, waar het gewas voornamelijk wordt v e r -

L.5

-3bouwd.Hetaandemarktkomenvangoedkoperemachineswas
aanleiding in 1958mettweemachinesvanzeerverschillend
typeopnieuw tebeginnen.Bruikbareresultatenwerdenbehaaldmet deaangekochteTaarupveldhakselaar.De gehuurde
Fahr-veldhakselaarleverdeweliswaarzeermooiwerk,maar
vereistezeerveelreparatie.Deproevenwerdenoppraktijkschaalgedaanindeconsulentschappen O-Overijsselen
O-G-elderland.Ookmethet Instituutvoor Landbouwtechniek
enmet Prof.Riemerwerd samengewerkt.Deze samenwerking
iszeervruchtbaargeweest.Geblekenis,dat dezemethode
vanoogstendesnijmaïsteeltinhogemateaantrekkelijker
zoukunnenmaken.
Plan1959
Voorgesteld isomdeTaarup-machineovertedragenaan
deafdeling Groenvoedergewassen,omdatdeStichtingMaïsteelthaaractiviteiten per31december 1958moetbeëindigen.
Erzaldanzekergelegenheid zijn,verdere ervaringenop
tedoeninde omgevingvanEde enLuntereninsamenv/erking
met deVoorlichtingsdienst enhetI.l.R. Erzalnaar
moetenwordengestreefd omookandere typenveldhakselaars
tebeproeven.
Publikaties
BECKER,W.R.

BECKER,W.R.

Theinfluence ofvariety,stage ofmaturity
and cultural practices onyield andquality
ofmaizefor silage, (inleiding,gehouden
voordeTenthF.A.O.Hybrid MaizeMeeting,
sept.22-27, 1958,Madrid)
(Plattelands Post,11sepMaïsoogst 1958
tember 1958).

Kostenvanhetproject
Resultaat Begroting
1958
1959
Aantalmandagen
Onderzoeker
Assistenten
B.G.D.
Monsteronderzoek
Grondi
aantalmonsters
aantalbepalingen
Chemischonderzoek gewass
aantalmonsters
aantalbepalingen

60
90
130

60
105
140

2
12

3
18

570
1520

426
1208

Proefveldvergoeding

ƒ 230,- ƒ 150,-

Aanlegkosten proefveld (kunstmest enz.)

" 325,- " 325,-

N.1
ProjectnrN.1 (248)
(1959)

Onderzoek naar detechniek ende
rentabiliteit vandeberegeningvangrasland enakkerbouwgewassen.
HoofdafdelingWeide-enVoederbouw,
AfdelingBeregening

Aanvang :1955
Duur
:10jaar
Personeel •Ir * C*B a a r s , leiding
' J.v. Eldik enJ.v.Geneygen assistenten
Verslag1958
In1958werdenberegeningsproeven genomenopdevolgende
bedrijven:
1.W.v.Kaam teAlphenbijTilburg (Beregeningsproefvelden met
aardappelen,voeder-ensuikerbieten, erwten,bonen,rogge,
haver, zomergerst,zomertarwe,koolzaad, grae,stoppelknollen,
bladkool enWesterwolds raaigras),
2. Wed.J.A. vanRijn-Peek,Cothen (U) (Beregeningsproefvelden
metaardappelen,voeder-ensuikerbieten,haver,zomergerst
engras).
3. Zuivelfabrieken teJubbega enTijnje (Beregeningvangrasland
met zuivelafvalwater).
4.BeregeningsproefbedrijventeRucphen,Berkel-Enschot,Helvoirt,
Bakel,Someren,Veldhoven,Wanroy,Heelsum,NieuwMillingen,
Armhoede,DenDolder.Werkhoven,Cothen enAkkrum (Onderzoek
naarhet effectvandeberegeninginbedrijfsverband). ~
Opdebedrijven 1en2werdenproefveldjesvan10x 10m brutoen7x7m^netto genomen.Erwaren2varianten,n.1.beregend ennietberegend,in3herhalingen.Deberegeningwerd
geregeld naarhet vochtgehalte vandegrond.Het vochtgehalte
werd getaxeerd.
Bedrijf 1isop eendroogtegevoelige bruinebosgrond,gelegen.
Bedrijf 2ligtopdroogtegevoelige kleigrond,bestaandeuit
eendunnelaagrivierklei opgrofzandige ondergrondmeteen
diepe grondwaterstand.
Degewasopbrengsten, die opbeidebedrijvenwerdenverkregen,
wareninhetalgemeen bevredigend.Door dehogeregenval ende
gunstige regenverdeling behoefde erweinig tewordenberegend.
Gedurende dedroogteperiode inhetbeginvanseptember werden
debieten enhet grasland nogberegend.Het effectvandeze
lateberegeningkannognietwordenmedegedeeld, daardeopbrengstcijfersnognietbekend zijn.
B.Beregeningsnroefbedrijven
Hetaantalberegeningsproefbedrijvenwerdmet3uitgebreid.
DeHoofdassistent J.vanEldik gafadviesbijhet opstellendor
bedrijfsplannenencontroleerdehetbijhoudenvande technische
gegevens. Verderwerd eenmm-vochtkaartvandebedrijvengemaakt,
waaruit dedroogtegevoeligheidvan degrond isaf telezen.
Innovemberkwamhetverslagoverhet onderzoek opdeberegeningsproefbedrijvenover de jaren1954t/m 1956gereed.
Tenbehoeve van deberegeningsspecialisten van deRijkslandbouwvoorlichtingsdienst werdengegevensverzameld, dienodigzijn
voerhet opstellenvanplannen enbegrotingenvoorberegeningsinstallaties.Deze gegevens werden opgenomen indevolgende publikaties:

o

N.1

1.Technische gegevens enprijzenvanonderdelenvanberegeningsinsta11aties.
2.Drukverliezeninbuisleidingen,capaciteit enregenintensiteit
vanroterendesproeiers.
InsamenwerkingmetdeRijkslandbouwvoorlichtingsdienst
werdenvoorvelebedrijvenbegrotingenvanderentabiliteitvan
deberegening opgesteld enplannenvoordeaanteschaffenberegeningsinstallaties gemaakt.
InsamenwerkingmetdeRijkszuivel-AgrarischeAfvalwaterdienstwerdenadviezenuitgebrachtaanverschillende zuivelfabriekenindenoordelijke provincies,overhetzuiverenvanhet
afvalwater doorverregening opgrasland.
Het onderzoek naarhetgebruik vanzuivelafvalwater opgrasland,werdbeperkt tot1bepalingvandechemische samenstelling
vandegrond en1bepalingvandeminerale endebotanischesamenstellingvanhet grasperjaarperproefveld. Opdezewijze
zalwordennagegaanwelkeinvloed hetgebruik vanzuivelafvalwateropdenduurheeftopdegrond endesamenstellingvanhet
gras.
Devoorgenomen stikstoftrappenproef teOudeschootkonniet
doorgaan,daar deberegeningsinstallatienognietwerdaangelegd.
Overhetonderzoeknaardeinvloed vanhetgebruikvanzuivelafvalwater opgrasland iseensamenvattendverslaginbewerking.
Publikaties
Ir. c. BAARS

c.
Ir. c.
Ir.

BAARS
BAARS

Ir.C.BAARS
Ir.C.BAARS
Ir.C.BAARS
Ir. C BAARS
Ir. C. BAARS

"DieBerechnung derRentabilität derBeregnung".
Referaatvoor theConference onSupplementalIrrigation teKopenhagenin juli1958 (stencil)
"IrrigatieindeLandbouw",Plattelandspost,
31 juli1958
"BeregeningvanLandbouwgewassen",Syllabusnr6
voordeCursusvooropleidingvanspecialisten
voordeweide-envoederbouw.
"Drukverliezen inbuisleidingen, capaciteiten
regenintensiteit vanroterende sproeiers".GestencildemededelingvanhetP.A.W.
"Technische gegevens enprijzenvanonderdelen
vanberegeningsinstallaties"r GestencildemededelingvanhetP.A.W.
"Beregeningindeakkerbouw",SyllabusNr1voor
decursusopleidingvanspecialistenvoorde
akkerbouw
"Beregeningsinstallaties",Landbouwgids1958.
"Kunstmatigeberegening",Dr.Staring'sLandbouwalmanak1958
"KunstmatigeBeregening",Landbouwgids 1958

Ir. C BAARSen
Ir. J.A P.SMIT
J.v.ELDIK in samenwerkingmet Ir.C.BAARS
"Verslagvan deBeregeningsproefbedrijven
met1956".
InternRapport nr 15 (1958)
Plan1959
Begonnen zalwordenmet eenonderzoeknaar:
1.Deverbeteringrandewatervoorziening vanverdrogend grasland
opzwarekleigrondendoorbevloeiing.

toten

" -N.1
Indepraktijkwordtopslechtdoorlatende kleigronden
hetgrasland indroge zomerswelbevloeid.Debevloeiingheeft
tenopzichtevandeberegeninghetvoordeel,daterminderkostbareapparatuur voornodigis,datdearbeids-enenergiekostenlager zijnendathetwerk door eenloonwerkerkanworden
verricht.Tenopzichtevandeinfiltratiebestaathetvoordeel,
dathetwater economisch wordtgebruikt.
Opslechtdoorlatende gronden,waarberegening eninfiltratiebezwaarlijkkunnenwordentoegepast,isbevloeiing juist
goedmogelijk. Tothedenisechternognooiteenonderzoekingesteldnaardemogelijkhedenvantoepassingvanbevloeiingin
Nederland.
Puntenvanonderzoekzijn;
1.Waterverdelingindegrond (Welkeinvloedhebbenscheuren?
Houdtdesterkuitgedroogde bovenste grondlaaghetvloeiwatervast?Bijwelkeuitdrogingsgraadmoeterbevloeidworden?)
2.Waterverdelingoverhetperceel (meestgeschikteapparatuur.
Invloedvandedoorlatendheidvandegrond opdeverdeling.
Toelaatbarehoogteverschillen inhetterrein.
Gunstigsteafmetingen dervloeivakken^.
3.Economievandebevloeiing (Kostenvandebevloeiing.Opbrengstverhoging doorbeterewatervoorziening.Opbrengstdervingdoorvertrappingvande zode).
In1959 zullendevolgendeproevenenwerkzaamhedenwordenvoortgezet:
1.W.vanKaam teÜphenbijTilburg.Bepalingvanhetopbrengstniveaumet enzonderberegening; opdroogtegevoelige bruine
bosgrond, voorgras endiverseakkerbouwgewassen.
2. Wed.J.A.vanRijn-Peek teCothen (U.). Hetzelfde onderzoek
alsonder 1genoemd,dochopdroogtegevoelige rivierklei op
zand.
3.Opgrasland teTijnje,Jubbega,Hollum enWaskemeer,waar
zuivelafvalwater wordtverregend, zulleneensper jaarmonsterswordengenomenomdechemische samenstellingvande
grond endeminerale enbotanische samenstellingvanhetgras
tebepalen.
4.Op deberegeningsproefbedrijvenzalhet onderzoeknaarde
financiële resultaten,hetopbrengstniveau,desproeiwaterhoeveelheden endearbeidsbehoefte vandeberegening ongewijzigdwordenvoortgezet.Ditonderzoek zalinsamenwerking
met deRijkslandbouvrvoorlichtingsdienst eninoverlegmetde
LandelijkeBeregenings-enInfiltratiecommissie AW-TNOgeschieden.
5.De enquête opdeberegeningsbedrijveninNoord-Brabant,LimburgenhetRijkvanNijmegen zalbeperktblijven totdebedrijven,diein ';95^totaanschaffingvan eenberegeningsinstallatie zijnovergegaan.
De thansbeschikbare enquötegegevenszullenineenverslag
wordengepubliceerd,
6.Insamenwerkingmet doEijkslandbouwvoorlichtingsdienst zal
advieswordengegevenaanboeren,die totaanschaffingvaneen
beregeningsinstallatie willen overgaan enopdebestaandebergingsbedrijven zalvoorlichtingworden gegevenomtrentde
doelmatige toepassingvandeberegening.
Verder zalvoordeassistontenvandeRijkslandbouwvoorlichtingsdienstwederoneenor/M'-i-;evj.;-beregeningwordengeorganiseerd.

N
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Kostenvanhetproject
Resultaat
1958
Aantalmandagen
onderzoeker
assistenten
B.G.D.
Monsteronderzoek
grond:
aantalmonsters
aantalbepalingen
chemisch onderzoek gewas
aantalmonsters
aantalbepalingen
botanisch onderzoek gewas:
aantalmonsters

Begroting
1959

250
500
6

250
500
3

88
88

6
36

144
410

186
570

15

14

f600.Proefveldvergoeding
Aanlegkostenproefveld(kunstm.enz)"223.Anderekosten
"738.-

f 1100." —
"3500.-

P.1,P.2,P.3
Projectnrp.1 (363) Bedrijfseconomischevoorlichting
(1959)
gemengde bedrijven
P.2 (376) Bedrijfseconomischevoorlichting
weidebedrijven
P.3 (377) Bedrijfseconomischevoorlichting
akkerbouwbedrijven
HoofdafdelingBedrijfsvraagstukken
AfdelingBedrijfseconomischeVoorlichting
Aanvang 11958
Duur
. % onbepaald
Personeel- Ir.C.M.ïïupkes,Ir.A.W. Luitjens,
P.C.B/IuntjewerfenE.Broekhuis,
R. Vi/estra,assistent
Verslag 1958
HetbureauvandeconsulentvoorBedrijfseconomie
werd op1julivanDenHaag (L.l.I.)verplaatstnaarWageningen.
Op 1augustuskwam Ir.A.W.LuitjensdeafdelingBedrijfseconomische Voorlichtingversterken.
ContactR.L.V.D.
Naasthet persoonlijk contactvandemedewerkersmetde
consulentschappen werd in 1958een23-talbijeenkomstenvoor
bedrijfseconomenvandeconsulentschappen georganiseerd.
Daarvanhadden er3eencentraallandelijkkarakter,een
5-talwerd gecombineerd metbedrijfsexcursies.
Cursussen,enz.
Doordemedewerkerswerdenlessenineconomie,bedrijfsleer
enboekhoudenverzorgd voor eenaantalmiddelbarelandbouwscholen envoordecentraleassistentencursus.Voortswerden
degebruikelijkelezingen,cursorischevoordrachten,adviezen,
enz.verzorgd.
Het Contactblad voorBedrijfseconomie (8e jaargang)verscheenregelmatig.Ookdit jaarwerdvoordeLandbouwgidshet
HoofdstukBedrijfsorganisatieverzorgd.
Dit jaarwerd aandedirecteurvanAkker-enWeidebouw
geadviseerd inzake debestedingvanƒ45.000,-voorhulpkrachtenvoorbedrijfseconomischonderzoek indeconsulentschappen.Inverband daarmedewerd overleggepleegd engeadviseerd t.a.v.diverseregionale onderzoekprojecten.
Erwerd eenmondelinge enquêtegehoudenbijalleconsulentschappennaardewensen enbehoeftent.a.v.deverslaggevingvandeL.E.I.-boekhouding,materiaalvoorbedrijfsvergelijking,begrotings-endocumentatieformulieren,bedrijfsboeken,enz.Degegevens zijnvanbelangalsbasisvoorhet
verderewerkvandeafdeling.
Vandeuitgave "bedrijfsboekvoorgemengdebedrijven"
kwam eentweede (herziene)oplagegereed.
Voordedriehoofdbedrijfstypenwerdennieuwedocumentatiekaarten ontworpen engedrukt.
Teneindehet opstellenvanbedrijfsbegrotingendoor
rayonassistenten testimuleren,werd eeneenvoudiganalyse-
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P.1,P.2,P.3

systeemvoorakkerbouwbedrijvenontworpen.Ookvoorgemengde
bedrijvenwerd geëxperimenteerd meteeneenvoudigeropzet
vanbedrijfsbegrotingen.
Deconsulentmaakte o.a.deeluitvans
a.deLandelijkeAdviescommissievoorBedrijfsanalyse
b.deYiferkgroepBedrijfseconomischOnderzoekKomgrondenen
c.deCommissieLandbouwschadeRijnkanalisatie.
Buitenlandsecontacten
Erwerd deelgenomenaaneentweetalO.E.E.0.-bijeenkomsten,t.w.teZurichover"Economischverantwoordebedrijvenbij structuurhervorming" (Ir.Hupkes)enteNottingham over"bedrijfseconomischevoorlichting enboekhouding"
(Ir.Hupkes enIr.Luitjens).VoorhetBelgischNationaal
Congresover"Landbouwbedrijfsleiding"teBrusselwerdeen
inleidingverzorgd.Voortswerd deelgenomenaaneenbespreking
overdemethodiekvanbedrijfsplanningteBadKreuznach
(Ir.Hupkes)enaaneenbijeenkomstvandeDuitseVoorlichtingsdienstteKleef (Ir,Luitjens,Ir.Cleveringa).Met
deheerA.Jones,E.P.A..-consultantforfarmmanagement,
werdenbesprekingengevoerd tijdensdiensbezoek aanBelgië
enonsland.
Publikaties
Ir.C.M.HUPKES

"Planningsmethoden" (Methodesdegestion)
inrapport
vanhetNationaalCongres
over ;iLandbouwbedrijfsleiding"Brussel
juli1958
BedrijfseconomieenvoorlichtinghetwerkvandeO.E.E.C. (Maandbladvoor
deLandbouwvoorlichting dec. '58)

E.BROEKHUIS

Inhoeverremagdeboerzijninvesteringen
financierenmetvreemdvermogen?(Contactbladmrt. '58)
Bedrijfsvoorlichtingenproductiebeperking
(Contactblad april '58)
Intensiveren,extensiveren enrationaliseren (Contactbladmei '58)
Afschrijven,aflossen enreserveren
(Landbouwgids '58)

P.C.MUNTJEWERF

Financieelbedrijfsbeheerindelandbouw
(publikatieno 2P.A.W.)
Voorlichting enonderzoek
(Contactbladmei '58)
Het eénmansweidebedriif een"case-study"
(Contactblad juni '58;
Coöperatievebedrijven,eenoplossingvoor
het eenmansbedrijf (Contactblad aug.'58)
Welkbouwplan ?(Landbouwgids 1958)
Hetvoederwinningsplan (Landbouwgids 1958)
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R.WESTRA

Produktie perstandaardkoe ennetto-overschot (Contactblad juli '58)
Kostenvanstalmest enstroin_debedrijfsbegroting (Contactblad sept.'58)
Het opstellenvaneenbedrijfsbegroting
(Plattelands Postaug. '58)
Boekhouding tendienstevanhetBedrijfsbeheer (JaarboekOudleerlingenH.L.S.,1958)
Eenbegrotingsvoorbeeld (Landbouwgids 1958)
Deboekhouding tendienstevanhetbedrijfsbeheer (Landbouwgids 1958)

G.G.VERKERK

Enigeaspectenvankunstmatigeberegening
oprivierklei metgemengdebedrijvenen
enigeervaringen bijhetmakenvanbegrotingenhiervoor (Contactbladmei '58)
GedachtennaaraanleidingvanDuitsestudies
omtrenthetvraagstukvandeminimale
bedrijfsgrootte (Contactblad sept.'58)
WatisdewaardevandeinDuitslandgepropageerdebegrotingsmethode met derekenliniaalvanKurt Blechstein ?(Contactblad
okt.'58)
Tien jaarbedrijfsboekhouding openkele
akkerbouwbedrijven inZeeland
(Contactblad aug. '58)

L.NIEUWENHUIJSE

Plan1959
Demeestevandeinhetverslagvan1958envoorgaande
jarengenoemde puntenvragen permanentdeaandachtvandeafdelingBedrijfseconomischeVoorlichting.Voor zoverniet
anderswordt vermeld,zullen dezeactiviteiten dusworden
voortgezet.
Van januari -december 1959zaleencursus economie
wordengeorganiseerd,speciaal t.b.v.detoekomstigehoofdambtenarenAinde consulentschappen,terwijl voorbereidingen
zullenmoetenv/ordengetroffenvoor eenderdebedrijfseconomische specialistenopleiding,welkeinjanuari 1960zalaanvangen.
Bijzondere aandacht inhetkomende jaarzalwordengeschonkenaandevolgendepunten:
a.deinschakelingvanderayonassistenten bijdebedrijfseconomische voorlichting
b.het contact tussenonderzoek envoorlichting.

Q.1
ProleetnrQ.1 (373)
(1959)
(Nieuwproject)

Onderzoeknaarde"bedrijfseconomische
gevolgenvanwerktijdverkorting inde
veehouderij
HoofdafdelingBedrijfsvraagstukken
Afdeling OnderzoekAlgemeneVraagstukken

Aanvang
Duur
Personeel

1959
1-g-jaar
Dr.R.A.deWidt,leiding

Probleemstelling
Inhetkader
tijdverkortingin
gerezen zomogeli
financiëlegevolg
arbeiders indev
zeerverschillend
werktijd opvangen
bedrijven zullen
houden,ofminder

vanhet onderzoeknaardemogelijkhedenvanwerkdeveehouderij (zieprojectR.4 ) isdebehoefte
jkeenkwantitatieve indruk tekrijgenvande
envaninvoeringvaneenkorterewerktijdvoor
eehouderij.Deze gevolgenzullenvoordebedrijven
zijn.Sommigebedrijvenkunnenhetverliesaan
door eenthansbestaande overbezetting,andere
ofextraarbeidmoetenaantrekken,ofmindervee
voederwinnenofmeermechaniserenenz.

Werkwijze enPlanvoor1959
ajVooreen6-talgroepenvan25bedrijvenmet loonarbeiders
indiverseveehouderij-gebiedenzullenbegrotingenwordenopgesteld.
Hierbijwordtgerekend opdehulpvandeHoofdassistentenvoorBedrijfseconomieindeconsulentschappen.
b)Erzaleenanalysevandebeschikbare statistischegegevens
wordengemaaktmetbetrekking tot aantalenomvangvandebedrijven
met loonarbeid,de spreiding daarvan overdegebiedenenz.

ProjectnrR.1 (365)
(1959)

ProefbedrijfVrodepeel.
HoofdafdelingBedrijfsvraagstukken
Afdeling Bedrijfseconomischonderzoekgemengdebedrijven

Aanvang :1957
Duur
t 10jaar
Personeel: Ir,L.J.T.lumens,leiding
Verslag 1958
In1958werdhetproefbedrijf startklaargemaaktvoorde
proefneming.
Debouwvandebedrijfsgebouwenwerd inseptemberbeëindigd.
De boerderijen zijndoordeL.L.l.B.beginoktoberaande
StichtingProefbedrijfVredepeel overgedragen.Hetvastepersoneelisinde3boerderij-woningenwoonachtig.
DeU.V. Gkrontmij,heeftnogenigeverbeteringen aanhetinfiltratie-systeem aangebracht,terwijlondereigenregiedeberegeningsinstallatie werd aangelegd.Dewaterbeheersing isnuzodanig datopde2 "natte"boerderijendegewassen overeengegarandeerdewatertoevoerkunnenbeschikken.
Dewerktuigen-inventaris werd verderuitgebreid,naarmatedeexploitatiegedurendehet jaarditnoodzakelijk maakte.Inde
werktuigenismomenteelvoorf. 30.000geïnvesteerd.
Inhetvoorjaar,toenhetgrasland inproduktiekwam,werd een
begingemaaktmet deaankoopvan rundvee.Deveestapelbestaat
nuuit 12gekalfdevaarzen,11pinken en8vaarskalveren.De
kippenstapelbestaatuit 900hennengelijkverdeeldoverde3
boerderijen.Inseptember zijn25biggengekocht,bestemd voor
demesterij. Getracht zalworden omdeveestapel zosnelmogelijktot degeplandegrootteuit tebreiden.Devereistevoorraad aanruwvoervoordewinterisgeenbelemmering,evenminde
noodzakelijke stalruimte enarbeid.
Het personeelvoorhetproefbedrijf isinhetafgelopen jaar
uitgebreid met eentrekker-chauffeur.Hierdoor bestaatdevaste
personeelskern nuuit4man,waarmee voorlopig volstaanwordt.
Inenigedrukke periodenwerd lospersoneelaangesteld,hetgeen
ookindekomende jarenzalgeschieden.
Demeerdannormalehoeveelheid neerslag gedurendehetgroeiseizoenheeft verhinderd dat eraanwijsbareverschillenvoorkwamenindegroei ende opbrengstenvandegewassen opde3
boerderijen.Ophetgehelebedrijfwasde ontwikkelingvanalle
gewassen,metuitzondering van deerwten,zeergoed.Ookwaren
ergeenverschillenteconstateren indeproduktiviteit vanhet
grasland opde 3objecten.Indeperiodenmetveelregen liepde
grondwaterstand opdedrogeenberegeningsboerderijzohoogop,
datdealdaargroeiendegewassenvoorhunvochtvoorziening hieruitkondenputten.Hopelijk zaleendergelijke ongewenstecomplicatiein eenjaarmet eennormaalneerslagbeeld nietmeervoorkomen.
Al zijndande omstandighedenzoweldoorhet feit dat ernog
steeds sprakewasvanvoorbereidings-enaanloopmoeilijkheden,als
doorhetafwijkendeweertype inhetvoorjaar endezomer,verre
vannormaalgeweestvoorde oogst 1958,toch zalgetrachtv/orden
omnasluitingvanhetbedrijfseconomischboekjaar,hetbedrijfresultaat perboerderij teberekenen.Speciaal zalnagegaanworden
ofereengunstige invloed tevindenisopdeberegenings-eninfiltratieboerderijvanhet intensieverebouwplan.
Het eerste financiëleverslag vanhetproefbedrijf,handelend
overdeperiodevan 1September 1956tot 1mei 1958,werduitgebracht.Deresultatenrekening wees eenverlies aanvanf19.880.12.
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R.1

Het Rijk zalditverliesvoorhaarrekeningnemen.Dezeongunstigeuitkomstwordtwellichtmeerverklaarbaar indienmen
bedenkt dattegenoverdezeer zwarebemesting in '56en'57,om
degrond zeersnelopeengoed vruchtbaarheidsniveau tebrengen,
slechtsgeringe opbrengstenuit deoogst '57gesteldkonden
worden.Verderkwamenbijdeuitgaveneenaantaloprichtingskostenvoor,dieindekomende .jarenvervallen.Eenanderegroteuitgavenpost vormdedeverschuldigde rentevergoeding voorde
geïnvesteerde gelden.Deze rentelast zalblijvend opdeexploitatiedrukken.

Voorhetkomendejaarwerd de exploitatie opde3boerderijenineenplanvastgelegd.HetbestuurvandeStichtingheeft
ditplanmetbegroting inmiddels goedgekeurd.
Naastdeuitvoeringvandelandbouwwerkzaamhedenzalgetracht
wordennog enig onderzoek teverrichten zoalsinhetwerkplan
1958voorde SubcommissieVerdroging enVerstuiving reedsnader
isaangeduid.
Daardebedrijfsleidervandeproefbedrijventhans overeen
kantoorbeschikt,zaldeadministratie grotendeels terplaatse
kunnengeschieden.
De ervaringen,opgedaangedurende deaanloopperiode,zullenhet
mogelijk maken omdebeslissingeni.v.m.dedagelijksegangvan
zakenmeeraandebedrijfsleiderovertelaten.Deverslaggevingzalvandeonderzoeker evenwelmeer tijd danvoorheenvragen.

R.2
ProjectR.2 (566)
(1959)

Bedrijfsonderzoek
"Lollebeekgebied"
HoofdafdelingBedrijfsvraagstukken
AfdelingBedrijfsonderzoekgemengde
bedrijven

Aanvang %1957
Duur
:5 jaar
Personeel:Ir.L.J.T.Lumens
Verslag1958
InsamenwerkingmetdeafdelingStreekonderzoekvan
hetL.E.I.enhetRijkslandbouwconsulentschapvoorNoordlimburgwerden54bedrijvenuitgezocht,diemoetendienen
alsrepresentatieve vertegenwoordigers vandetotaal650
zuiverelandbouwbedrijven enlandbouwbedrijvenmettuinbouwteelten.Deliggingvandegekozenbedrijvenwerd opeen
topografische kaartaangegeven om eenindruk tekrijgenomtrentdeverdeling overhetgebied enoverdeverschillende
grondsoorten.
Plan1959
Ookhierkanverwezenwordennaarwerkplan '58vande
SubcommissieVerdroging enVerstuiving, waarinstaataangegevenhoehetverloopvanhet onderzoek zalzijn.
Eerstdienenterplaatse diegegevensverzameld teworden,dienoodzakelijk zijnomvoordegekozenboerderijenrentabiliteitsberekeningenen-begrotingenoptestellen.
Opdebegroting '59vandeSubcommissieVerdro.ging enVerstuivingiserrekeningmeegehouden,datvoorhet bedrijfsonderzoekLollebeek eenassistent aangesteld dient teworden.Hopelijkkandoor eenbenoemingnubinnenkort indebehoefteaan
mankrachtenwordenvoorzien.

R.3
Project nr.R.3(364)
(1959)

Bedrijfsresultaten Wisselbouwproefbedrijven (wpb)
Hoofdafdeling Bedrijfsvraagstukken
Afd. Bedrijfsonderzoek gemengde bedrijven

Aanvang
Duur

;1957
Ï 3 jaar

Personeel

;G.G,Verkerk

Verslag 1958
Nadat Ir.Cleveringa samenmet Th.v.Esmond in februarimaart de resultaten van het boekjaar 1956/*57 op dewpb haddenbesproken, heeft eerstgenoemde vrijwel geen aandacht meer
aan dewpb kunnen besteden in verband met zijn werkzaamheden
voor project R.4.Bit had o.a. ten gevolge5 dat het in het
vorige verslagjaar opgenomen contact met de werkgroep "methodiek" van het L.E.I.,met het doel eenwetenschappelijk verantwoord rapport over de wpb samen te stellen,moest worden
onderbroken. Daar uit dit contact is gebleken, dat devoorbereiding van dit rapport veel tijd zal kosten, werd besloten
op kortere termijn, aan de hand vanhet verrichte onderzoek,
eenP.A.W.-publikatie over het wisselbouwstelsel ten behoeve
van de praktijk te laten verschijnen. Ter voorbereiding van
deze publikatie bestudeerde G.G.Verkerk het wisselbouwarchief
enbezocht hij demeeste wpb.Hierbij bleek ook aan hem, dat de
20wpb onderling zeer grote verschillen o.a. in structuur vertonen, zodat het moeilijk zal zijn aan de hand van het cijfermateriaal eenuitspraak te doen over het al of niet verantwoord
zijn van het wisselbouwstelsel in het algemeen.
Allereerst werden aan de hand van deliteratuur in het
wisselbouwarchief bijzondere kenmerken van het wisselbouwstelselgekwalificeerd. Vervolgens werd als voortzetting van het
reeds voorlopig bewerkte materiaal het arbeidsinkomenuit de
grond van de wpb berekend envergelekenmet die van andere bedrijven in dezandgebieden, die geen ofinmindere mate wisselbouw toepassen. Het bleek moeilijk bedrijven te vinden, die
voldoende met de wpb vergelijkbaar zijn. Ten slotte werd een
berekening van de opbrengsten in percenten van dekosten (exclusief arbeidsloon) voor bovengenoemde bedrijven enbedrijfsgroepengemaakt.
Voor de overige aan de wpb verrichte werkzaamheden wordt
verwezen naar het verslag 1958 vanproject K.2.
Plan 1959
De wpb zullen in februari worden bezocht voor debespreking van de financiële resultaten over het boekjaar 1957/58.
In overlegmet deHoofdafd. Weide- enVoederbouw zullen ook
in de zomer wpb worden bezocht om waarnemingen te kunnen verrichten.
Het onderbroken contact met het L.E.I. betreffende deverwerking der resultaten van de wpb zal weer worden opgenomen.
In afwachting van het gereedkomen van het definitieve rapport
over de wpb ligt het in de bedoeling, dat in samenwerking tussen deHoofdafdeling Weide- enVoederbouw en de Hoofdafdeling
Bedrijfsvraagstukken eenpublikatie wordt geschreven over het
wisselbouwstelsel aan dehand van het in de afgelopen tien
jaar verrichte wisselbouwonderzoek. De bijdrage van de Hoofdafd.
Bedrijfsvraagstukken zal,behalve uit de redactie van depublikatie, bestaanuit het verschaffen van de bedrijfseconomische
resultaten van de wpb.

R

Inverbandmethetvoornemen in detoekomst aandacht
tebestedenaan vraagstukkenvangemengdebedrijveninhetalgemeenzal bijhetbestuderenvandewpb aansluiting gezocht
wordenbijalhetonderzoek opproefvelden enproefbedrijven,
datbetrekkingheeft opdeviermogelijkhedenvangrondgebruik opgemengdebedrijven 1)blijvendgraslandnaast blijvendbouwland 2)vasselbouwmetklaverrijke kunstweiden3)
wisselbouwmetgrasrijkekunstweidenen4)wisselbouwmet
kunstmatige watervoorziening. Ingenoemdevolgorde neemtde
intensiteit vanhetgrondgebruik toe.Debestuderingvande
bedrijfsvraagstukken,diehiermedeverband houdenendeontwikkelingvandevoor deverwerking dertechnische enfinanciële
gegevensvereistemethodiek,kanonsinziens eengoeduitgangspuntvormenvoorhet onderzoek vannaderhand aandeordekomendevraagstukkenbetreffendehet gemengdebedrijf.Voor deuitvoeringvan ditonderzoek is,evenalsvoor deverslaggeving
vandewpb, demedewerking vanhetL.E.I.verkregen.

-
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R.4

P r o j e c t nr R« 4 (369) Coördinatie van h e t onderzoek naar
(1959)
de mogelijkheden van Werktijdverkort i n g i n de veehouderij
Hoofdafdeling Bedrij fsvraagstukken
Afdeling Bedrijfsonderzoek gemengde
"bedrijven
Aanvang
Duur

%1958
:3 jaar

Personeel ; Ir.C.J.Cleveringa
Verslag 1958
Als secretaris van de werkgroep "werktijdverkorting in de
veehouderij"trof Ir. Cleveringa voorbereidingen voor de uitvoering van een door de Commissie Tjallema opgesteld proefplan.
De begroting werd doordeminister goedgekeurd eneen bedrag van
f. 350.000 werdterbeschikking gesteld aan het P.A.W. Op 19 juli
1958 werd hiervoor een Commissie van Beheer ingesteld, waarin
6 door het landbouwschap en 2 door de Directie van de landbouw
aangewezen leden zitting hebben.Ir. Cleveringa werd aangewezen
als secretaris en coördinator van de te verrichten onderzoekingen,
D e volgende onderzoekingen v/erden door de Commissie goedgekeurd
en de leiding van de technische uitvoering werd aan de vermelde
instituten toevertrouwd:
1, onderzoek na
r de melkopbrengst en de gezondheid van het vee
onder invröea van
a, de intervallen tussen de melktijden. Technische leiding;
Instituut voor Veeteeltkundig onderzoek (I.V.O.)te Utrecht,
De proeven worden genomen op de proefboerderijen "Bosma
Zathe I te Selmien (C.B.T.B.) Friesland, "Oostwaardhoeve"
te Slootdorp (I.L.R.) en "Ossenkampen" te Wageningen
(B.G.D.) met in totaal ongeveer 120 melkkoeien. Op genoemde proefboorderijen zijn drie assistenten aangesteld en
gedurende de stalperiode drie hulpkrachten. De koeien zijn
op elk bedrijf intwee groepen verdeeld, die
volgens de
intervallen 11-13,resp 9-15 worden
emolken. De proefduur
bedraagt voorlopig 2 jaar.
bij het melken
b. de voorbeh indeling en de nabehandeling
Technische "leiding 'T.V.O. tete
Utrecht.
Allere ;rst zal het I.L.R.
nagaan bij welke methode de m e e s te arb jidsl •es"p irir±i is te verkrijgen en vervolgens zal het
I.V.0. de ev
ntuele opbrengstdaling en het optreden van
uiergebreken bij toepassing van deze methode onderzoeken.
2. Onderzoek naar de arbeidsmetboden en de arbeidsorganisatie met
het d~b~ëT~bij"gelijk blijvende bedrijfsresultaten te"~komen tot
een
verkorting v; m de werktijden in de veehouderijbedrijven
tot gemiddeld
werkuren per week. Technische leiding I.L.R.

Wageningen.
Het onderzoek

zal plaatsvinden op twee groepen van elk
bedrijven in een weide-,resp. gemengd zandgebied. Nadat de
gehele veestapel volgens de intervallen 9-15 wordt gemolken,
zal getracht worden de overige werkzaamheden zonder verhoging
van de kostprijs van de melk in een kortere werkdag klaar te
krijgen. De proefduur bedraagt voorlopig 2 jaar.
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3.Onderzoeknaardebedrijfseconomische consequentiesvanwerk•fc'ijdverFörting"~indeveehouderij.Technischeleiding ;Hoofdafd. BedrijfsvraagstukkenP.A.W.
ZieprojectQ.1 (373)
4«Onderzoeknaar demogelijkhedenvancoöperatieveveehouderij
Hetinstituut voorboerderijenbouwheeft eenwerkgroep
"Coöperatieve Veehouderij"ingesteld,diezaltrachteneen
aantalbedrijventevinden,waarvandeboerenbereiàzijn
hunmelkveeincoöperatiefverband ineengemeenschappelijke
staltelatenmelkenenvoeren.DeheerLluntjewerfisals
medewerkervanhetP.A.W.lidvandezewerkgroep.
5.Hetgemeenschappelijk door eenaantalboerenlatenmelkenvan
hunkoeienincoöperatiefverband of"inloondienst.(melkjeep,
melkexpres).Y/ordtreedsopbescheiden schaalinonslandtoegepast,zodat deCommissiehiergeennieuweproefmee zalnemen.Welzal deontwikkelingvan dezemethodenauwlettend wordengevolgd.
Bovenstaande plannenvanonderzoekkwamenmedetot standop
grondvandeverkregen ervaringentijdenseenstudiereisnaar
DenemarkenenZr'edenvan 23julit/m 2julivaneenaantalleden
vandeCommissievanBeheerenvanenkele onderzoekers.Ir.Cleveringaverzorgde eenvoorlopigreisverslag.
Publikatiej3
Ö.J.Cleverïnga; ;,KorterewerktijdenIn deveehouderij?"
D.N.V.24(l958)no47(22/3)s 1(verkort)
Landbode 12(l958)no 33(21/3)s537en34(28/8):551
Onsplatteland (1958)no665(5/9)s8no 666(12/9)"8
DeBoerderij42(l958)no4-8(27/8)s13en 5 0 ( 1 0 / 9 ) Î 7
Landbouwcourantv.d.Veenkol.55(l958)no54(30/s):5
enno 35(6/9)Î4
BriesLandbouwblad 55(l958)no 35(29/8)S716 enno36
(5/9);736
/s
t
/
ZeeuwsLandbouwblad 46(l958)no 2441(23/8)1551 en
no 2442(30/8):562 (verkort)
Samenwerking40(1958)no 18 (6/3)en 19(20/9).
C.J.Cleveringa;;!Werktijdenverkortingin demelkveehouderij"
Persbericht aanA.N.P.voor dagbladpers
C.J.Cleveringai Decoöperatieve veehouderijinDenemarken,ContactbladvoorBedrijfseconomie 8 (l958)no1O(oKt);20
Plan1959
Bijcueuitvoeringvanbov:ngenoemdeproefnemingenzalIr.Cleveringaals secretarisvandeCommissievanBeheer enalscoördinator
vandeverschillende onderzoekingenbetrokkenzijn.

R5
ProjectnrR.5
\5i 4) BedrijfseconomischOnderzoekKomgronden (insamenwerkingmethet
(1959)
L.E.I.)
inieuwproject.
HoofdafdelingBedrijfsvraagstukken
AfdelingBedrijfsondcrzoekgemengde
bedrijven
Aanvang :1957
Duur
:5jaar
Personeel;E.C.vanKraaikamp enIr.G.C.Meyerman (L.E.I.),
Probleemstelling
InhetkadervanhetwerkvandeCentraleKomgronden
Stichtingwerd in1954Ir.Kolhoop doorhetL.E.I.belast
metbedrijfseconomischonderzoek t.b.v.dewerken terverbeteringvandelandbouw in dekomgrondgebieden.Deheer
E.C.vanKraaikamp,Hoofdassistent Rlc.Tiel,laterinalgemenedienstbijhetRlc.bedrijfseconomie,werdaangewezenals
medewerkerbijditonderzoek voordeR.L.V.D.Hetvorloopen
deresultatenvanhetonderzoek werdenregelmatigbesproken
ineenwerkgroep ondervoorzitterschap vandeRlc.voorBedrijfseconomie.
NahetvertrekvanIr.Kolhoop in juli1958werd devoortzettingvanhetwerkafhankelijkvandeheervanKraaikamp.
DoorhetL.E.I.werd Ir.Meyerman tijdelijkalsverbindingsman
aangewezen.DevervullingvandevacatureKolhoopistotdusveronzeker.
Doordeheervan^raaikampwerdenverschillende internenota's
geschreven,o.a.over derentabiliteit vanpopulierenteelt,definancieringvanaanplantvanpopulieren enoverde privaat-economische
rentabiliteitvanderuilverkaveling Tielerwaard-West.

Werkwijze enplanvoor1959
Overdeverdere organisatie vanditonderzoek bestaatnog
onzekerheid.Debeide onderzoekers zulleniniedergevalkomen
toteenrapportoverprivaat-economische aspectenvanderuilverkaveling Tierlerwaard-West.Met deStichtingOnderzoekKomgronden enmethetL.E.I.zalnognader overlegdworden overde
voortzettingvanhetonderzoek. Verwachtwordtdatderuilverkaveling Tielerwaard-West zeervelebedrijfsproblemenzalmedebrengendie-mede tenbehoevevandeR.L.V.D.-omnaderonderzoek zullenvragen.Het onderzoek zalzichdienenterichtenop
het zoekennaaroptimalebedrijfsvormenopkomgrond enhetverschaffenvan eenbeterebeleidsbasis voorhetCultuurtechnische
werkinditgebied.

S.1
Project nrS.1(367) Rentabiliteitvan droogmethoden
(1959)
opweidebedrijven
HoofdafdelingBedrijfsvraagstukken
Afd.Bedrijfsonderzoekweidebedrij-,
ven
Aanvang
Duur
Personeel

11957
s3jaar
;J.G-rijpstra(L.E.I.)

Verslag 1958
Voorhetberekenenvandeteverwachtenrentabiliteit
vandekoude-enwarmeluchtventilatie zijnonderstaandegegevensverzameld ennadergeanalyseerd.
a.Voederwinning enweerrisicometbetrekkingtot dehooiwinningindeverschillende gebiedenvanNederland,insamenwerkingmethetK.N.M.I. enpersoneel vanRijkslandbouwconsulentschappen.
b.Devoederwaardeverliezen tijdens dewinning endebewaring
vandeverschillendehooiwinningsmethodeninoverlegmet
Dr.DijkstrateHoorn.
c.Methodenvanventileren endedaarbijvoorkomendeproblemeninsamenwerkingmetIr.Philipsen enIr.v.d.Schaaf
vanhetI.B.V.L,
d.Dehooiventilatie indepraktijkinsamenwerkingmetde
Rijkslandbouwconsulentschappen.
e.Bedrijfseconomische,technischeengegevens over dearbeidsorganisatievanenkelerendementsbedrijvenuitZ.W.PrieslandinsamenwerkingmetR.l.C.Sneek,Ir.Moens endeHeer
PostmavanhetI.L.R.
Mede opbasisvanbovenstaandegegevensis eenconcept-rapport
opgesteld.Inditrapportzijn eenaantalbegrotingenopgenomen,waarbijaandevoederwaardeverliezen enaandearbeidsorganisatiebijzondereaandacht isgeschonken.
Plan1959
"TTetconcept-rapport zal eerstintern envervolgensmet
deskundigenbuitenhetP.A.W,wordenbesproken.
Erzalnaargestreefd wordenomopkortetermijnhetrapport
voorpublikatie gereedtemaken,na eventueel aanvullendebewerking opgrondvanbovengenoemd overleg.
Publikaties
Ir.T.I.WIND

"Ophoeveelbedrijvenwordthethooi
kunstmatiggedroogd?"
(GroeneSchakels,april '58)

T.1
ProjectnrT.1(368) Rentabiliteit vanhetkunstmatig drogen
(1959)
opakkerbouwbedrijven
HoofdafdelingBedrijfsvraagstukken
Afd.Bedrijfsonderzoekakkerbouwbedrijven
"•
Aanvang ;1957
Duur
:5jaar
Personeel ;M.Draisma
Verslag 19^8
Deresultatenvandeingestelde enquêtenaar deomvang
vanhetkunstmatig drogenindepraktijkkwamenbeschikbaar.
Hieruit bleek,datopeen60-talakkerbouwbedrijvenapparatuur
voorhetkunstmatig drogen (=km.dr.)aanwezigwas. (Naargeschat wordtis ditaantalindeloopvanhet verslagjaarmet
een10à 20-tal toegenomen).Dezebedrijvenliggenbijnaalle
indezeekleigebiedenenvrijregelmatigverspreid.Indezandgebiedenkomthetkm. dr.nog slechts opeen5-talgrotere ontginningsbedrijvenvoor enverdernoginhetrivierkleigebied
op een3-talbedrijven.
Hetkm.dr.geschiedde opdemeestebedrijvenvoornamelijk
teoordegemaaidorstegranen.Uien,erwten,bonenofgladiolen
warenverder opverschillende bedrijvenprodukten,waarvoorde
apparatuur werdgebruikt,Indemeestegevallengeschieddehet
drogenopeendroogvloer (80$),vooralinaardappelbewaarplaatsen.Eensilo-droger ofandereverticale opstelling kwamop10$
vandebedrijvenvoor;meestal werd olie ilsverwarmingsbron
gebruikt.
Het onderzoek werdinhetverslagjaarvooralgericht.ophet
verkrijgenvaninzicht omtrent derentabiliteitsaspecuenvan
hetkm.dr.vangemaaidorste granenophetbedrijf.Dittemeer
daargeblekenis,datbijhettoenemenvanhetmaaidorsen
dezevraaginverschillende akkerbouw/strekenvanonslandactueelis.Bijhet onderzoek kongebruikgemaakt wordenvanervaringen opverschillende bedrijveninGroningen,Friesland,
Noord-Holland enZeeland opgedaanmet hetkm.dr.,alsmedevan
het droogtechnisch onderzoek vanhet I.B.V.L. Da'-ropgeenenkel
bedrijfgoedegegevensinbedrijfseconomischezin,geregi-•
streerdvoorhandenwaren,moesten debegrotingenmet losvan
elkaarverzamelde gegevenswordenopgesteld.
Voorhetkm.dr.op deboerderijblijkenvooral eendroogvloer of eenverticaal droogsysteem inaanmerking tekomen.
Beide droogwijzenzijnbijhet onderzoek betrokken,terwijlbij
dedroogvloer hetgevalisonderscheiden, dateenaardappelbewaarplaatsmetbuiten-luchtkoeling aanwezigis.
Het onderzoek leidt ertoe defactoren,diebij derentabiliteitsvraag eenrol speleninte deleninwatwezouden
kunnennoemen devoorhetbedrijf externe eninternefactoren.
Aandeexterne faxtoren (menkanb.v.noemendeinvloedvan
hetindividueel ofcoöp. drogenop demarktpositie vandeproducenteninhetalgemeen)werdbijhet onderzoek slechtsterloops
aandacht geschonken, daargemeend werd deprobleemstelling in
beperktezintemoetenopvattenvoorlopig.Hetindeloopvan
hetverslagjaarmet
coöperaties,aangeslotenbijhetC.B.,
opgenomencontactheeftbovendientothedenweinig concrete
gegevens opgeleverd.

- 2-

T.1

Hetnagaanvandeinternefactorenleidde ertoeindeze
eenH-tal omstandighedenteonderscheiden,dievanbelang
zijnvoor derentabiliteit vanhetkm.dr.op eenbepa-ldbedrijf.Samenvattend kangezegd worden,datdezebepalendzijn
voor:
a. demaximale engemiddelde hoeveelheid tedrogenprodukt
b. debenodigdeinvesteringen
c.dearbeidskosten
Ditzijngebleken debelangrijkste factorentezijn,diede
kostenvanhet drogenper 100kggraanophetbedrijfbepalen.
Hetgemiddelde percentage van degraanoogst,datkm.dr,
behoeft nahetmaaidorsen,isinhetN.vanhetlandgroter
daninhetZ,,omdat
1 .derelatieve vochtigheid inhet noorden overdaggemiddeldhoger is
2 .eenzelfdegewas inhetnoordenlatergeoogstwordt
3 .hetbouwplaninhetnoordenmeerlaatrijpende granen
vertoont.
Met deze omstandighedenmoestbijdeopte stellenbegrotingen
rekeningwordengehouden.Senmoeilijkheidwordt hierbijverdergevormd door denog sterke evolutie indeconstructie en
opstelling vanvooralgemechaniseerde verticale droogsystemen.
Bijdeinvesteringenhiervoormoet bij debegrotingennogeen
zeerruimemargeinacht wordengenomen.
Wat deopbrengstenbetreft werd ervanuitgegaan,dat
i.v.m.demarktpositie,deproducentenvoor eengroot deel
overdroogapparatuurmoetenkunnenbeschikkennahetmaaidorsen.Overhet algemeenzal dekeuze voor deindividuele landbouwer danook slechtskunnengaantussenhetindividueelöf
het coöp.drogen. Dekostenvanhet coöp. drogenmoetenderhalvebeschouwd aordenalsopbrengstenvanhetzelf-drogen.
Hiervoor zijnde droogtarievenvancoöp.drogerijeninverschillende delenvanhet landverz-aaeld.
Samenvattend kangezegd worden,datuit het onderzoek
welisgebleken,d.topbepaaldebedrijven,waar deomstandighedengunstig zijn,het drogenrendabelkanzijn.Of ditin
eenvoorkomend gevalzois,kanuit deopgestelde begrotingen
wordenbenaderd alsdegeldendebedrijfsomstandighedenhierin
wordenverdiscont.erd.Zoalsopgemerkt zalvanZuidnaar
Noordhetpercentagebedrijvenwaarhet zelf-drogenrendabel
kanzijn,toenemen.
Daar deopslagzeer nauwmethet drogenisverbonden,
werdhieraanenigeaandachtbesteed.Deopslagincoöp.silo's
werdvergelekenmet opslaginsakkenofhouten silo'sopde
boerderij.Voor opslag oplangeretermijnblijken decoöp.
tarievenbelangrijkhoger tezijndandeopslagkosten op
deboerderij.Bij dehuidige prijsstaffelvantarweblijkt
eenopslagvan6maandenoflanger ophetbedrijfgoedterenderen.
Deresultatenvanhet onderzoek zijnweergegevenineen
concept-rapport "Bedrijfseconomischeaspectenvanhetkunstmatigdrogen endeopslagvangemaaidorstegranenop deboerderij"
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Plan1959
Nagegaanzalwordenwelkemogelijkhedenhetkm.dr.biedt
voor deverschillende anderegenassen,welkeinhetbouwplan«
v.d.akkerbouwbedrijvenvoorkomenofhiarindoorhetkm.dr.kunnen
wordenopgenomen.Metalsachtergrond hettotalebedrijfseconomische resultaat vanhetbedrijf zalin 1959vooralaandacht
wordenbesteedaan deinvloedvanhetkm.dr.op
1.deoogstrisico's
2. dearbeidsfilm
3.dekwaliteit derprodukteneneventuelemarkteffectueringervan
4.demogelijkheid omverschuivingeninhet bouwplanaan
tebrengen.
Publikaties
M.DRAISMA Enkele praktijkgegevensomtrent deteelt endebemesting
vanoomsrgerst
22steJa:-rnoekje (jan.'58)v.d.Afd.Nacobrouwv/nN.I.B.E.M.
Debemesting ophetbedrijfinVijfjaar"DeBouwing"
Verslagv.d.proefboerderij "DeBouwing" overdejaren
1951t/m1955.
Heta'intalplantenperhabijbietenenaardappelen.
DeBouwboerjg.2nr.2maart 1958.
Deomvangvanhet kunstmatig drogenopakkerbouwbedrijvenDeBouwboer jg.2? nr.3-mei1958.

T.2
ProjectnrT.2(375)
(1959)
(nieuw project)

Rentabiliteitmechanisatieakkerbouw
HoofdafdelingjJedrijfsvraagstukken
AfdelingBedrijfsonderzoek
Akkerbouwbedrijven

Aanvang i 1958
Duur
;3jaar
Personeel;1.Nieuwenhuijse
Probleemstelling
Indepraktijkvandevoorlichting,metnameindegebiedenmetgrotere akkerbouwbedrijven,moetintoenemende
mateaandachtwordengeschonken aandeproblemenrond demechanisatievandebedrijven.Derentabiliteitsproblemenbij
aanschaffing engebruikvanmachines zijnzeergecompliceerd
enbehoeven eengoede theoretische fundering.
Devraagisnaarvorengekomen,opwelkewijzedeHoofdafdelingBedrijfsvraagstukkenhetwerkvandebedrijfsvoorlichtersindezekan ondersteunen.Daarbijgaandegedachtenuit
naardeontwikkelingvan eenmethodiek,diedebehandelingvan
derentabiliteitsproblemen rond demechanisatie opmeer
systematischewijzemogelijkmaakt.Dit zoub.v.kunnen
leidentot eenpublikatie,diepraktische richtlijnen geeft
voorbegrotingen incombinatiemet systematischverzamelde
technische gegevens (capaciteit,prijzen,levensduur,onderhoudskosten,geschiktheid voorbepaalde bedrijfsomstandigheden).Reedswerdenvooreenaantalgroteremachinesvoorbeeld-begrotingen,enz.opgesteld,die o#m.met eengroep
landbouwers inZeelandwerdenbesproken-.
Tevenswerd aandachtbesteed aan onderzoek,dat opdit
terrein
incidenteelindeconsulentschappen reedsgeschiedt.

Publikaties
L.NIEUWENHUIJSE

Begrotingeninverband methetbepalen
vandegebruiksduurvanwerktuigen
58)
(Contactblad o,V-r

Voordeverdereuitbouwvandit onderzoek isdemedewerkingvanhetI,L.R.,hetconsulentschap voorLandbouwwerktuigen enwellicht ookvanhetL.ïï.I.noodzakelijk.Hetligt
danookindebedoeling,metdezeinstantiesnaderhierover
teoverleggen.Vandit overleghangthetmede afof-enop
welkewijzeditonderzoek zalwordenvoortgezet.

