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Stalmest blijkt een dichtere zode te geven dan kunstmest, terwijl de grasgroei
op de stalmestveldjes in het voorjaar eerder op gang komt dan op de kunstmestveldjes.
Akkers 10 t/m 17. PROEFVELD 6 - DE DRIE MINIATUUR ORGANI
SCHE STOFBEDRIJVEN
Ter ondersteuning en aanvulling van het onderzoek op de drie organische
stof-bedrijven bij Nagele is dit proefveld in 1953 aangelegd. De opzet van
deze proef is wat de gewassen, vruchtopvolging en organische bemesting
betreft geheel gelijk aan die van de Nageler bedrijven, de Kunstmestakker,
de Wisselweide en het Klaverland. Bij dit proefveld wordt dan ook gesproken
van de drie objecten de kleine Kunstmestakker, de kleine Wisselweide en het
kleine Klaverland.
De kleine Kunstmestakker
Op dit bedrijfje wordt geen organische bemesting toegepast, het is gelegen
op het middenste derde gedeelte van de akkers 11 t/m 16 (blok B).
Het kleine Klaverland
Op dit bedrijfje wordt groenbemesting toegepast één keer in de drie jaar met
behulp van hopperupsklaver die jaarlijks gezaaid wordt onder de dekvruchten vlas en wintertarwe resp. voor de volggewassen aardappelen en
suikerbieten.
Het bedrijfje ligt op het oostelijke derde gedeelte van de akkers 11 t/m 16
(blok C).
De kleine Wisselweide
Op dit bedrijfje wordt jaarlijks 20 ton stalmest/ha gegeven op de drie van de
acht perceeltjes, in de erwtenstoppel voor wintertarwe, op de jongste kunstweide voor de winter en op de oudste kunstweide vlak voor het scheuren
voor aardappelen.
Een vast systeem van wisselbouw met 2 jaar kunstweide en 6 jaar akkerbouw
gewassen wordt toegepast over het gehele bedrijfje. Groenbemesting met
hopperupsklaver wordt toegepast, gezaaid onder dekvrucht w. tarwe voor
suikerbieten.
Dit bedrijfje beslaat de gehele akkers 10 en 17 en het westelijke derde gedeelte
van de akkers 11 t/m 16.
Vruchtopvolging
Er wordt een vast systeem van vruchtopvolging toegepast, vlas, aardappelen,
erwten, wintertarwe, suikerbieten, zomergerst. Op de kleine Wisselweide
wordt een zesjarige vruchtopvolging door inschakeling van twee jaar
kunstweide na vlas een achtjarig systeem.
Bemesting met kunstmeststoffen
a. Fosfaat
Voor aardappelen en suikerbieten wordt 120 kg P2Os/ha gegeven (super
fosfaat 20 %), voor de overige gewassen 100 kg P205/ha. Op perceeltjes van
de kleine Wisselweide, waarop stalmest is gegeven, wordt 40 kg P2Os per ha
minder superfosfaat gegeven.
b. Stikstof
Jaarlijks worden 6 stikstoftrappen aangelegd op de gewassen aardappelen,
suikerbieten en zomergerst op alle drie bedrijfjes, bovendien op de gewassen
vlas en wintertarwe van de kleine Kunstmestakker. Het schema voor deze
N-trappenproeven is op alle gewassen gelijk. Alle gegeven stikstofmest is
kalksalpeter.
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Schema N-trappenproeven
De grootte van de N-giftenin kg zuiver N per ha op de N-trappen 1 t/m 6 is in
onderstaande tabel vermeld.
gewas

bedrijfje

aardappelen
suikerbieten
zomergerst
wintertarwe
vlas

alle drie
alle drie
alle drie
Kunstmestakker
Kunstmestakker

Stikstoftrappen in kg N/ha
1

2

3

4

5

6

0
0
0
0
0

40
40
20
20
10

80
80
40
40
20

120
120
60
60
30

160
160
80
80
40

200
200
100
100
50

De stikstofbemesting op de gedeelten buiten de trappenproeven is in onder
staande tabel vermeld in kg kalksalpeter/ha.

gewas
vlas
aardappelen
w. tarwe
s. bieten
z. gerst

Wisselweide
80
200
200
400
300

Kunstmestakker
100

Klaverland
100

—

—

450

400

—

—

350

300

c. Kali
Tot heden werd geen kalibemesting gegeven. Dit jaar voor het eerst is een
kaligift gegeven voor de aardappelen en suikerbieten op de westelijke helft
van de akkers 13 en 16 op de kleine Kunstmestakker en wel 500 kg patentkali
per ha. Het doel hiervan is nagaan of kalibemesting reeds gewenst is. Op deze
met kali bemeste gedeelten zijn bovendien stikstoftrappen aangelegd.
d. Afoogsten groene massa hopperupsklaver
Door de praktijk wordt veelvuldig de vraag gesteld wat het verschil in effect
van groenbemesting is wanneer men een volledig ondergeploegd gewas
vergelijkt met het geval waarin de groene massa wordt afgeoogst voor het
onderploegen. Ter bestudering van deze vraag is op de westelijke helft van
akker 16 op het kleine Klaverland de groene massa van de hopperupsklaver
afgeoogst, terwijl op de oostelijke helft van deze akker het volledige gewas is
ondergeploegd. Op beide akkergedeelten zijn stikstoftrappen aangelegd op
het proefgewas aardappelen.
Enkele tot heden verkregen proefresultaten
Het geregeld toepassen van groenbemesting met hopperupsklaver als ook
het scheuren van een twee jaar oude kunstweide heeft meestal een aanzienlijke
besparing op de minerale stikstofgift tot gevolg gehad. Hierbij is duidelijk
naar voren gekomen, dat de stikstofwerking van ondergeploegde hopperups
klaver van jaar tot jaar aanzienlijk uiteen kan lopen. Dit is niet alleen een
gevolg van verschil in ontwikkeling van de bovengrondse groene massa,
maar waarschijnlijk ook van de weersomstandigheden die optreden in het
jaar na het onderploegen. De gegevens in onderstaande tabel demonstreren
duidelijk de aanzienlijke verschillen in minerale N-giften die na groen
bemesting nodig waren om bij aardappelen de maximaal bereikbare opbrengst
te verkijgen op dit proefveld.

jaar

ontwikkeling van de
hopperupsklaver in het
voorafgaande najaar

Minerale bemesting
Voor alle gewassen is 500 kg superfosfaat 20 % per ha gegeven. De stikstof
bemesting op de diverse gewassen is als volgt: zomergerst 350 kg kas,
suikerbieten 500 kg kas, wintertarwe 400 kg kas, aardappelen 300 kg kas en
vlas 125 kg kas per ha.
Op alle bietenakkers zijn stikstoftrappenproeven aangelegd volgens onder
staand schema.
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Enkele tot heden verkregen proefresultaten
In een natte winter of bij een natte opdooi trad op de ondiep geploegde
akkers meer oppervlakkige verslemping van de grond op dan op de dieper
geploegde akker. Bij het maken van het zaaibed in het voorjaar wordt op de
ondiep geploegde akkers gemakkelijk een te fijn zaaibed verkregen waardoor
bij flinke regenval direct na het zaaien de grond gemakkelijk oppervlakkig
wil dichtslaan. Dit kan tot gevolg hebben dat een fijnzadig gewas zoals vlas
onvoldoende opkomt op deze akkers.
Zaadonkruiden zoals muur en tuintjesgras komen het meest voor op de
ondiep geploegde akkers.
Tot heden zijn nog geen grote opbrengsverschillen verkregen bij de gewassen
die een gevolg waren van verschil in diepte van ploegen. In verschillende
jaren werd bij enkele gewassen de indruk verkregen, dat de behoefte aan
dieper was geploegd een hoger bietenopbrengst verkregen,werd en
dat de stikstofbehoefte om die topopbrengst te bereiken ook toenam met
toenemende ploegdiepte.

Foto Dir. van de Wieringermeer

Excursiegids 1959
„Dr. H. J. LOVINK-HOEVE"

top-stikstofgift en top-opbrengst
aardappelen
kg N/ha

ton aard./ha

1954
1955
1956
1957
1958

vrij goed
matig
vrij goed
matig
goed

0
120
0
75
110

29
52
29
44
48

gemid.

vrij goed

60

40

Soms, niet altijd, werd na groenbemesting een hoogte van het opbrenstniveau bij aardappelen en suikerbieten verkregen, die niet bereikt kon worden
wanneer geen groenbemesting was toegepast. Dit was b.v. in 1958 het geval
bij aardappelen, waarbij een verhoging van het opbrengstniveau door groen
bemesting werd verkegen van 8 ton aardappelen per ha.
Akkers 22 t/m 48 (50). PROEFVELD 7 - PLOEGDIEPTENPROEF MET
ZES VERSCHILLENDE GEWASSEN
Op dit proefveld wordt vanaf 1944 nagegaan wat de invoed is van verschil
in ploegdiepte op het gedrag van de grond en de reacties van de proefgewassen.
Jaarlijks worden drie ploegdiepten onderling vergeleken, ondiep ploegen
(10—14 cm), matig diep ploegen (18—22 cm) en diep ploegen (26—30 cm).
Op de akkers 40 t/m 48 zijn de ploegdiepten jaarlijks dezelfden, op de akkers
22 t/m 39 wisselen op elke akker de drie ploegdiepten van jaar tot jaar volgens
een vast schema. De ploegdiepten van ae laatste drie jaar zijn op elke akker
op de plattegrond aangegeven door drie achter elkaar geplaatste hoofdletters.
Zo betekent OMD, ondiepgeploegd najaar 1956, matig diep geploegd
najaar 1957 en diep geploegd najaar 1958.
In het najaar van 1957 en 1958 zijn de twee akkers 49 en 50 gespit met de
spitmachine van de Firma Mulder. SpO betekent ondiep gespit
12 cm)
en SpM betekent matig diep gespit (i 20 cm).
Organische bemesting voor verschillende gewassen
Zomergerst: herfst 1954 tweejarige luzerne;
suikerbieten: herfst 1955 tweejarige luzerne;
erwten:
herfst 1956 tweejarige luzerne
wintertarwe: herfst 1957 hopperupsstoppelklaver;
aardappelen: herfst 1958 hopperupsstoppelklaver.
Onder het vlas is dit jaar witte klaver ingezaaid.

VOLLENHOVERWEG 12 - MARKNESSE N.O.P.
Telefoon K 5273 - 369 of K 5270 - 2461

ALGEMENE GEGEVENS
De Dr. H. J. „Lovink-hoeve" was oorspronkelijk een proefboerderij van de
Directie van de Wieringermeer. In 1954 is de proefboerderij gepacht door de
Landbouw Organisatie T.N.O., die de exploitatie opdroeg aan het Landbouw
proefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen, thans Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid, onder toezicht van een Commissie van Beheer.
Op de proefboerderij zijn vrijwel alleen veeljarige permanente proefvelden
aanwezig, de meeste zijn reeds in 1944 aangelegd. Het onderzoek betreft de
vruchtopvolging, organische bemesting, fosfaatbemesting en grondbewer
king. Rond 72 % van de beteelde oppervlakte wordt door de proefvelden
in beslag genomen.
De grondsoort is zware zavel met ruim 30 % afslibbare delen (< 16/*),
10% CaC03, 2,5% humus, Pcitr. 17 en K—HCL 16.
De afstand tussen de drainreeksen bedraagt 12 m.
GEWASSEN EN RASSEN 1959
Op de diverse proefvelden en praktijkgedeelten komen een of meer van de
volgende gewassen en rassen voor. Wintertarwe Carstens VI, winterrogge
Petkiiser, haver Abed Minor, zomergerst Minerva, aardappelen IJsselster,
Eigenheimer of Bintje, suikerbieten Klein Wanzleben E, Hilkshög standaard
Polyploïde of Polybeta, vlas Wiera, erwten Pauli, hopperupsklaver Deense,
kunstweiden N.O.P.-mengsel, Luzerne Du Puits en witte cultuurklaver.
COMMISSIE VAN BEHEER
Dr. Ir. S. Smeding (voorzitter), J. H. van Cingel, H. Noteboom en C. J. F.
Oomen; adviserende leden: Ir. W. A. Bosma, Drs. P. Bruin, Ir. P. R. Bouman, Ir. P. A. den Engelse, Ir. J. Wind en Ir. J. A. Grootenhuis (secretaris).
PERSONEEL
M. Burgers (bedrijfsleider), J. K. Mulder (hoofdassistent), H. Schuller
(tijdelijk assistent).
Vaste proefveldarbeiders: J. de Lange, A. J. Meyer, Th. J. Plat, J. Smit,
D. Spin en D. Zeihorst.
Arbeider op CAO: H. de Groot.
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Plattegrond van de proefboerderij
V ollenhoverweg
Kavel S 37
Wintertarwe (Carsten's VI) 300 kas/ha
I P.D. proef div. gewas.
Boerderij
A
B
l.w. rogge
met erf

PROEFVELDEN OP KAVEL S 37

Kavel S 38
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Akker 2
Door de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen is hier in 1958 een
Proefveld aangelegd met diverse gewassen. In 1959 is dit proefveld opnieuw
aangelegd met dezelfde gewassen op dezelfde veldjes. Het doel is de be
studering van de vermeerdering van verschillende vrij in de grond levende
aaltjes onder invloed van verschillende gewassen.
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getallen in de proefvelden zijn
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Akkers 3 t/m 6. PROEFVELD 1 - GRAANVRUCHTWISSELINGSPROEF
Op dit proefveld wordt vanaf 1944 nagegaan hoe dikwijls men met hetzelfde
graan op dezelfde akker terug kan komen. Dit betreft de granen winterrogge
(akker 3), wintertarwe (akker 4), zomergerst (akker 5) en haver (akker 6).
De objecten zijn:
I (blok A) = permanente verbouw van hetzelfde graan
II (blok B) — 2.x per drie jaar verbouw van hetzelfde graan;
III (blok C) = 1 x per drie jaar verbouw van hetzelfde graan.
In 1959 zijn alleen op object I de permanent verbouwde granen aanwezig.
Op de objecten II en III zijn zes verschillende gewassen aanwezig. Op alle
granen liggen zes stikstoftrappen, de N-giften op deze trappen in kg N/ha
zijn 0, 20, 40, 60, 80 en 100 kg N/ha in de vorm van kalksalpeter.
Enkele tot heden verkregen proefresultaten
Er zijn nog geen grote opbrengstdalingen opgetreden als gevolg van de
permanente verbouw van hetzelfde graan, behalve bij wintertarwe in de
eerste jaren van de proef (voetziekte). In 1958 trad bij ae w. tarwe voor het
eerst weer een voetziekte op (sneeuwschimmel) die echter geen opbrengst
daling van betekenis heeft veroorzaakt.
Het is gebleken, dat de invloed van verschillende voorvruchten op de
graanopbrengsten voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door verschil
in stikstofrijkdom van de grond na de verschillende voorvruchten. De laatste
jaren blijken er aanzienlijke verschillen in aantallen vrij in de grond levende
aaltjes aanwezig te zijn vooral op de tarwe-akker (pratylenchus aaltjes) en op
de zomergerstakker (paratylenchus aaltjes). Er is nog geen belangrijke
invloed van deze aaltjes op de gewasopbrengsten opgetreden.
Akkers 7 t/m 16. PROEFCOMPLEX 2 MET DIVERSE ORGANISCHE
MESTSTOFFEN
Dit proefcomplex is in 1959 onderverdeeld in drie gedeelten, 2a, 2b en 2c.
Akkers 7 t/m 9. PROEFGEDEELTE 2a - Compostproef met proefgewas
WINTERTARWE
Vanaf 1948 wordt op dit proefgedeelte nagegaan de invloed van compost
(gemaakt van afval van eigen bedrijf) op de gewasopbrengsten en de grond.
De objecten zijn:
I = geen organische bemesting;
II = 40 ton compost/ha gegeven in de najaren van 1948, '51, '54 en '57;
III = 80 ton compost/ha gegeven in de najaren van 1948, '51, '54 en '57.
De objecten zijn in drievoud aanwezig.
Op elk object zijn 8 N-trappen volgens toeval aangelegd. De N-giften in
kg N/ha op de N-trappen zijn gegeven in de vorm van kalksalpeter en wel
0,10, 20, 30, 40, 50, 60 en 70 kg N/ha.
Enkele tot heden verkregen proefresultaten
Het geregeld bemesten met compost heeft een daling van de minerale stik
stofbehoefte veroorzaakt. In 1958 bedroeg bij consumptie aardappelen de
kunstmestbezuiniging op het object met 40 ton compost/ha 150 kg kalk
salpeter per ha en op het object met 80 ton compost/ha 300 kg kalksalpeter
per ha. Compost heeft het humusgehalte, P-getal, P-citroenzuurcijfer en
kaligehalte van de grond verhoogd.

Enkele tot heden verkregen proefresultaten
Na het onderploegen van graanstro moet in het eerste jaar meestal rekening
worden gehouden met een iets zwaardere kunstmeststikstofgift, wanneer het
stro in november wordt ondergeploegd. In het tweede jaar kan soms iets
bezuinigd worden op de minerale stikstofgift.
Vlinderbloemige groenbemesting maakt in het eerste jaar vaak een belang
rijke besparing op de minerale stikstofgift (4 à 500 kg kalksalpeter/ha)
noodzakelijk, de nawerking in het tweede jaar is gering. Groenbemesting
met niet vlinderbloemigen laat in het eerste jaar meestal een minder groot
stikstofeffect zien dan vlinderbloemige groenbemesting. De nawerking van
niet vlinderbloemigen kan in het tweede jaar soms iets groter zijn dan die van
vlinderbloemigen, meer dan 100 kg kalksalpeter per ha bedraagt deze na
werking meestal niet.

Inschakeling van eenjarige rode klaver en vooral van tweejarige luzerne in
de vruchtopvolging heeft een beduidende bezuiniging op de minerale stik
stofgiften mogelijk gemaakt. De mate waarin op de stikstofbemesting
bespaard kon worden was niet alleen afhankelijk van de soort en hoedanig
heid van de groenbemester maar ook van het jaar en vooral van de lengte
van de groeiperiode van de gewassen die na ae vlinderbloemigen werden
verbouwd. Zo bleek vlas met een groeiperiode van ^100 dagen, dat in het
tweede jaar na de verbouw van tweejarige luzerne werd verbouwd ongeveer
22.5 kg N/ha opgenomen te hebben van de luzerne-stikstof en bieten met
een groeiperiode van rond 200 dagen in dat zelfde jaar van dezelfde luzernestikstof ongeveer 70 kg N/ha. Het effect van de stoppel van paardebonen en
erwten is vrij gering, in het eerste jaar overeenkomend met een stikstofeffect
van 15 à 20 kg N/ha het tweede jaar 5 à 10 kg N/ha.

Akkers 14 t/m 16. PROEFGEDEELTE 2c - STALMEST-STIKSTOFPROEF; PROEFGEWAS AARDAPPELEN
Vanaf 1945 wordt op dit proefgedeelte nagegaan de invloed van stalmest op
de grond en gewassen. Tot en met 1957 werd op akker 16 in de najaren van de
oneven jaren 20 ton stalmest per ha gegeven op akker 14 in de najaren van de
even jaren.
In de herfst van 1958 is voor het eerst op beide akkers 20 ton stalmest per ha
gegeven waardoor deze proef thans twee objecten bevat.
Object I = geen organische bemesting (akker 15);
Object II = om het andere jaar 20 ton stalmest/ha (akkers 14 en 16).
Op elk object zijn 8 stikstoftrappen in zesvoud aanwezig, deze zijn 0, 15, 30,
45, 60, 75, 90 en 105 kg N/ha in de vorm van kalksalpeter.

Akkers 31 t/m 39. ONDERZOEK BETREFFENDE FOSFAATBE
MESTING OP DE PROEFVELDEN 5, 8, EN 9
De grootte van de fosfaatgift, de wijze van toediening als ook de fosfaattoe
stand van de grond hebben invloed op de opbrengsten van de gewassen.
Aangezien deze invloeden zich van jaar tot jaar verschillend kunnen uiten
zijn een drietal permanente proefvelden aangelegd op een deel van de kavel
waarop vanaf het droogvallen van de grond geen fosfaatbemesting is gegeven.

Enkele tot heden verkregen proefresultaten
Een gift van 20 ton stalmest per ha laat een bezuiniging op de minerale
stikstofbemesting toe van ongeveer 200 kg kalksalpeter per ha 30 kg N),
de nawerking in het tweede jaar is ongeveer gelijk aan 100 kg kalksalpeter per
ha (15 kg N).
Stalmest heeft het humusgehalte, kaligehalte en fosfaatgehalte van de grond
verhoogd. Het effect van stalmestfosfaat is minstens gelijk aan dat van
superfosfaat.
In sommige jaren werd op de stalmestakker een iets hoger opbrengstniveau
bereikt dan op de akker zonder stalmest.
Akkers 18 t/m 29. PROEFVELD 4 - VRUCHTWISSELINGSPROEF MET
EN ZONDER GEREGELDE VERBOUW VAN PEULVRUCHTEN,
EENJARIGE RODE KLAVER EN TWEEJARIGE LUZERNE
Dit proefveld is aangelegd in 1944 met een opzet die vooral van belang is
voor de zuivere akkerbouwbedrijven.
Getracht wordt op den duur o.m. antwoord te krijgen op een viertal vragen
die in de vier objecten gesteld zijn.
Object I: Wat zijn de consequenties van het uitsluitend verbouwen van
niet vlinderbloemige gewassen?
Object II : Geeft het geregeld inschakelen van een peulvurcht in de vrucht
opvolging (1 x per 4 jaar) uiteindelijk betere resultaten?
Object III : Is het op den duur gewenst rode klaver als eenjarig hoofdgewas
in de vruchtopvolging in te schakelen (1 x per 4 jaar)?
Object IV : Geeft inschakeling van tweejarige luzerne in de vruchtopvolging
(1 X per 8 jaar) uiteindelijk betere resultaten dan één keer in de
vier jaar rode klaver?
De objecten I, II, III en IV liggen resp. op de blokken A, B, C en D. Op de
objecten I, II en III zijn in 1959 6 proefgewassen aanwezig op object IV
luzerne in het voorjaar van 1959 gezaaid zonder dekvrucht. In 1956 was op
object II het gewas paardebonen, op object III eenjarige rode klaver aanwezig.
Op de zes niet vlinderbloemige proefgewassen zijn 8 vaste stikstoftrappen in
drievoud aanwezig, die op alle drie objecten gelijk zijn.
Gewas

Akkers 10 t/m 13. PROEFGEDEELTE 2b - PROEF MET DRIE VER
SCHILLENDE ORGANISCHE MESTSTOFFEN; PROEFGEWAS
AARDAPPELEN
De objecten vanaf 1955 zijn:
I = geen organische bemesting;
II = onderploegen vah graanstro (5 ton haverstro/ha najaar 1957);
III = groenbemesting met niet vlinderbloemigen (stoppelknollen najaar
1958)
IV - groenbemesting met vlinderbloemigen (hopperupsklaver najaar 1958).
De objecten liggen in tweevoud.
Op alle vier objecten zijn 8 stikstoftrappen per object in tweevoud aanwezig.
De stikstoftrappen zijn 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en 105 kg N/ha in de vorm
van kalksalpeter.

vlas. . . .
granen . .
hakvruchten

Stikstoftrappen in kg stikstof per ha ais kalksalpeter
8
7
6
1
2
3
4
5
0
0
0

7.5
18
30

15
36
60

22.5
54
90

30
72
120

37.5
90
150

45
108
180

52.5
126
210

Enkele tot heden verkregen proefresultaten
Wanneer de stikstofbemesting voldoende hoog is, heeft het achterwege laten
van de verbouw van vlinderbloemige gewassen tot heden niet of nauwelijks
geleid tot lagere opbrengsten dan die verkregen zijn na het inschakelen van
vlinderbloemigen in de vruchtopvolging. Bij een paar gewassen (vlas,
suikerbieten en aardappelen) werd in sommige jaren na cfe verbouw van klaver
of luzerne een iets hoger opbrengstniveau verkregen dan zonder verbouw van
vlinderbloemigen mogelijk bleek.

PROEFVELD 5. FOSFAATTRAPPENPROEF MET PROEFGEWAS
SUIKERBIETEN
Vanaf 1950 zijn op dit proefveld vijf fosfaattrappen in drievoud aanwezig.
In 1959 zijn de fosfaatgiften 0, 30, 70, 120 en 200 kg P205 per ha gegeven in
de vorm van superfosfaat 20 %. De stikstofbemesting bedraagt 120 kg N/ha
in de vorm van kalksalpeter.
PROEFVELD 8 - PROEF MET VERSCHILLENDE FOSFAATGITFEN
OP TWEE MANIEREN TOEGEDIEND BIJ UITEENLOPENDE
FOSFAATTOESTAND VAN DE GROND MET PROEGFEWAS SUI
KERBIETEN
Vanaf 1955 wordt op dit proefveld onderling vergeleken het effect van
breedwerpig uitgestrooide superfosfaat met dat van rijenbemesting op grond
met vier fosfaattoestanden (P-citr ± 12, ± 22, ± 32 en i 55).
De fosfaatgiften bedragen dit jaar 0,50 en 80 kg P2Os/ha. De stikstofbemesting
bedraagt 120 kg N/ha in de vorm van kalksalpeter.
PROEFVELD 9 - PROEF MET FOSFAAT- EN STIKSTOFTRAPPEN

GECOMBINEERD MET EN ZONDER GROENBEMESTING; PROEF

GEWAS SUIKERBIETEN
Vanaf 1956 wordt op dit proefveld bestudeerd de invloed van groenbe
mesting op de fosfaatbehoefte van de gewassen. In het najaar van 1958 is op
de akkergedeelten 31, 33, 36 en 38 een slecht ontwikkeld gewas hopperups
klaver ondergeploegd. Op alle proefakkergedeelten zijn vier fosfaatniveaus
aanwezig, 0, 25, 50 en 75 kg P206/ha, binnen elk fosfaatniveau zijn 4 Ntrappen aangelegd, 0, 60, 120 en 180 kg N/ha gegeven in de vorm van kalk
salpeter.

Enkele tot op heden verkregen proefresultaten
Aanvankelijk was het fosfaatleverend vermogen van de grond zodanig, dat
het weglaten van de fosfaatbemesting geen of nauwelijks invloed had op de
gewasopbrengsten. Vanaf 1954 is gemiddeld gebleken, dat er sprake is van
een jaarlijks toenemende fosfaatbehoefte. Op proefgedeelten met een lage
fosfaattoestand van de grond is thans een fosfaatgift van minstens 100 kg
PgOg/ha nodig om de maximale opbrengst te bereiken.
Rijenbemesting met superfosfaat geeft niet alleen een belangrijke besparing
op de fosfaatgift, maar had tevens tot gevolg, dat een iets hoger maximale
opbrengst werd bereikt dan bij breedwerpige toediening van superfosfaat,
zelfs bij een goede fosfaattoestand van de grond. Bij aardappelen was het
effect van rijenbemesting met superfosfaat 1.7 maal zo effectief als breed
werpige bemesting met dezelfde hoeveelheden. Het toepassen van groen
bemesting met hopperupsklaver heeft tot gevolg gehad dat met een wat lager
fosfaatgift kon worden volstaan.
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Akkers 7 t/m 9. PROEFVELD103 - ORGANISCHE BEMESTINGSPROEF
OP BLIJVEND GRASLAND
Het doel van dit proefveld is na te gaan of het mogelijk is door het geregeld
toepassen van een bemesting met stalmest een beter zode te handhaven in een
paardewei dan in het geval waarbij alleen kunstmest wordt gebruikt (stalmestveldjes zijn aangeduid met Stm, kunstmestveldjes met K).
Het proefveld is aangelegd in het najaar van 1956 op een opnieuw ingezaaid
gedeelte van de paardewei.

