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Veldproeven met Stabiele Humus X 2 in 1952

De - opzet van het veldonderzoek

'

. . De uitvoering der veldproeven, nodig voor het beoordelen
van de waarde van de proefpartij X 2 (productie 1951/52) werd
opgedragen aan het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut
T, N. 0. te Groningen.
Er werd overleg gepleegd met Prof.Hudig inzake de opzet
van het onderzoek. Verschil van mening terzake had een uit
voerige gedachtenwisseling tengevolge, welke tenslotte tot het
hierna te vermelden compromis leidde. De sterk afwijkende con
clusies van Prof. Hudig t.o.v. die, welke in dit rapport zijn
neergelegd, maken het des te meer gewenst zeer in het kort
terug te komen op genoemd verschil van inzicht.t.a. v. de opzet
en de uitvoering van de proeven. Overigens is dit rapport aan
de opdrachtgevers vanzelfsprekend niet de plaats om het door
Prof. Hudig uitgebrachte rapport op de voet te volgen., Hierom
trent zal door de onderzoekers nader van gedachten gewisseld
kunnen worden.
Prof.Hudig, die op grond-van door hem verricht onderzoek
overtuigd is van de betekenis van X 2 voor de landbouwpractijk
was van mening, dat het verdere veldonderzoek het beste tot
zijn recht zou komen, indien men een perceel van grote omvang
rnat -, naast een ander even groot perceel zonder het te beoor
delen product zou nemen. Deze mening berustte op de volgende
gronden:
a dat men in grote percelen meer -ruimte zou hebben om
zijn perceeltjes voor oogst- en andere waarnemingen'met zorg
te kiezen;
b dat men machinaal zou kunnen werken, wat nodig was om
dat voor het product een geschikte machine moest kunnen worden
aangewezen;
£ dat men op deze wijze eerder de practijk van de beteke
nis van het product zou overtuigen.
Het Proefstation, dat de betekenis van X 2 voor de land
bouwpractijk niet bewezen achtte en uit reeds verricht onder
zoek de indruk had gekregen, dat de invloed van stabiele humus
op de bodemstructuur van nog niet bekende factoren'afhankelijk
was, stond de aanleg van een zo groot mogelijk aantal veld
proeven met herhalingen voor en stelde tegenover de punten
a t/m c het volgende:
'
ad a - dat èlké keuze aan de hand van het reeds beoordeelde
gewas gevaarlijk was en dat het, zelfs als men volkomen1objec
tief te werk zou gaan, moeilijk zou zijn derden, die hier aan
twijfelden,te overtuigen;
ad b - dat hét in de eerste plaats ging om de waarde van
het product, en dat de kwestie van de passende machine,
aan de orde zou komen als bewezen was, dat het prod],
had.
Hierbij zij opgemerkt, dat thans gebleken is/ dat
bruik van de machine een onzekerheid in de doseriiig C"
heeft van een omvang, die voor de practijk >fel toisLaé
doch voor proeven ten enen male onaanvaardbaar. Door
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uit de hand door het daarin getrainde personeel van het
Proefstation zou dit veel beter zijn uitgevoerd.
ad c - dat het er in dit stadium nog niet om ging de
practijk te overtuigen, doch toekomstige fabrikanten en ad
viserende instanties (i.e. onderzoek en voorlichting).
Het compromis is geworden:,' dat er tegemoet gekomen werd
aan de wens van Prof. Hudig om grote percelen te kiezen, waarop
het product machinaal zou worden uitgestrooid, maar dat de ob
jecten in tweevoud aangelegd zouden worden. Het is duidelijk,
dat gezien de hoge bereidingskosten van het product een grote
proef zeer duur is en dat de beperkte hoeveelheid X 2 een
gering aantal proeven toelaat. Er wordt zeer veel op één kaart
gezet. Zitten de omstandigheden tegen, zodat een proef uitvalt
(wat in de landbouw steeds kân gebeuren, en in het onderhavige
onderzoek in 1952 dan ook in 2 van de 4 proeven gebeurd is),
dan is dit verlies onherstelbaar; evenzo is een enkele ver
keerde keus in proefperceel - hetzij te gunstig hetzij te ongun
stig - fataal voor de geldigheid van de conclusies.
Om het laatstgenoemde feit gelden nu of later te trekken
conclusies slechts voor het betreffende perceel, en moeten
zij in hoge mate overtuigend en eensluidend zijn, alvorens
men hun geldigheid generaliserend, durft uit te strekken óver
b.v. alle kleigronden.
Daar het volgens Prof.Hudig mogelijk was,.tevoren micros
copisch vast te' stellen, waar X 2 wèl en waar het niet zou
reageren, werd de eerste keuze der percelen aan Prof.Hudig
overgelaten. Hieruit werd door het Proefstation een keuze
gedaan van de terreinen, welke ook in proeftechnisch opzicht
aan bepaalde eisen voldeden. Op deze wijze kon, met veel
moeite, slechts gekomen worden tot 4 terreinen.
De verrichte waarnemingen en de wijze, waarop deze werden
uitgevoerd
Bij de eenmaal aanvaarde opzet hebben wij de beginselen,
waarvan wij uitgaan voor het objectief waarnemen (met mogelijk
heid tot beoordeling van de betrouwbaarheid van de waarnemingen)
zo goed mogelijk aangepast aan het schema, d.w.z. dat waar
nemingen, bestaande uit weging, meting of telling werden ver
richt aan regelmatig over het terrein (en de herhalingen) ver
spreide perceeltjes, en niet aan uitgekozen perceelsgedeelten.
Dit laatste heeft nog het gevaar, dat men door het wisselende
aanzien van het gewas in de loop van het seizoen, voor de op
volgende waarnemingen verschillende plaatsen uitzoekt. Door
combineren van dit soort waarnemingen (b.v. vermenigvuldigen
van het, aantal bieten met gewicht per biet van een ander tijd
stip en een andere plaats) heeft men kans, dat men de gunstigste
gevallen voor elk der grootheden samenbrengt, terwijl die in
werkelijkheid elkaar uitsluiten: zo is bij een hoog aantal
bieten per ha het gewicht per biet lager dan bij een laag
aantal; combineert men een hoog aantal met een hoog gewicht
(van een ander terreinsgedeelte) dan komt men op een te hoge
totaalopbrengst per oppervlakte eenheid (hetzelfde geldt mut.
mut, voor het combineren van ongunstige gevallen).
Prof.Hudig achtte onze methode onjuist, en heeft vele
waarnemingen zelfstandig verricht, op de wijze als boven be
schreven. Wij mogen hieromtrent naar het door hem samengestelde
rapport verwijzen.
De "Verslagen over de aanleg van en. de bezoeken aan de
stabiele humusproefvelden Pr 1302 t/m 13Ö5" (bezoeken tot eind
Mei) werden reeds eerder toegezonden aan de Secretaris van de
- 3 -

Werkgroep Turfhumusonderzoek T.N.0. Hieromtrent moge verwezen
worden naar bi.ilage ir'aWm d. De bezoeken na Mei werden eveneens
gerapporteerd en worden als bi.ilage II
'm
aan dit rapport
lr
QO
r1
t oege ^ '
van de eerste proef
oogst
_
an) en op Pr 13&5 (van
Splunter te Halfweg). De verslagen van de tweede proefrooiing
vormen bijlage IV
Bi.ilage V geeft een samenvattend eindverslag van Pr 13Ö2
gelegen bij J.E.F. van Huet te Duiven en Bi.ilage VI het ver
slag van Pr 13Ö5, gelegen bij J.P.van Splunter te Halfweg.
Slotconclusies
De opzet, waartegen door ons gewaarschuwd was, van grote
proeven in klein aantal, heeft zich in ernstige mate gewroken,
door het geheel uitvallen van 2 proeven en van een baan in een
der beide overige, voorts in geringe betrouwbaarheid der uit
komsten. Het jaar 1952 was zeer ongeschikt voor dit onderzoek,
doordat na het zaaien een lange droogteperiode intrad, waarin
het product onwerkzaam moest blijven.
Eén proef gaf zeker geen enkel resultaatj de andere een
wiskundig onbetrouwbaar positief effect van de iU-^ikstof op
de narijping.
Daar de toegediende doses beneden de drempelwaarde bleven,
werd voor dit eerste proefjaar geen sterk structuufceffect ver
wacht, maar moeten de proeven voortgang hebben.
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Op een perceel rivierkleigrond in de Duivenerbroek, toebe--_
horende aan de landbouwer J.E.F, van Hüet .te .Duiven, werd op 15
April 1952 een proefveld van 4 stroken van 12 x 140 m uitgezet,
loodrecht op de weg aan de Zuidkant van het perceel.
stroken werden van West naar Oost genummerd 1 t/m ••. f ? i_\
lag 7 m van de weg en 3.5 ki van de bocht (vroegere drinkplaa )
in de Westsloot. De stroken lagen dus Noord-Zuid.
De op 24 November 1952 genomen grondmonsters van de 4 stro
ken, bleken volgens analyse van het Bedrijfslaboratorium voörGrond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek de volgende samenstel
ling te hebben:
Zand
AfTot. Grof Fijn âibb. P-citr K-gehalte
Strook pH-KCl Humus
1
2
3
4

5.59
6.01
5.90
5,16

5.2
4.9
4.9
5.5

0.04 22. 4
0.17 20.6
0.13 22.0
20.4

2.2
2.1
2.4
2.4

20. 2'72.4
18. 5 74.3
19,6 73.0
18.0 74.1

0.015
0. 015
0.012
0.013

13
14
12
13

Op 15 April werden bij zonnig weer en een zwakke N. N, 0, wind de stroken 1 en 3 met X 2, nieuwe productie No 1 behandeld
naair een hoeveelheid van 2$ ton per ha. De onbehandelde stroken
2 en 4 ontvingen de volgende dag een evenredige hoeveelheid
stikstof-, te weten 90 kg per ha, in de vorm van kalkammonsalpeter.
De fosforzuur- en kalibemesting was voor het gehele proef
veld gelijk gehouden en aan de zorgen van de proefveldhouder
overgelaten. Deze heeft o.a. ook 2 ton per ha één jaar oude
schuimaarde gestrooid in de herfst 1951. De schuimaardebemesting
geschiedde vanaf de kar en was vrij regelmatig uitgevoerd.
De stikstof- en de stabiele humusbemesting geschiedde door
het., personeel van het Landbouwproefstation. Voor de X 2 -behande
ling werd gebruik gemaakt van de speciale strooier van Prof.
Hudig, getrokken door een paard.
De bovengrond was droog en had een fijnkluiterige losse
bovenlaag van gemiddeld 6 cm diepte (spreiding 4-8 cm)." De
ondergrond was echter nog slap. Het gevolg hiervan is geweest .
dat zowel de machine als de paardehoeven nogal diep in de grond
zakten; de laatste wel tot 12-15 cm diepte. Hierdoor gingen de
rubberlappen^ van de strooier over de grond slepen, met het ge
volg dat de X2 eerst op de lappen en dan pas,J door schokken
van de machine op de grond terecht kwam loodrecht op de voort
bewegingsrichting, De machine vertoonde voorts nog het euvel
van rechts dikker te zaaien dan links. Een ander euvel was het
schokkend lopen van het paard, waardoor eveneens de X2 in
strepen op de grond kwam te liggen. Ongeveer 32 m na net begin
punt van de eerste strooibaan werden de schermlappen gedemon
teerd, zodat het product direct op de grond kon vallçn. Er-trad
nu eenter een lichte verstuiving van het poederfijneproduct op.
Het streperig strooien kon echter niet direct worden verholpen.
Bij het strooien op Pr 1384 te Almkerk heeft men schokbrekers
in de trekstrengen ingelast, waardoofc een gelijkmatiger strooien
bereikt werd. De machine werd tijdens het strooien niet weer
bijgesteld. Daar het niet mogelijk is de machine vooraf met
zekerheid in te stellen.op een bepaalde dosis moest achteraf na
iedere rondgang uitgerekend worden, hoeveel in feite was toege•'
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diend. iHn door het ongelijke vochtgehalte van de verschillende
zakken is dit niet voor alle rondgangen gelijk geweest. Bij
strooien uit de hand zouden al deze bezwaren niet ondervonden
zijn, zodat dit naar onze mening voor het toetsen van hot pro
duct meer de voorkeur verdient. Gestrooid werd in de volgorde
a t/m ]. (zie plattegrond).
De gebruikte humus was niet homogeen, .inkele vochtigere partijenwerden bij gedoelten door de drogere partijen gemengd. De
zakken werden steeds over de gehele bre. dte van de strooibak ge
leegd. Van de medegenomen Ï2-monsters bleek na onderzoek door het
Ri jkslandbouwproefstation te i-iiastricht' "de samenstelling als
volgt te zijn :
. oasterno

Vochtbepaling door
• kaastricht bij
'.1.4.0° C-

19

24.0 >

20
24
25
27
28
31
32

25.9
29.2
2 7.5
2 7.2
26.3
25.6
26.1

Gemiddeld

1o

.

4..25 %
4 .10

"

%

3. êO
4.30
4.05
4.15
4.10
4.05

%

i
%
%
%

/' '26.5 %

G .halte aan Ammoniak
stikstof volgens
iig-0-dest.
krijt-dest;.

.

3/a

4.20%
•.

i
%
$

/I
%

%

4.10. %

'

4,05
3.75
4.20
4.00
4.10
4.05
4.00

%
$
$
%
4,
/O'
$

4.0*4 £

De bieten werdén op 16 April gezaaid. De boer zaaide rond
het gehele perceel een 6 m brede rand met Kühn-F, waardoor over
1\ m breedte van de behandelde weststrook (No 1) eveneens Kühn-P
kwam.' De rest van het perceel werd met karibo-N ingezaaid. .
Het proefveld werd gedurende het gehele seizoen om de 10 da
gen bezocht. Op 14 kei stonden de bieten er goed bij en werden
deze opSén gezet. De grond was toen tot 5 à 6 cm diepte droog.
Blijkens dé op 24 . ei verrichte•tellingen bedroeg het aantal
planten op de onbehandelde stroken + 54750 stuks per ha, op de
behandelde stroken 55100 stuks per ha, hetgeen aan de lage kant
is.
Op 20 Juni worden er standverschillen waargenomen ten gun

ste van de behandelde objecten, structuurverschillen, en verschil
len in de diepte van de losse laag-waren ér üchtcr niet. Deze
losse laag was inmiddels tot 2 à 4 cm diepte ingeklonken. 0p.de
behandelde strook 1 was voorts een'brede baan aan de slootkant
•aanmerkelijk slechter -dan de rest van het perceel.' De rdndwerking van de sloot 'ging hier waarschijnlijk' verder dan waarop ge
rekend was. Opmerkelijk was voorts het grote verschil in 'stand
van de bieten op de gedeelten die met schuimaarde waren.bemest
en die-deze bemesting niet ontvangen hadden.

Voorts trad
op elke strook een baan van goede en van min
der -goed ontwikkelde bieten? ACen verklaring voor dit verschijn
sel kon niet worden gevonden. Deze ongelijkmatigheid bemoeilijkt
de beoordeling van de resultaten zeer.
- 3 -
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Begin Augustus traden de eerste verschijnselen van de vergelingsziekte op, die zich allengs over het gehele veld ver
spreidden. De. groene banen bleven het langst onaangetast.
Op advies van het Instituut voor Rationele Suikerproductie
te Bergen op Zoom worden twee proefoogsten gehouden, waarbij
bij iedere oogst 3 veldjes van 0.4Ö are, per baan van elke strook
werden-geoogst, met uitzondering van strook 1, waar dit, door do
grotere rand\7erking van de sloot, -niet mogelijk was. Op iedere
strook (behalve strook 1) werden dus een groene (geile) en een
gele baan geoogst; op strook 1 alleen een groene baan; van beide
rooiingen tezamen dus 24 onbehandelde en 18 %2 veldjes.
Teneinde aan de wensen van Prof. Hudig in verband met een
door hem aanwezig geachte ongelijkmatige kalkinvloed, tegemoet
te komen, werd ieder veldje van 0.4$ are verdeeld in 12 vakken
van 4 m^. Op deze wijze werd een compromis gevonden tussen onze
werkwijze en die met bemonstering van uitgezoçhte plekken; door
samenvoeging van de oógstperceeltjes van 4 m^ werden de opbreng
sten van de veldjes van 40 m2 verkregen, terwijl aan Prof. Hudig
voldoende materiaal wérd geboden 'voor een zeer gedetailleerde
toetsing, '/ij mogen het Instituut voor Rationele Suikerproductie
wel zeer erkentelijk zijn voor de royale wijze, waarop medewer
king werd verleend.
0
De bieten werden per vak van 4_ m .gerooid, geteld, gekopt
en- op vertakking beoordeeld. De bieten werden daarna per vak in
zakken'gedaan voor vervoer naar Bergen op Zoom waar ze verder
verwe-rkt werden en nog geanalyseerd zullen worden. Het loof werd
te velde gewogen, waarna een monster van 25 stuks loof + koppen
per 0.4Ö are in een zak werd medegenomen naar Bergen op Zoom.
Voordat de bieten gezakt werden telde Prof, Hudig de in ieder
vak aanwezige ifkalk-ï? en "niet kalkbieten", hetgeen werd beoor
deeld aan de hand van de ontwikkeling van de individuele biotenplanten. Voorts kreeg Prof.- Hudig de gelegenheid do 2 zuidelijk
ste vakken van ieder te rooien veldje van 0,40 are te sorteren in
een zak met "kalkbieten"' on in eon zak raet ;'niet kalkbieten", wel
ke scheiding op dezelfde wijze werd uitgevoerd.
Opgemerkt dient te worden dat óón en ander zeer veel extra
werk en een groot aantal te verwerken monsters'meebracht (6300
bieten van de eerste rooiing tegen normaal 1200).
De tweede proefoogst geschiedde op de gebruikelijke"manier.
3ij beide rooiingen werd geoogst en bemonsterd volgens de prin
cipes ontwikkeld aan het Instituut voor Rationele Suikerproduc
tie te Bergen op Zoom. Hot Instituut verleende zijn modewerking
door de eerste oogst uit de .grond te halen en voorts alle mon
sters van beide rooiingen in Bergen op Zöóm te verwerken. De
tweede rooiing geschiedde met eigen personeel aangevuld met ar
beiders van de Dienst Uitvoering Werken. Do eerste oogst vond
plaats op 24 september, de tweede op 23 October, beide bij droog
weer en dróge grond.
De uitvoerige oogstgegevens zijn vermeld in tabel 2. De vol
gende tabel 1 geeft een korte samenvatting van de voornaamste ge
gevens.
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Ta boI 1
Object on banen

jortelgew. in kg/arc

Loofgow. in kg/are

24 Sept.

23 Cet.

Behandeld geil

464.7

535.5

623.5

5.64.7

Onbehandeld geil

482.7

531.5

715.5

602.0

üehand.-onbehand. - l8.0

+ 4.0

ruiker,gehalte in

24 jept.

24 Sept.

16.79

77.40

15.95

16.25

77.02

39.9
86.4

0.54

+ 0.38

+ 3.5

Jortelgew. in kg/are
24 Sept.

24 Sept.

459

615

522.0

- 6

+ 51.5

+ 1

- 15.7

•Behand.-onbehand,

3uikerop.br, in kg/are

24 Sept.

23 Oct'.

17.17
16.76

17.65

+ 0.41

24 Sept.

23 Oct.

16.82

77.8
76.8

96.40.
83.30

+ 0.83

+ 1.0

+ 13.10

Wortelgew. in kg/are

—

24 Sept.

Behand, geil+geel

460.9

Onbeh. geil+geel
13ehand.-onbehand.
juikergehalte in '°]o

23 Oct,
506.3

Onbehandeld geel

f' 1 - '

23 Qct.

616

45 3

Suikergehalte in %

Loofgew. in kg/are

546
494.5

Behandeld geel

Object en banen

- 37.3

23 Oct.

1O/* « O/• Dz'

Object en banen

—

- 92.0

23 Oct.

juikeropbr. in kg/are

p

23 Oct.

+ 0.71

—

24 Sept.

23 Oct.

'Loofgew. in kg/are

24 Sept..

23 Oct.

470.8

539
513

620.9
665.3

5^5.2
561.8

- 9.9

+ 26

- 44.4

- I6.6

Suikeropbr. in kg/are

24 Sept.

23 Oct.

24 Sept.

16.83

17.08

16.36

16.54

77.53
76.92

92.1
84.9

+ 0.47

+ 0.53

0.61

+ 7.2

23 Oct.
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Zoals hiervoor reeds werd vermeld is het moeilijk deze
o %>£St résultat on to interpreteren. Sr is geen fraaie overeenstem
ming tussen beide proefoogsten. Zo zien wij bijv. bij de eerste
rooiing het onbehandelde object meer bieten opbrengen dan het
behandelde, terwijl bij de tweede rooiing een maand later juist
hot omgekeerde resultaat wordt bereikt. Bij de eerste rooiing
wordt een verschil in suikeropbrengst (op de gele.aide "groene banon tezamen) ten gunste van behandeld bereikt van O.Ö %, bij de
tweede rooiing één van 8.5 % (in ieder geval komen wij tot een
lager cijfer dan het door Prof. Hudig in zijn rapport berekende
verschil).
,
Zonder twijfel wordt hier de indruk gewekt, dat de X2~st±kstof langer doorwerkt dan kunstmeststikstof, waardoor X2 oen
gunstige invloed zou kunnen uitoefenen in de vorm van een lange
re nawas van de bieten. Helaas kon door de gevolgde opzet dit
belangrijke resultaat ni,et ondubbelzinnig worden vastgesteld. Im
mors de oogstperceeltjes zijn geen onafhankelijkè waarnemingen:
dit zijn de stroken, waarvoor de som der oogstperceeltjes binnen
de strook als" maatstaf dient. Zodoende is het aantal graden van
vrijheiid zo gering, dat voor geen enkel in tabel 2 voor de 2e
rooiing voorkomend verschil kon worden vastgesteld, dat het be
trouwbaar van 0 afweek (voor de eerste rooiing is dit zonder meer
evident); om een overschrijdingskans van 0.05 te hebben zou de
verhouding tussen de varianties. van correctie en rest minstens
10.3 moeten zijn, terwijl zij in feite voor r,X2s' 1«6Ö bedraagt
(dit is nog verreweg de hoogste verhouding, die voor kleur en de
interactie kleur XX2 zijn nog aanzienlijk kleiner).
Op grond van dit resultaat kan men" zich op het standpunt
stellen, dat er geen resultaat is, omdat het niet kan worden
vastgesteld; öf wel, dat een resultaat er wel inzat, maar er
niet voldoende duidelijk kon worden uitgehaald. In ieder geval
was er geen sterk sprekend resultaat.
De volgende' tabel 3 geeft een overzicht van de aantallen
getelde en gerooide bieten, de vertakkingspercentages en het ge
halte aan schadelijke stikstof van de bieten op de behandelde en
onbehandelde objecten.
.
Tabel 3
Object en banen

Aantal bieten per ha

Percentages vert, bieten

Telling Oogst Oogst
24-5^
24-9 23-10

2e roollng

niet
vertakt

licht
zwaar
vertakt.vertakt

Behandeld geil

565OO 55900

53.3

11.9

34.3

Behandeld geel

55000 56700

55.2

9.2

35.6

55600 56200

5^.3

10.5

35.2

Tot. behandeld

55100
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Gehaltg aan schadelijke stikstof
Oogst 24 oopt.

Oogst 25 Oct.

0.019
0.023

0.030
0.037

0.021

0.038

Object en banen

Onbehand.. geil
Onbehand. geel
Tot. onbehand.

Aantal bieten per ha
Telling Oogst Oogst
24-5
24-9
23-10

Percentages vert, bieten
2g rooiinS
niet
licht
zwaar
vertakt vertakt vertakt

—

54400
5^300

565OO
55600

50.6
5^.3

11.6
11.8

37.8
33.9

548OO

54400

56000

52.5

11.7

35.8

Gehalte aan schadelijke stikstof
Oogst 24 Sept.
Oogst 25 Oct.

36

0.02 3
0.023

0.042
0.036

0.023

0.039

Gegevens le rooiing kwamen door omstandigheden niet tijdig in
ons bezit.

De aantallen getelde en gerooide bieten ontlopen elkander niet
veel. Evenals op Pr 1385 in de IJpolders werden er gedurende het
gehele seizoen geen verschillen in structuur of in diepte van de
losse laag waargenomen tussen beide objecten.
Conclusie
Zo men wil, kan men in de opbrengst' een aanwijzing zien, dat
l2 een gunstig effect heeft op een langere narijping van de bie
ten. Dit kon evenwel niet betrouwbaar worden vastgesteld.
25-12-3-.'53
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Pr 1385 - J.F. van Splunter - Bankahoeve Groote IJpolders

Samenvattend Eindverslag

Het betreft hier klei met een pH-KCl 7.G3, hümus 4.6
CaC07 " l/o Tot. zand 26 /a, Grof zand 1.2 70, Fijn zand 25 fo, Afslibüaar 62 fo, ?-citr 57 en K-gehalte 0.030 f>. De gebruikte X£humus bevatte een gemiddeld gehalte aan ammoniacale stikstof van
4.0Ö fo.
De stikstof en de stabiele humus werden door personeel Van
het Landbouwproefstation toegediend. De fosforzuur- en kalibe
mesting was voor het gehele proefveld gelijk en werd aan de
proefvcldhouder overgelaten.
De stabiele humus werd met de speciaal hiervoor geconstru
eerde rolliastrooier van Prof. Hudig, getrokken door een kleine
wieltrekker, gestrooid. Aan de strooier was een zig-zageg ge
hangen die het product in en door de grond werkte. De werkbre-edte van de strooier bedraagt 2 m. Op de heenweg strooide men de
*2 op strook 1, op de terugweg op strook 3. De vulling van de
strooibak geschiedde op de wendakker bij de dam. De zakken wer
den horizontaal over de gehele breedte van de bak geleegd. De
humus was vrij gelijkmatig van kleur en samenstelling, üien aan
tal door het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht onderzochte
l2 monsters gaven de volgende uitkomsten:
Tabel 1

36
37
38

Gemiddeld

Gehalte aan ammon.
Stikstof
Ï4g0-dest

Krijt-dest.

io

4.0

°jo

4.05 %

3.95 $

25.9 %
25.5 %
25.O fo
26.2 'ju

4.05

4.00

fo

4.00

fo

4.25 $

4.20

fo •

25.6

4.08

4.02

fo

fo

fo

fo

4.10

fo

fo

3.95

fo

-t0.
\-u
O

46

25.7
25.2

'•

39
40

Vochtgehalte
bepaald te
113.3.st i* i çht
bij 140° C

•
0
0
"•V.C
0^

Lonster No

De weersomstandigheden waren voor het uitstrooien zeer gunstig.
Het was zonnig weer met een matig briesje uit het Noordoosten.
iCr vond practisch geen verstuiving van het product plaats.
De grond was mooi vlak en had een fijnkluiterige bovenlaag
van gsmiddeld' 3 cm dikte (spreiding 3-6 cmj.
Gedurende het uitstrooien werd de machine niet meer bijge
steld.
Als proefgewas werden suikerbieten, Klein t/anzleben S, late
levering verbouwd. Deze werden op 18 April ingezaaid en op 14 Me
opéén gezet. De eerste regenbui na het aanzetten van de proef
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f

viel op 27 April, de daarop volgende eerst op 3 en 4 Juni. riet
gewas kwam deze langdurige droogteperiode goed door. Het uit
blijven van.de regen heeft echter mogelijk verhinderd dat de
structuur verbeterende kwaliteiten van de humus tot hun recht
kwamen in een verbetering van het zaaibed, wat bij bieten van
belang is. -venwel moet worden opgemerkt, dat ook later geen
structuurverbetering werd opgemerkt. Nu behoeft dit niet di
rect te verbazen, daar de in 1952 toegediende halve dosis be
neden de drempelwaarde ligt.
*
Dolgens een op 24 „.ei uitgevoerde telling bleken op de be
handelde- objecten 'ruim 66500 planten te staan tegen ruim 6$400
planten op het/ met stabiele humus behandelde deel van het proef
veld. De overeenstemming met de aantallen gerooide bieten is
goed (zie tabel 2).
Het proefveld werd gedurende de zomer regelmatig bezocht..
Er werd nimmer enig verschil in stand van het gewas of in de
structuur of de diepte van de losse laag van de grond waarge
nomen tussen beide objecten van de proef. Alleen op enkele overmaatplekken (plekken waar met i2' werd gemorst) reageerden de
bieten door sterke loofontwikkeling op'de in de '12 aanwezige
• stikstof. De- omliggende grond was niet beter of slechter dan de
onbehandelde grond, -ir was enig verschil in stand tussen de bie
ten op het proefveld en die van het omringende practijkperceel.
De laatste stonden iets beter, hetgeen waarschijnlijk te danken
is aan de in de practijk gebruikelijke toediening van een stik
stof overbemesting (hier Kalksalpeter einde Juni), welke in het
proefveld achterwege bleef.
Sind Augustus traden de eerste verschijnselen van vergelingsziekte op. De besmetting was echter garing en slechts pleksgewijs. Bij het uitzetten van de te oogsten proefvakken werd met
deze plekken rekening gehouden.
Op advies van het Instituut voor Rationele Suikerproductie
te Bergen op Zoom werd besloten 2 proefrooiingen uit te voeren,
beide van 3 veldjes van 4$ m^ op elke strook. Voor beide objec
ten beschikken wij dus voor beide rooiingen over 6 opbrengst
en andere bepalingen. Het rooien en bemonsteren geschiedde vol
gens de principes ontwikkeld aan het Instituut voor Rationele
Suikerproductie. De eerste rooiing geschiedde door personeel van
dit Instituut op 25 September, de 2e rooiing op 24 October door
personeel van het Landbouwproefstation met arbeiders van de
Rijksdienst Uitvoering Verken. Op beide oogstdata waren de weers
omstandigheden verre van ideaal. Op de 25e September regende het
gedurende gehele morgen, in de middag klaarde het weer echter
op, zodat het rooien en bemonsteren onder betrekkelijk droge om
standigheden kon plaats vinden. Cp de 24e October heeft het ech
ter de gehele dag door zij het .met tussenpozen, flink geregend.
Er werden toen hoge tarracijfers verkregen.
De wegingen bij de eerste rooiing geschiedden met een unster,
bij de 2e rooiing met ba seul en en manden, ^'oor dit soort proef
velden is de eerste methode handiger en voldoende nauwkeurig.
De medegenomen bieten- en loofmonsters werden direct naar
Bergen op Zoom gebracht en aldaar verwerkt.
De uitvoerige uitkomsten van beide proefrooiingen zijn ver
zameld in tabel 4. Tabel 2 geeft een beknopte samenvatting van
deze gegevens. De objectsgemiddelden berusten ieder op de gege
vens van 6 proefoogsten per rooiingsdatum.
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Tabel 2
Aantal bieten per ha

Object en
strook

Wortelgew. kg/are

;

Telling
24/5

Oogst
25/9

Oogst
24/10

Oogst
25/9

Oogst
24/10

Behandeld (1):

69300

63100

67300

596.7

679.7

Behandeld (3):

63100

62300

64600

600.3

679.7

Gemiddeld:

66500

65400

65900

593.5

679.7

Loofgew. kg/are

ouikcropbr. kg/are

Oogst
25/9

Oogst
24/10

Oogst
25/9

Oogst
24/10

542;7

' 440.3

104.2

113.9

501.0

335.0

106.1

113.3

521.3

412.7

105.2

113.9

Aantal bieten per ha

^fortelgew,, kg/are

Tolling
24/5

Oogst
25/9

Oogst
24710

Oogst
25/9

Oogst
24/10

Onbehandeld (2):
Onbehandeld (4):

69700

73500

73 300

610.3

661.7

67100

65300

656OO

625.7

Ó96.O

Gemiddeld :

63400

69600

695OO

613.0

673.3

Loofgew. kg/are

Suikeropbr. kg/are

Object en
strook

Oogst
25/9

Oogst
24/10

Oogst
25/9

567,0

416.3

'107.7

544.3

370.0

109.3

555.7

393.1

108.7

Object en
strook

9 3.5

94.7

117. 4
....

114.2

Telling
24/5

Oogst
25/9

Oogst
24/10

100
97.1

Loofgow. kg/are

ÏÜO

111.1

Wortelgew. kg/are

Behandeld:

Oogst
24/10

.

Aantal bieten per ha

Onbehandeld:

Oogst
25/9
roo

Oogst
24/10

;

Oogst
25/9

Oogst
24/10

100

100

100

100

95.5

94.6

96.3

100.1

Suikeropbr. kg/are
Oogst
25/9
IÖ0

Oogst
24/10

96.7

99.7

ÏÜO
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Bij de berekening van de gemiddelden en van de relatieve cijfers
werd steeds uitgegaan van de in tabel 4 vermelde gegevens. Uit
de in do tabel 2 samengevatte cijfers blijkt wel dat de stabiele
humus geen betere werking heeft gehad dan de stikstof in de vorm
van kunstmest. De kleine verschillen ten gunste van onbehandeld
zijn, door de grote spreiding van de afzonderlijke gegevens, niet
betrouwbaar.
Bovenstaande berekeningen berusten alle op de opbrengsten
en tellingen per oppervlakte-eenheid, zoals die aan het einde van
het groeiseizoen' werden bepaald in tevoren aangewezen, maar niet
uitgezochte oogstperceeltjes; alleen ten aanzien van de vergelingsziekte werd hierop een uitzondering gemaakt, zoals boven
reeds werd opgemerkt. Wij waren hiertoe gerechtigd, omdat de be
handelingen niet van invloed waren in dit opzicht. ..ij zijn de
mening toegedaan, cn wij waarlijk niet alleen, dat slechts op
deze wijze objectieve, en voor iedereen aanvaardbare conclusies
uit proeven verkregen kunnen worden..Berekeningen per biet in
plaats van per oppervlakte-eenheid zijn minder juist, omdat er
wisselende aantallen planten voorkomen, terwijl wanneer het aan
tal planten kleiner wordt, het gemiddeld gewicht per biet gro
ter wordt en de opbrengst per oppervlakte-eenheid echter weer
kleiner. Prof. Hudig nu maakt bij zijn berekeningen steeds ge
bruik van de gemiddelde wortel- en suikergewichtcn per biet. De
hierdoor ontstane fout wordt daarenboven nog vergroot door de
aldus verkregen wortel- en suikergewichten te gaan vermenigvul
digen met de uitkomsten van de eerder in het seizoen op andere
plaatsen verrichte tellingen van aantallen bieten, welke af
wijken van die, waarover werd gemiddeld. Aldus is de discrepan
tie ontstaan tussen de resultaten volgens Prof. Hudig en de onze.
In tabel .3 geven wij nog een samenvatting van de over de
twee oogsten gemiddeld, gevonden vertakkingen op beide objecten,
alsmede de gehalten aan schadelijke stikstof en de suikergehal
ten.
Tiïibel 3

Ob jeetstroken:

Percentage vertakte bieten over beide
oogsten
niet vertakt licht vertakt, zwaar vertakt

Behandeld (1 en 3)
Onbehandeld (2 en 4)
Verschil (beh.-onbeh.)

34- '/0

26.2

32.4 %

2o.4 -/0

39.9 ï°
4-1.3 %

+1.6 %

- 0.2 fo

-1.4%

L]o

Gehalten aan
suiker in /o schadelijke N in >6
HLl 24/10 • 25/9
17.57 16.76 0.01Ö
17.60 16.02 0.01Ö

24/10
0.023
O.Olé

- 0.03 -0.06

0.005

—

Ook hier zijn de verschillen tussen beide objecten niet noe
menswaard.
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Conclusie proefjaar 1952
Het eerste proefjaar heeft geen verschillen te zien opge
leverd. Er moet op gewezen worden, dat de in totaal nodig ge
achte dosis nog niet is verstrekt. Het definitieve oordeel moet
dus vrorden opgeschort.
25-11-3-'52

BIJLAGE IA
4456
Verslag over de 'aanleg van en de be.zo.ek.en aan het
stabiele humus proefveld. Pr, 13 $2 - J.E.F. van Huet Hoeve: Rijnegge. Duiven D 09.

'Grondsoort:
Ligging

:

Rivierklei

v

In de Duivenerbroek ten Noorden van Duiven (zie
situatietekening).

Gewas:

Suikerbieten, Maribo N, middelvroege levering,
gezond op l6-4-'52.

Proefopzet:

4 stroken van 12 x 140 m, van West naar Oost ge
nummerd, 1 t/m 4,

Bemesting :

De stroken 1 'en 3 ontvingen op 15-4-1952
naar 2% ton stabiele, humus no 1 per ha, de stroken
2 en 4 -op 16-4-1952 naar 90 kg N per ha in de vorm
van Kas.

Wijze van strooien: Gestrooid werd met de rolliastrooier van
Prof.'Hudig (2 m breed), getrokken door een
paard. De stikstof werd met de hand toege
diend.
Gestrooid werd in de volgorde at/ml (pijlrichting). Doordat de beschermlappen over de
grond sleepten, waardoor het strooien onregel
matig werd, werd de voorste lap gedemonteerd
(32 m van de zuidrand van baan a). Op de
stroken g t/m L werd tevens het achterschermzeil omhoog gehouden. Hierdoor ontstond weer
meerdere verstuiving, waardoor de onbehandelde
strook no 4 over 2-3 m langs de grens enige
X2 ontving. De strooier liet tevens op het
rechter gedeelte van de banen 'iets meer humus
los dan op het linker gedeelte, Door het
schokkend lopen van het paard,> viel. de.humus
vrij regelmatig in strepen op de .grond.
Weersgesteldheid :
Toestand grond

Onbewolkte lucht met zwakke N.N.O. wind.

:

De grond was van boven behoorlijk droog en
had een fijnkruimelige'bovenlaag van 4-Ö cm
diepte, gemiddeld 6 cm.
De ondergrond was slap, zodat- de paardepoten
en de machine diep weg zakten. Hoefafdrukken
12-15 cm diep.
Kwaliteit van de humus: De humus was niet homogeen. Enkele voch
tigere zakken werden vermengd met drogere
partijen. Tezamen met Prof, Hudig werden
de volgende monsters genomen: no's 19,
20, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 31 en 32.
Bezoekverslag 14-5-1952: De bieten werden op 16 April gezaaid Maribo N.
De boer heeft echter een 6 m brede
rand rond het perceel met Kuhn-P inge
zaaid, waardoor op de westelijke strook
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(veldje l) een strook van + l\ m eveneens Kuhn-P
ontving.
De bieten staan er goed bij en werden gedund, het
geen enigszins ruw geschiedde. Ze waren op 12 Mei
geschoffeld. De grond is droog tot op een diepte
van + 5 à 6 cm. Het product is goed door de grond
verdeeld. Er waren geen verschillen in grond en ger
was.
Bezoekverslag 23-5-1952:

, .

30-12-6-* 52

,

Het veld bevindt zieh nog in dezelfde toe
stand als bij het vorig bezoek. De bieten
waren inmiddels op één gezet. Tellingen
verricht.en:wel op alle 4 veldjes, 3 keer
herhaald (Noord-Midden-Zuid), steeds
2 rijen van 10 m op iedere baan van 2 ra •
breedte, pe-r veldje dus 36 rijen van 10 m.
Veldje 1 heeft 32 rijen, de overige 30. rijen
bieten. Het aantal planten per ha is aan de
lage kant, nl..gemiddeld 55075 stuks op de
behandelde objecten.en 54750 stuks op de
onbehandelde. Het verschil,. 325 stuks meer
op behandeld, is niet noemenswaardig.

C.W56
Stabi el ehumus-proefvel d
1

Behandeld

4,8 fr

Pr.1382, J.E.F. van Huet, Duiven D.89.

2
Onbehandeld

3
Behandeld

Onbehandeld

-a

140

V

Behandeld: 2250 kg/ha stabiele humus no.1 («90 kg N/ha)
Onbehandeld: 90 kg/ha N in de vorm van kas
a t/m 1 : stroofrichting en volgorde van strooien
•: hoekstenen op 25 cm diepte

BIJLAGE IB
C 4455
Verslag over de aanleg van en de bezoeken aan het
stabiele humus-proefveld Pr 1,305 - Hoeve'de Laar Eist "Proefboerderij van de C.S.M."

Grondsoort

: Eivierklei.*

Ligging

: Presidentstuk - Hoeve de Laar „van de C.S.M,

Gewas

: Suikerbieten - K. Wanzleben, late levering.

Proefopzet

: 4 stroken van 12 x 150 m, van West naar Oost ge
nummerd 1 t/m 4. De stroken 1 en ? werden met
stabiele humus behandeld; de stroken 2 en 4 'ont
vingen een aequivalente hoeveelheid stikstof,

Bemesting

; De humus (product no l) werd in de namiddag van
12 April 1952 met de rollia-strooier van Prof,
Hudig (2 m breedte) gekoppeld achter een trekker,
toegdiend.Gestrooid werd in de volgorde a t/m 1
(pijlrichting). De instelling van'de strooier .
moest enige malen worden veranderd. Zo werd baan
a twee maal gereden. Baan b ontving meer dan a
en c nog weer een grotere hoeveel'heid dan b. C t/'m
1 ontvingen dezelfde hoeveelheden. Baan i is niet'
erg gelijkmatig uitgevallen en werd slecht bedekt.
Gestrooid werd naar 2 ton stabiele humus no 1 per
ha, waarin 30 kg N, De velden 2 en 4 ontvingen
deze hoeveelheid stikstof in de vorm van KAS op
l6-4-'52.

, . ,

Weersgesteldheid: Licht bewolkt, zwakke Z,0. wind.
Toestand grond:

Droge losse kruimelige laag van gemiddeld J cm
diepte (2-Ö cm) op Vochtige ondergrond.

Kwaliteit stabiele humus

De humus was niet homogeen. Enkele
vochtigere partijen werden met droge
partijen vermengd. Van 1Ö partijen wer
den monsters genomen. De no*s lo en 17
dragen dezelfde nummers als de mon
sters van Prof, Hudig.

Bezoek 14-5-1952

De bieten zijn nog niet opgekomen^ hoewel
zij eerder waren 'gezaaid dan die in de IJpolders en in Duiven,
Van de Koppel, niet gesproken. Hoorde achter
af dat door droogte de bieten (gecalibreerd
zand) niet waren opgekomen.

Bezoek 23-5-1952

Op 12 Mei werd opnieuw ingezaaid met KMn
Wansleben.
Van de Koppel is inmiddels begonnen
zijn bieten kunstmatig te beregenen, dit ge
schiedde voor wat het proefveld betreft op
l6, 21 en 23 Mei. Door de vrij harde" wind is
deze beregening niet erg gelijkmatig. Gespo
ten werd zo lang totdat de vochtig gemaakte
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bovenlaag zich aansloot bij de vochtige ondergrond.
Op het proefveld' zijn; verschillende plaatsen spoelplekken ontstaan. De,bieten komen op het westelijk
gedeelte van het veld op. Het perceel is inmiddels
door gerstopslag, paardenstaarten e.a. onkruiden
sterk vervuild geraakt. Beregend werd met een perrotte
beregeningsapparatuur met 2 verschillende mondstuk
ken.

C.H55

Pr.1383, Hoeve de Laar, Eist.
Proefboerderij ten de C.SJ.

Stabi elehumus-proefve1d
1
Behanc elc

Onbehandeld

3
Behandeld

Onbehandeld

150

- 1

a-

12

k

>

tel. paal

i* tel. paal
dam
Kwa
boerderi j G.S.

Behandeld: 2000 kg/ha stab.humus no.1 (80 kg N)
Onbehandeld: 80 kg/ha stikstof als kas
a t/nj 1: strooirichting en volgorde.

Pr
383

spoorlijn

Arnhem

/Ix

Hoeve de Laar

I

j \ V

•

LD

cafe LI

Élst

O 4454
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Verslag over de aanleg van en de be,zo,eken aan het
stabiele humusproefveld Pr 1304 - F.C. Lagrouw - Almkerk

Grondsoort

: Rivierklei

Gewas

: Suikerbieten, Kühn P, vroege levering

Voorvrucht

: Hopperupsklaver

Proefopzet

: 4 stroken van 12 x 130 m, van West naar Oost ge
nummerd 1 t/m 4, De stroken 2 en 4 werden met
stabiele humus behandeld, de stroken 1 en 3 ont
vingen' een aequivalente hoeveelheid stikstof
(stabiele humus bevat 4% N in ammoniakale vorm).

Bemesting:

Op 19-4-'52 ontvingen de velden 2 en 4 gezamenlijk
naar 75$ kg stabiele humus no 2 van de nieuwe pro
ductie. Volgens onze notities was hiervan de ver
deling als volgt: .
•
Baan a
35 kg
32 kg
30 kg

.
ILM
Totaal op 2.6a: 123 kg

Banen b t/m f
20 kg
10+20 kg)
33 kg
40 kg
40 kg
3§ kg
3Ö kg
41 kg
30 kg

Totaal op 13 a:

Banen g t/m I
34 kg
34 kg
39 kg
33 kg
37 kg
35 kg
35 kg
43 kg
24 kg

2ÖÖ kg
Totaal op 15.6 a: 347 kg.

p.baan van 2 x 130 m : 123 kg
p. ha
:473.O kg
p, ha hierin aanwezig 1Ö9.2 kg

X2
X<
X2
N

57.6 kg X2
2215 kg X2
89 kg N

57.Ö kg X2
2224 kg X2
09 kg N

De eerste vulling van baan b is een resthoeveelheid van de
laatste vulling op baan a. Een kleine hoeveelheid van de eerste
vulling op baan g werd nog gebruikt op baan f, het ^verschil 2215
tegen 2224 kg in bovenstaande tabel is dus niet raël.
De hierboven vermeldde cijfers wijken in enkele opzichten
af van die door Prof. Hudig vermeld op pag. 2 van zijn rapport
over de aanleg van dit proefveld.
Op de velden 1 en 3 werd eveneens op 19-4-T52 een hoeveel
heid van 99 kg/ha N in de vorm van Kas gestrooid, 'dus per ha
+ 10 kg meer dan in de stabiele humus aanwezig was.
Fosforzuur- en kalibemesting werden aan de boer overgelaten.
Wijze van strooien: Gestrooid werd met de rollia strooier van
Prof. Hudig (banen van 2 ra breedte) getrokken
door een paard. De strooier was voorzien van
schokbrekers, waardoor het strooien gelijk
matiger verliep dan bij van Huet (Pr 13Ö2),
De verdeling van de humus was bevredigend.
Door de slordige gang van de boer moesten
enkele plekken met de hand worden bijgestrooid.
De voorderbeschermlap van de machine sleepte
over de grond, zodat deze werd gedemonteerd
-S-

-2-

voordat met het strooien werd begonnen.
De humus werd in de volgorde a t/m 1* (pijlrichting)
uitgestrooid en dezelfde'dag ingeëgd.'Gestrooid werd in
de middaguren.
Weersgesteldheid: Droog, zonnig weer met zwakke Z.W. wind. Tijdens het
eggen wakkerde de wind iets aan hetgeen aanleiding
gaf tot een lichte verstuiving.
Toestand van-de grond: De grond was droog en gewalsd. De diepte van de
losse laag bedroeg 3-6 cm, gemiddeld 3 cm. Er
kwamen vrij veel grofkluiterige vochtplekken voor.
Kwaliteit gebruikte humus: De zakken met stabiele humus bleken van onge
lijk gewicht te zijn, zodat alle werden ge
wogen (zie tabel). Voor onderzoek op vocht
en N-gehalte werdén tegelijk met Prof. Hud'ig
de monsters 52,55,57,60, 65 en 69 genomen.

C

Bezoek op 14 Mei 1952:

De bieten zijn opgekomen. Het land is erg
vervuild. Geen verschillen in grond en 'gewas.
De humus is goed door de grond vermengd.

Bezoek op 23 Mei 1952:

Lagrouw is begonnen met het op één zetten
van de bieten. Het perceel is geschoffeld en
ziet er schoner uit.
Geen verschillen in grond en gewas. Erg droog.

30-12-6-'52

C.445*
Pr.138^,

F .C.

Lagrouw, Almkerk.

Stabielehumus-proefveld.
7V

7,2

2.

' veldje: 1
Onbehandeld

Behandele

Onbehandeld

v Re landold

130

IS-

12

~

ms
37

27
Behandeld: Baan a : A-730 kg stab.humus no.2 (- 189 kg/ha N)
Overige banen : 2220 kg stab.humus no.2( • 89 kg/ha N)
Onbehandeld: 99 kg/ha stikstof in de vorm van kas
^a t/m 1 : Volgorde van strooien en strooirichting.
ü : Hoekstenen op 30 cm diepte.

/I\

reed
boomgaard

! Lj

TT

I 1 F.C.Lagrouw

Uppelschedi jk
(watertoren)

Almkerk

>

e I J L AG E

ID

C 4453
Verslag over de aanleg van en de bezoeken aan het stabiele
humusproefveld Pr 1.3&5 - J.F. van Splunter - Bankahoeve
IJpolders (Halfweg).
Perceel Noorderweg, zuidelijk gedeelte
bij de 1© dam.
Grondsoort
Klei
Toestand grond
Droge, fijnkruimelige bovenlaag van
3 cm diepte (3-6 cm).
Gewas
Suikerbieten, Klein Wanzleben E, late
levering.
Proefopzet
: 4 Stroken van 12 x 150 m, van West naar
Oost genummerd 1 t/m 4. Op de 4 hoeken
van het proefveld, hoekstenen ingegraven
op 3O cm diepte.
Bemesting•
: Velden 1 en 3 ontvingen 1Ö75 kg stabiele
humus (= 75 kg N)
no 1 van de nieuwe productie op 17-4-'52
Velden 2 en 4 naar 75 kg N per ha in de
vorm van Kas op 21-4- '52, Fosforzuur en
kalibemesting zijn gelijk voor de gehel'e
proef en werden aan de boer overgelaten.
Stikstof en stabiele humus werden door
eigen personeel gestrooid,
Wijze van strooien
: Gestrooid werd met de rollia-strooier
van Prof. Hudig (banen van 2 m breedte)
gekoppeld achter een wieltrekker. Aan de
strooier werd een zig-zag eg gehangen.
Het strooien en eggen verliep vlot en ge
lijkmatig. Op de W-strook vond enige ver
stuiving plaats. Gestrooid werd in de
volgorde a t/m 1 (zie richtingspijlen op
plattegrond).
Weersgesteldheid
: Zonnig weer met matige N.0. wind.
Kwaliteit stabiele humus : Het I2 product was vrij gelijkmatig
wat kleur en droogte betrof (lichte ver
schillen). Tezamen met Prof. Hudig wer
den de volgende monsters genomen*.
Nieuwe product: no's 36,37,30,39,40,46
Oude
product: no. 45.
Ligging"

Bezoek 14 Mei

Bezoek 24 Mei

Op 27 Mei heeft het hier behoorlijk gere
gend, De bieten stonden boven de grond
en werden op één gezet. Geen verschillen
in grond en gewas, noch op het nieuwe,
noch op de beide proefvelden met het
oude product.
Geen verschillen in grond en gewas. De
bieten staan er goed bij. Het perceel
was geschoffeld. Tellingen verricht op
3 plekken per strook (Noord-Midden-Zuid);
op iedere plek Ö rijen van 10 m geteld.
Het aantal planten per ha bedroeg voort
-2-

-2-

Onbehandeld
Behandeld
Verschil

' 6Ö3ÖO
; 66500
:

1ÖÖ0

stuks
t!
t.g.v. onbehandeld

Veldje 1 telde 25 rijen, de overige 24 rijen bieten.
Op het nieuwe proefveld met %2 v ^ n dé oude produc
tie werden geen verschillen waargenomen.
Op het ophieuw bemeste oude proefveld met X£ van de
oude productie, waren de eerste 30 rijen vanaf de weg
(+ 15 m), over de gehele lengte van het perceel (dus< ook
buiten het proefveld) aanmerkelijk beter dan de rest.

350-12-6- T 52

C.W53
Pr.1385, J.F. van Splunter, Halfweg,IJpolders.
Stabi elehumus-proefveld
veld:
5,5 S -

1

Behandeld

2

/

/

Onbehandeld

\

3

Behandeld

Onbehandeld

S

150

/\

s. O ,5 §Ö-

12
12,7

11,8
1

dam
sloot
Behandeld: 1875 kg/ha stabiele humus no.1 (- 75 kg N)
Onbehandeld: 75 kg/ha stikstof in de vorm van kas
>a t/m 1
: strooirichting
D
Hoekstenen op 30 cm diepte.
Noordzeekanaal

I Kanaalweg

Cl
Zi jkanaal
naar
Halfweg

lil

A

sloot

Q

Jtlddenweg
I.3.J

nieuwe
proef (Pr.1385)
nieuwe proef met oude
van Prof. Hudig
opnieuw behandelde oude proef met oude X. van Prof.
Hudig.

CjBankahoeve

Haarlem

spoor!i iïï~

TUSrn
y

brug
Suikerfabriek l~~|

Trekvaart

Si

Halfweg

Bijlag© Iia

Bezoekrerslagen aan Pr 1382 - J..E.F. van Huet - IDuiven.
20 Juni 1952

Op het proefveld ontmoetten wij Prof, 0udig en zijn assistent
Siepman» In de stand van de bieten warén verschillen in ontwikkeling
waar te nemen ten gunste van de met stabiel® humus behandelde stukJcen. Op strook Ho 1 is voorts een v#tj duidelijke, ca 6 m brede baan
die aanzienlijk minder is (waarschijnlijk randwerking sloot). Over
alle velden lopen donkere en lichte banen. Strook 1 (behandeld) is
beter dan strook 2j strook 3 beter dan 2 maar slechter dan de onbe
handelde strook 4*
Verschillen in diepte van de losse laag. en structuurverschil
len konden niet worden waargenomen. De losse bovenlaag was iets verkorst aan de oppervlakte, voor de rest nog behoorlijk kruimelig. De
diepte van de losse laag was van gemiddeld 6 cm bij aanleg van de
proef, 'ingeklonken tot gemiddeld 3 cm (2-4 cm).
Opmerkelijke verschillen in ontwikkeling vielen waar te nemen
bij vergelijking van het met schuimaarde behandelde deel van het per
ceel met het niet met schuimaarde behandelde deel. De bieten warun
in het laatste geval sterk achter in ontwikkeling. De op dit gedeelte
aangelegde proef met oude stabiele humus van Prof. Hudig liet geen
verschillen in grond en gewas zien.

2 Juli 1952

Op de behandelde stroken van het proefveld staan de bieten er
nog steeds iets beter voor en is ook do kleur van het loof wat don
kerder. Er zijn echter nog steeds geen verschillen in de grond te
zien.

14 Aug. I952

De situatie is onveranderd wat betreft de stand van het gewas
en de structuur van de grond. Iets vergelingsziekte,

29 Aug, I952

Met de heren Jorritsma, Haase en Kortleven een bezoek gebracht
om de monsterplekken uit te zetten voor de eerste proefoogst (eind
September).
Veldjes van de afmetingen 4 x 12 m, op iedere strook driemaal
herhaald en op iedere strook zowel op een lichte als op een donkere
baan, uitgezet.

Diversen.

Van de tijdens de aanleg genomen X2 monsters werden inmiddels
de analyseresultaten uit Maastricht ontvangen.
Wij vermelden hierbij tevens de door Prof, Hudig opgegeven
vochtgehalten, verkregen bij droging bij 104° C en afkomstig uit de
zelfde partijen. Het betreft hier monsters stabiele humus, nieuwe
product No 1,
Monsterno
Gewichtsverlies Gewichtsverlies 104° C Ammoniumstikstof
bij 140° C in % (Prof. H.) in %
MgO dest % Krijt dest fo
19
20
24
25
27
28
31
32

T,N.0w

24.O
25.9
29«2
27.5
27.2
26,3
25.6
26,1

32.2
32.6
82.2 x)
34*6
35-7
64.6 *)
32.9
36.2

4.25
4.10
3.80
4.30
4.05,
4,15
4.10
4.O5

.

4.20
4.O5
3.75
4.20
4.00
4,10
4.05
4.00

De monsters No's 19» 24 en 25 hadden
7.2 en 7*6. De met x) gemerkte- cijfers van
uitbijters (vergél. bijv. vochtgehalte van
Hudig een groter vochtverlies gevonden bij
tricht bij 140° C.

respectievelijk een pH 7»2,
Prof. Hudig zijn kennelijk
stalmest). Verder heeft Prof,
drogen bij 104° 0 dan Maas

Grondonderzoek.
Op 20 Maart 1952 werden bij de keuze van de toekomstige proefpercelen 2 grondmonsters genomen (R 105901/982 K) en wel één op de voorste
helft (dichtst bij de weg) en één op de achterste helft van het perceel.
De uitslag van dit onderzoek luidt als volgt s
Plek

pH-H20

voor

6.54
6.36

achter
i

T.ILO.
12-9-'52.
AK.

pH-KCl Humus
5-58

4.8

5-57

5.0

CaCO-j
0.15

afslibb.

tot.

Zand
grof fijn

K-HC1 P-citr

76.1

18.9

2.0 I6.9 0.014

15

75.3

19.7

2.9

16.8 O.OI5

15

Bijlage IIb
Verslag bezoeken aan Pr 1383 - Hoeve de Laar » Eist.
19 Juni 1952

De grond is door de beregening sterk dichtgeslagen. Het perceel
werd inmiddels geschoffeld. Vele trekkersporen zijn terug te vinden.
Van de Koppel heeft op de Oostzijde van het perceel maïs moeten
zaaien, zodat op strook 4 (onbehandeld) over een breedte van 7 ® maïs
groeit en over de resterende 5 ® bieten»
Per veld staan hier 24 bietenrijen die naar een globale schatting
ca 56OOO planten per ha tellen. Ben nauwkeurige telling moet nog wor
den uitgevoerd.

3 Juli 1952

De grond heeft een grofkluiterige bovenlaag van 2 cm dikte, welko
sterk-is uitgedroogd. Daaronder bevindt zich een keiharde bank. De
bieten zijn vrij ongelijkmatig opgekomen. Noch op het proefveld met
het nieuwe product, noch op dat met het oude .product werden verschil
len in ontwikkeling en kleur van het gewas en verschillen in struc
tuur van de grond en diepte van de losse bovenlaag waargenomen. Deze
proef zal naar alle waarschijnlijkheid als mislukt moeten worden be
schouwd.

14 Aug. 1952

De situatie is sinds vorig bezoek ongewijzigd wat betreft de in
vloed van een stabiele humùsbehandeling op de stand van het gewas en
de.toestand van de grond. Ten gevolge van de beregening werd de grond
voor deze proef geheel verknoeid. De proef is dientengevolge als ge
heel waardeloos te beschouwen voor dit jaar.

Diversen

De volgende monsters van het nieuwe product No 1 werden door
Maastricht onderzocht. Monster No 16 heeft hetzelfde nummer als het
door Prof, Hudig genomen monster.
No
•

1
2
3
4
5
6
7
14
16
18

Vochtgehalte
bij 104° C
bij 1400 C
(Prof. Hudig)
26.5
39,1
26.3
25.3
25.O
25.8
26.1
. 27,3.
25.3
27.Ö

Ammoniumstikstof
MgQ dest. Krijt dest.
4.20
3.65
4.15
4.30
4.05
4.30
4.00
4.05
4*25
4.00

;

28,2

4.20
3.65
4.10
4.20
4.00
4.30
3.95
3.95
4.20
4.00

pH

8S0

Grondonderzoek Het vooronderzoek van '2 grondmonsters afkomstig van het voorste
gedeelte (a) en het achterste gedeelte (b) van het proefperceel
ïuidt als volgts
pH-Ho0 pH-KCl

Humus

CaCO, Afslibb.

Zand
P-citr
Tot, Grof. Fijn

K-gehalte

,

a)

7.16

6,38

3.1

0.32

7.O5

26.1

:5-6

20.5

34

0.017

b)

7.00

6.15

2.8

0.10

70.9

26.2

6.1 20.1

29

0.016

T.N.O.
12-9-'52
AK. ,

Bijlage 11°
Pr 1384 - Lagrouw - Almkerk.
16 Juli 1952

Op 13 Juni heeft het proefveld flink geleden van een wolkbreuk
met hagelbuien. Het "blad väft'dö bieten is volkomen in flarden gesla
gen en vele stengels werden geknakt of gekneusd. De grond is op vele
plaatsen dichtgedlagen en verkorst. Ook voorden er weer vele vochtplekken waargenomen,
Door Eggens werden hier bietehtellingen liitgevoerd en wel over een
rijlengte van 10 m. Op ieder veldje werden aldus 18 rijen van de 29
geteld, zowel aan de voorzijde van de proef als op het achterste ge
deelte.

strook
aant. planten/ha op

1
onbehandeld

voorste deel proefveld
5O884
achterste deel proefveld • 49273
gemiddeld

5OO79

2
behandeld

3
onbehandeld

4
behandeld

5OO79
435OO

53704
40949

57732
45245

:46790

47327

51489

Tussen behandeld en onbehandeld bestaat een gemiddeld verschil van
437 planten ha.
Het perceel is zeer ongelijkmatig» vertoont vele open plekken en
banen. Vooral het achterste gedçe.lte van het proefperceel is duidelijk
slechter. De bij deze.tilling verkregen cijfers kunnen hiordoor wel
eens geflatteerd, zijn. Baan a van het behandelde yeldje die tweemaal
zoveel Xg ontving als de rest van de behandelde stroken, verschilde
in geen enkel opzicht (stand- en dichtheid van het gewas, structuur)
met de rest van het perceel (behandeld zowel als onbehandeld).
3 Juli-1952

De bieten hebben zich vrij -goed hersteld van de op 13 Juni geleden
hagelschade. Hoewel het perceel inmiddels werd geschoffeld komt er al
weer heel Wat onkruid op. Het perceel is nog steeds zeer ongelijkmatig.
De proef belooft weinig fraais op te leveren. Een gunstige werking van
de humus op de grondden op het gewas, kon niet worden vastgesteld.

Diversen

.Analyseresultaten van het te Maastricht, uitgevoerde onderzoek van
Xj>-monsters afkomstig van de bij Lagrouw gebruikte partijen van het
nieuwe product. No 2.
Monstern'o

52
55
57
60
65
69

*
*

Vochtgehalte bij
Ammoniumstikstof
104°
C
MgO
dest. Krijt dest.
140<? C
(Prof. Hudig)
30;9
3ü6
30.é"
29.4 " '
28.9
27.6

41'.8
42.1
40.6
42.0
42.3
38.7

4.15
4.05
4.10
3.9O
4.30
4.20

4.O5
3.95
4.00
3.85
4.20
4.I5

pH

7.3

Het product No 2" heeft een iets.hoger vochtgehalte (2-3 fa) dan
het product No .1» Het. N-gehalte, verschi,lt hie.r echte.r nauwelijks mee.

T.N.O.

Grondonderzoek.
:

1

Voor
Aohter

Bemonstering bij dë keuze van het perceel op 21-3-1952.
Humus
PH
HgO KCl
1-

CaCÓ-,

6.7 6.22 2.3

0,17

62,3

35.2

9.2 26.0

28

0.12

7.12 6.28 1.8

0.24

51.6

46.4

8.9 37.5

20

0.10

T.N.O.
I2-9-152.
AK.

*

3

Àfslibb.

'Zond
P-'Oitr
Tot. Orof Fijn

Kali .

Bijlage 11^

*

Verslag bezoeken aan Fr 1385 - J. van Splunter - Halfweg.
21 Juni 1952

Op geen van de drie proeven^;te weten ons e-igen proefveld met het
nieuwe product en de beide proeven van Prof. Hudig Biet het oude pro
duct, viel iets bijzónders waar te nemen. Er werden geen verschillen
in de stand van het gewas en in de structuur van de .grond waargeno
men.
Het proefveld steekt in kleur echter af tegen'de bieten van de
boer, die dus waarschijnlijk meer dan 80 kg N per ha heeft gebruikt.

4 Juli I952

Ook op dit tijdstip werd op geen van de drie proeven iets bij
zonders waargenomen in grond en gewas. Opmerkelijk is het wel, dat
op enkele overmaat plekken de bieten wel op de stikstof reageerden
maar de humus de grond ter plaatse niet heeft beïnvloed.

15 Aug. I952

>4ua stand lijken de onbehandelde stroken er iets beter voor te
staan dan de behandelde. Ook nu nog geen verschillen
in de struc
tuur van de grond.
Op het opnieuw met het oude product bemeste gedeelte naast de
boerderij is de stand op het Oostelijk guu^elte van de behandelde
strook iets beter, echter ook buiten het proefvold. Vermoedelijk heb
ben wij hier te maken met de invloed van de langs het proefveld lo
pende sloot.

29 Aug I952

Met de heren Jorritsma, Haase en Kortleven 6 veldjes per strook
uitgezet voordeJeproefoogst in September. Hot proefveld is vrij
egaal. Weinig vergelingsziek® plekken.

Diversen

Het analytisch onderzoek van de bij de aanleg genomen Xg monsters
leverde volgens Maastricht de volgende resultaten ops
Monster
-

36
37
38
39
40
46

pH

Amiaoniurnstikstof
Vochtgehalte bij
104° C
140° C
MgO dust. Krijt dest.
(Prof. Hudig)
25.7
25.2
25.9
25.5
25.O
26.2

28.4
33.6
32.3
33.7
45.I

V

4.00
4.O5
4.O5
4.00
4.10
4.25

3.95
3.95
4.00
4.00
4.O5
4.20

7.3

L

Een op I9-5-I952 bij de keuze van de proefpercelen medegenomen
grondmonster van de Woordkant van het perceel (plek waar de proef
van Prof. Hudig ligt) gaf de volgende analyseresultaten?
pH-water 7.63, pH-KCl 7»03, Humus 4.6
CaGO^ 7»01 ?£, afslibbaar
62.3
totr-zand 26.2 $, grof zand 1.2 $ en fijn zand 25 5^, P-citr
57, K-gehalte 0.030

T.N.O.
12-9-'52.
AK.

4Ó33a

Bijlage IIIa
Verslag le proefoogst Pr 15Û2 - Van liuet Duiven op 24 Sept« 1952

.
Deze. proefrooiing werd uitgevoerd door het Instituut vöor ra
tionele suikerproductie te Bergen op Zoom, 8 man sterk onder lei
ding van de Heren Jorritsma en Haase. Het Landbóuwproefstat ion
was vertegenwoordigd door Ir Kortleven, Ir de la Lande Cremer en
de assistent de Heer van Caem-. /"oorts waren nog aanwezig Prof.
Hudig met 2 medewerkers.
Van Huet was zo welwillend geweest de wendakker vanaf de dam
en de westelijke randstrook te rooien, zodat wij gemakkelijk op
het proefveld konden komen.
Het weer was de gehele dag droog, de lucht zwaar bewolkt
met wind uit liet Zuiden. Grond en gewas waren droog. Gerooid wer
den 3 stroken van 7 veldjes van
x 12=
40 m2, dwars over de proefstroken
gelegen, in de volgorde a t/ra u. van
de dubbele veldjes lag er steeds één
op een goed ontwikkelde (groene) en
één op een minder goed ontwikkelde '
baan, zoals die werden geconstateerd
op 29 Augustus 1952, De veldjes s t/m
u werden eerst op 24 September toe
gevoegd. Teneinde aan de bezwaren van
Prof. Hudig, voortvloeiende uit een
door hem aanwezig geachte ongelijkmatige kalkinvloed, tegemoet
te komen, werd ^eder veldje van 0.4Ö are verdeeld in 12 vakken
van 2x2 = 4 mfc. Op deze wijze werd tegemoet gekomen aan de
^.---—^—2--*-^,,
wens van Prof. Hudig van bemonstering van uitgezochte plekken. Daar wij dit proeftechnisch
onjuist achtten, werd deze oplossing gevonden;
door samenvoeging van de oogstperceeltjes van
4 m2 worden de opbrengsten v^n de door ons

,12m
voorgestane veldjes van 4â-m?.verkregen, ter
wijl aan Prof. Hudig voldoende materiaal werd
geboden voor toetsing van zijn opvattingen.
De bieten werden per vak van 4
in hoefijzervorm uitgelegd, geteld, gekopt en naar* ver
H
H
takking gerangschikt in de groepen niet, matig
en sterk vertakt. De bieten werden daarna per
vak in genummerde zakken naar bergen op Zoom vervoerd voor de ge
wenste bepalingen. Het loof werd te velde gewogen, waarna een mon
ster van 2$ stuks loof + koppen per ' 4$
in een zak werd mede
genomen naar Bergen op Zoom.
Voordat de bieten gezakt werden telde Prof. Hudig de in ie
der vak aanwezige skalk,:- en "niet kalkbieten;î, hetgeen werd be
oordeeld aan de hand van de ontwikkeling van de individuele bie
tenplanten. Voorts kreeg Prof. Hudig de gelegenheid de 2 Zuide
lijkste vakken van ieder veldje (H in de tekening) te sorteren
in een zak met ''kalkbieten1' ein een zak mot "niet kalkbieten",
welke scheiding op dezelfde wijze verd uitgevoerd.
Het rooien werd. begonnen om 10.30 uur en beëindigd om 15.00
uur. Het koppen van de bieten ging van 10.30 tot 16.00 uurf De
laatste werkzaamheden waren om 17.30 uur beëindigd. Alvorens te
vertrekken werden de veldjes voor de 2e proefrooiing in October
uitgezet.
Besloten werd van de uitkomsten van deze* eerste rooiing te
laten afhangen of de 2e rooiing even uitvoerig zal worden uitgeT

2 —

voerd dan wel op de gebruikelijke wijze (100 bieten uit 300 af
komstig van veldjes van 0.4-8 are). De 2e rooiing zal vermoede
lijk door het Landbouwproefstation worden uitgevoerd. Bergen op
Zoom zal ons daartoe het zakkenmateriaal lenen.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat hier per bemonstering door
de toegepaste detaillering 6300 bieten voor bepalingen nodig wa
ren tegen 1200 normaal (zie Pr 13Ö5).

c

4633 b

BIJLAGE IIIb
Verslag le proefrooiing op Pr 13&5 - van Splunter te Halfweg

De proefrooiing geschiedde door het Instituut voor rationele
suikerproductie te Bergen op Zoom met Ö man oncier leiding van de
Heren Jorritsma en Haase. Het Landbouwproefstation was vertegen
woordigd door Ir Kortleven, Ir de la lande Cremer en de assistent
de Heer van Caem. Voorts waren aanwezig ?rof. Hudig (totaan het
rooien) en zijn assistent Siepman.
Het weer was ongunstig. De gehele nacht had het geregend en
ook in de loop van de morgen vielen meerdere regenbuien. ;/ind uit
het Zuidwesten. Om 12,00 uur klaarde het weer op en brak de bewolking. Het bleef de gehele middag droog, men is toen begonnen
met het rooien. Het veld was vrij goed te betreden.
De rooiing geschiedde volgens de voor Bergen op Zoom ge
bruikelijke methode. Op iedere strook werden 3 veldjes van
m2 gerooid en bemonsterd, in het totaal dus 12 veldjes (volgor
Fig.1
de a t/m 1).
Op ieder veldje werkten 2 rooiers die 2 rij
k
i
A
en tegelijk meenamen en de bieten direct in
N
hoopjes van 3 stuks in vier grote kringen pe
4
h
veldje rangschikt en (fig. 2). Hierna werden
de bovenste bieten van ieder hoopje gekopt
en in groepjes van 4 stuks in het midden van
A
h
de kring geplaatst. Men verkreeg aldus 25
hoopjes van 4 stuks = 100 bieten» Deze werden
nu op vertakking beoordeeld en vervolgens
werden alle eerste bieten in monsterzak No 1,
Fig.2
alle tweede bieten in monsterzak No 2 enz. geR^
deponeerd. Van ieder veldje werden dus 4 mon- y 'te
£
£%
sters van 25 bieten + 1 loofmonster (25 stuks
loof + koppen) naar het laboratorium medege
*
nomen, welke elk een monster zijn uit het ge
hele veldje.
k, >"t- -t
Hierna werden de overige bieten gekopt,
waarna het veldgewicht van de bieten en het
A
B
loof (inclusief de monsters) werd bepaald. liet wegen geschiedde
in de volgorde a/d, h/e, i/l. De proefstroken a/h werden achter
elkander gerooid. De veldjes i/l eerst later in de middag (van
af 14.30 uur).
Het werk verliep zeer vlot en werd om 16.00 uur beëindigd. De
bietenmonsters werden op een kleine 3-wielige wagen geladen en
zouden de volgende dag van de boerderij af worden opgehaald door
een vrachtwagen uit Bergen op Zoom. De loofmonsters werden di
rect medegenomen.
De tellingen en wegingen van ieder veldje van
4ô m2 wer
den steeds uitgevoerd over 2 helften van
24 m2 (A en B in
Fig. 2).
De volgende proefrooiing zal door het Landbouwproefstation
op dezelfde wijze worden uitgevierd medio October.
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Verslag van de 2e proefrooiing op Pr 1382 - J.fi.F. van Huet
te Duiven op 23 October 1952

Het rooien geschiedde door de assistent van Caern van het
Proefstation met hulp van 7 arbeiders. Aanwezig waren voorts de
heren "'rof. Hudig met_zijn assistent Siepman en een medewerker,
Ir Jorritsma.van het Instituut voor Rationele Suikerproductie te
Bergen op Zoom en Ir de la Lande Cremer.
De lucht was zwaar bewolkt met wind uit het Zuiden. Tegen de
avond viel zo nu en dan een fijne motregen. De grond was tamelijk
droog hoewel vochtiger dan bij de eerste proefrooiing op 25 Sep
tember. Het rooien werd begonnen om 10.30 uur, terwijl het werk
om 18.30 uur werd beëindigd. Door minder geoefendheid van de ar
beiders verliepen de werkzaamheden minder vlot dan bij de eerste
rooiing. .iir was o.a. veel meer bladverlies. Gerooid werd in de
volgorde a t/m u, volgens het systeem Eergen op Zoom (monster
van 100 bieten genomen uit 300). De afmetingen van de veldjes
waren weer 4 x 12 = 4$ m2. Dwars over de stroken lagen telkens
7 veldjes, resp. op een geile-, gele-,
1
2
geile-, geile-, gele-, zeer geile en gele
baan. In de lengterichting van de stroken
a cm
4P
werden 3 veldjes gerooid, gelegen in het
p q r s t u
0
verlengde van de op 25 September j.l. ge
rooide veldjes. De ligging van de gerooide
a im P P tf-Ft
veldjes en de afmetingen van de door de
i j k 1 m n
h
boer op 24 September voor ons vroeg ge
a m. pip;
rooide randstrook en wendakker werden in
b c d e 19..
a
kaart gebracht.
Zen afschrift van de bruto veld- en
monstergewichten aan bieten en'loof, van het aantal en de vertak
king van de bieten en van de nummers der gebruikte monsterzakken
werd op 27 October resp. aan Prof. Hudig en aan het Instituut
voor Rationele Suikerproductie te Bergen op Zoom verzonden.
De bieten- en loofmonsters werden dezelfde dag naar Hedel
meegevoerd en op 25 October tegelijk met de monsters uit Halfweg
naar Bergen op Zoom gebracht.
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Verslag van de 2e proefrooiing op ?r 1385 - J.F. van Splunter
te Halfweg op Vrijdag 24 October 1952

Het rooien geschiedde onder leiding van de assistent van
Caem van het Landbouwproefstation met hulp van Ö arbeiders. Aan
wezig waren voorts Ir Jorritsma (Bergen op Zoom),,r3iepman en
Ir de la Lande Cremer. Het was buiïg weer met wind uit het Zuid
westen. De grond was vochtig. Vanaf de 2e serie veldjes (e t/m
h) moesten verschillende zware regenbuien geïncasseerd worden.
Gerooid werd vanaf 10.30 uur. Het werk werd om ló.,30 uur beëin
digd. Het rooien verliep vlotter dan de dag tevoren bij van Huet,
Gerooid werden veldjes van 6 x Ö = 40 m2, in de volgorde a t/m 1
volgens het systeem Bergen op Zoom (monster
1
van 3.00 bieten uit 300). Daar de bieten door
N
het groter aantal niet in 4 zakken konden
worden verwerkt werden er per vsïld je 5 bie—
tenmonsters en i loofmonsterzak £ 3nomen ).
or h !
Door de vochtige toestand van de grond moet
f è
op een hoog tarra gerekend worden.
De ligging van de veldjes van beide proefrooiingen werd in kaart gebracht. De veld
jes van de 2e proefrooiing lagen ten Noor
den van de veldjes van de le proefrooiing en in het verlengde van
deze, met uitzondering van de serie i t/m 1 die ten Zuiden van de
le proefrooiing werden genomen in verband met onregelmatigheden
in het veld. Dit proefveld was overigens gelijkmatiger dan Pr
13Ö2 en leed in veel mindere mate aan de vergelingsziekte.
Een afschrift van de bruto veld- en monstergewichten aan
bieten en loof, van het aantal en de vertakking van de bieten en
van de nummers van de gebruikte monsterzakken werd op 27 October
resp. aan Prof. Hudig en aan het Instituut voor Rationele Suiker
productie te Bergen op Zoom verzonden.
De bieten- en loofmonsters werden dezelfde dag naar Hedel
medegenomen en op 25 October tezamen met de monsters van Pr 13Ö2
uit Duiven, naar Bergen op Zoom vervoerd.

) De bieten en het loof werden in manden op een bascule gewogen.
Voor dit soort werkzaamheden is een unster met net, zoals door
Bergen op Zoom wordt gebruikt, echter doelmatiger en voldoen
de nauwkeurig.
/ de assistent van Prof. Hudig, de heer
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