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„Dr. H. J. LOVINKHOEVE"
VOLLENHOVERWEG 12 - MARKNESSE N.O.P.
Telefoon 05273 - 1369 of 05270 - 2461

ALGEMENE GEGEVENS
De „Dr. H. J. Lovinkhoeve" 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 74 % van de beteelde oppervlakte wordt door de proefvelden in
beslag genomen.
De grondsoort is zware zavel met ruim 30 % afslibbare delen (<16 u),
10 % CaC03, 2,5 % humus, P—Al 24 en K—HCL 18.
De afstand tussen de drainreeksen bedraagt 12 m.

GEWASSEN EN RASSEN IN 1961
Op de diverse proefvelden en praktijkgedeelten komen één of meer van de
volgende gewassen en rassen voor. Wintertarwe Carsten's VI en Apollo, winter
rogge Petküser, haver Condor, zomergerst Minerva of Delta, aardappelen
Eigenheimer, Bintje of IJsselster, suikerbieten Klein Wanzleben Polybeta of
Hilleshög standaard polyploid, vlas Wiera, erwten Pauli, zomerkoolzaad
Liho, hopperupsklaver Deense, witte klaver Deense, kunstweiden N.O.P.
mengsel.

COMMISSIE VAN BEHEER
Dr. Ir. S. Smeding (voorzitter), J. H. van Cingel, H. Noteboom en C. J. F.
Oomen; adviserende leden: Ir. W. A. Bosmaj Drs. P. Bruin, Ir. P. A. den
Engelse, Ir. L. Hartman, Ir. B. H. Olthoff, Ir. J. Wind en Ir. J. A. Grooten
huis (secretaris).

PERSONEEL
M. Burgers (bedrijfsleider), J. K. Mulder (hoofdassistent), H. Schuller (as
sistent).
Vast personeel voor de proefvelden: J. de Lange, A. J. Meyer, Th. J. Plat,
J. Smit, D. Spin en D. Zeihorst.

Plattegrond van de proefboerderij
PROEFVELDEN OP KAVEL S 37
Akker 2
Door de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen is hier in 1958 een
proefveld aangelegd met 12 verschillende gewassen. In 1958 en 1959 waren
op dezelfde veldjes dezelfde gewassen aanwezig. In 1960 werden dwarsover
de veldjes vier gewassen (van Noord naar Zuid resp. erwten, zomergerst,
kunstweide en suikerbieten) verbouwd. In 1961 werd op de westhelft zomer
gerst gezaaid.Op de oosthelft worden op dezelfde stroken, dezelfde gewassen
als in 1960 verbouwd, behalve de erwten die vervangen werden door vlas.
Het doel van deze proef is de bestudering van de vermeerdering van ver
schillende vrij in de grond levende aaltjes onder invloed van verschillende
gewassen.

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) = 2x per drie jaar verbouw van hetzelfde graan;
III (blok C) = 1X per drie jaar verbouw van hetzelfde graan.
In 1961 zijn op alle drie objecten de permanent verbouwde granen aanwezig.
Op alle granen liggen op alle drie objecten zes stikstoftrappen. De N-giften
op deze trappen in kg N/ha zijn: 0, 25, 50, 75, 100 en 125 kg N/ha in de vorm
van kalksalpeter.

Enkele tot heden verkregen proefresultaten
Het voortdurend verbouwen van hetzelfde graan heeft tot heden slechts een
betrekkelijk kleine opbrengstdaling gegeven ten opzichte van het toepassen
van een ruimere vruchtwisseling bij de graanteelt. In de eerste jaren van de
proef werd de opbrengst van de wintertarwe aanzienlijk gedrukt als gevolg
van voetziekte. In latere jaren heeft voetziekte bij de tarwe geen opbrengst
daling van betekenis gegeven. In 1958 is gebleken, dat het inschakelen van
hakvruchten, erwten en vlas in de vruchtopvolging bij de winterrogge en
wintertarwe een opbrengstniveauverhoging kan geven van 300 à 500 kg
zaad/ha. Bij permanente verbouw van graan is het gewenst 50 à 100 kg kalk
salpeter per ha meer te geven dan bij een ruimere vruchtwisseling nodig is om
dezelfde opbrengst te verkrijgen.

Akkers 7 t/m 16. PROEFCOMPLEX 2 MET DIVERSE ORGANISCHE
MESTSTOFFEN
Dit proefcomplex is in 1961 onderverdeeld in drie gedeelten, 2a, 2b en 2c.

Akkers 7 t/m 9. PROEFGEDEELTE 2a - Compostproef met proefgewas
ZOMERGERST
Vanaf 1948 wordt op dit proefgedeelte nagegaan de invloed van compost (ge
maakt 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, '57 en '60.
III = 80 ton compost/ha gegeven in de najaren van 1948, '51, '54, '57 en '60.
De objecten zijn in drievoud aanwezig.
Op elk object zijn 8 N-trappen volgens toeval aangelegd. De N-giften in
kg N/ha (gegeven in de vorm van kalksalpeter) zijn: 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72
en 84.

Enkele tot heden verkregen proefresultaten
Het geregeld bemesten met compost, bereid uit bedrijfsafval van eigen bedrijf
heeft enige stijging veroorzaakt van het humusgehalte, P-getal, P-Al-cijfer
en het kaligehalte van de grond. In het voorjaar droogt de geregeld met com
post bemeste grond soms iets eerder op dan grond zonder compostbemesting.
Op de met compost bemeste objecten kan enigszins bezuinigd worden op de
kunstmest-stikstofgift.

Akkers 10 t/m 13. PROEFGEDEELTE 2b - PROEF MET DRIE VER
SCHILLENDE ORGANISCHE MESTSTOFFEN; PROEFGEWAS SUI
KERBIETEN
De objecten vanaf 1955 zijn:
I = geen organische bemesting;
II = onderploegen van stro (herfst '57 5000 kg haverstro en herfst '55 en
'60 6000 kg tarwestro/ha)
III = groenbemesting met niet vlinderbloemigen (herfst '55 gele mosterd,
herfst '58 stoppelknollen en herfst '60' westerwolds raaigras)
IV = groenbemesting met vlinderbloemigen (herfst '55 wikken, herfst '58
en herfst '60 hopperupsstoppelklaver).
Op elk object zijn 8 N-trappen in viervoud aanwezig (0, 25, 50, 75, 100, 125,
150 en 175 kg N/ha als ks).

Enkele tot heden verkregen proefresultaten
Na het onderploegen van een goed geslaagd vlinderbloemig stoppelgewas
kan in het eerste jaar belangrijk bezuinigd worden op de kunstmest-stikstofgift, dit is in veel minder mate het geval na het onderploegen van een goed
geslaagd niet vlinderbloemig stoppelgewas. Zo bleek in 1959 bij consumptie
aardappelen verbouwd na een ondergeploegd matig ontwikkeld stoppelge. was hopperupsklaver, een bezuiniging mogelijk van rond 500 kg kalksalpeter per ha; na ondergeploegde stoppelknollen bedroeg de stikstof bezuini
ging bij aardappelen slechts 100 kg kalksalpeter per ha. De nawerking van
stoppelgroenbemesting in het tweede jaar is meestal vrij gering, de bezuini
ging op de stikstofgift bedraagt dan vaak niet meer dan 100 kg kalksalpeter
per ha en soms zelfs nog minder.
Het onderploegen van graanstro vraagt in het jaar daarop meestal een iets
zwaardere stikstofgift voor het erna volgend gewas (±100 kg kalksalpeter
per ha).

Akkers 14 t/m 16. PROEFGEDEELTE 2 c - STALMEST-STIKSTOFPROEF; PROEFGEWAS SUIKERBIETEN
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 (akker 14 en 16, a.o. in de
najaren van 1958 en 1960 stalmest).
Op elk object zijn N-trappen aanwezig variërende van 0 tot 175 kg N/ha
gegeven in de vorm van kalksalpeter.

Enkele tot heden verkregen proefresultaten
Het geregeld toepassen van een bemesting met stalmest geeft een stijging van
het humusgehalte, fosfaatgehalte en kaligehalte van de grond. In sommige
jaren werd op de stalmestakkers een iets hoger opbrengstniveau bereikt dan
op de niet met stalmest bemeste akker. Na een gift van 20 ton stalmest per
ha kan een bezuiniging op de stikstofgift toegepast worden van ongeveer
200 kg kalksalpeter per ha, de stikstofnawerking van de stalmest in het
tweede jaar is nog ongeveer gelijk aan het effect van 100 kg kalksalpeter
per ha.

Akkers 18 t/m 29. PROEFVELD 4 - VRUCHTWISSELINGSPROEF MET
EN ZONDER GEREGELDE VERBOUW VAN PEULVRUCHTEN,
ÉÉNJARIGE 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 peulvrucht in de vrucht
opvolging (lx per 4 jaar) uiteindelijk betere resultaten?
Object III: Is het op den duur gewenst rode klaver als éénjarig hoofdgewas
in de vruchtopvolging in te schakelen (lx per 4 jaar)?
Object IV : Geeft inschakeling van tweejarige luzerne in cle vruchtopvolging
(1X 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 object I werd in 1960 blauwmaanzaad verbouwd, op object II erwten en
op object III rode klaver. Op object IV stond in 1959 en 1960 een gewas
luzerne. Als proefgewassen zijn in 1961 aanwezig: haver, zomergerst, winter
tarwe, aardappelen, suikerbieten en zomerkoolzaad. Op al deze gewassen
zijn op alle vier objecten 8 N-trappen in drievoud aanwezig.

jaar

Stikstofbesparing in kg zuivere N/ha
suikerbieten
haver

1953
1954
1955
1956 !)
1957
1958
totaal 6 jaar
1)

85
55
40
(25)
15
20
240

55
40
15
(5)
0
10
125

Stikstofwerking geschat.

Akkers 31 t/m 39. ONDERZOEK BETREFFENDE FOSFAATBE
MESTING OP DE PROEFVELDEN 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 tweetal permanente proefvelden aangelegd op een deel van de kavel
waarop vanaf het droogvallen van de grond geen fosfaatbemesting is gegeven.

PROEFVELD 8 - PROEF MET VERSCHILLENDE FOSFAATGIFTEN
OP TWEE MANIEREN TOEGEDIEND BIJ UITEENLOPENDE FOS
FAATTOESTAND VAN DE GROND MET PROEFGEWAS ERWTEN
Vanaf 1955 wordt op dit proefveld onderling vergeleken het effect van
breedwerpig uitgestrooide superfosfaat met dat van rijenbemesting op grond
met vier fosfaattoestanden (P-Al ±13, ±18, ±24 en ±37).
De fosfaatgiften bedragen dit jaar 0,54 en 75 kg P205/ha.

PROEFVELD 9 - PROEF MET FOSFAAT- EN STIKSTOFTRAPPEN
GECOMBINEERD MET EN ZONDER GROENBEMESTING; PROEF
GEWAS ERWTEN
Vanaf 1956 wordt op dit proefveld bestudeerd de invloed van groenbemesting
op de fosfaatbehoefte van de gewassen. In het najaar van 1956 en 1958 werd
hopperupsstoppelklaver ondergeploegd op de akkergedeelten 31, 33, 36 en
38. Herfst 1960 werd op dezelfde akkergedeelten westerwolds raaigras onder
geploegd. Op 4 fosfaatniveaus (0, 25, 50 en 75 kg P2Os/ha) liggen 4 N-trappen
(0, 30, 60 en 90 kg N/ha).

Enkele tot heden verkregen proefresultaten
Gedurende de eerste periode van ongeveer 10 jaar na het droogvallen van
de N.O.polder was het fosfaatleverend vermogen van de zware zavelgronden
zodanig groot, dat er geen of nauwelijks invloed was van bemesting met
fosfaat op de gewasopbrengsten. Vanaf 1954 hebben wij gemiddeld een toe
nemende behoefte aan fosfaatbemesting geconstateerd. Bij een te lage fos
faattoestand van de grond is thans een gift van minstens 100 kg P2Os/ha
nodig om een voldoend hoge gewasopbrengst te verkrijgen. Rijenbemesting
met superfosfaat blijkt gemiddeld een aanzienlijke besparing op de fosfaatgift
mogelijk te maken.
Bij aardappelen is gebleken dat voor het verkrijgen van een bepaalde op
brengst 1,7 keer zoveel superfosfaat per ha breedwerpig gegeven moest
worden als bij rijenbemesting nodig was. Het is belangrijk er zorg voor te
dragen een goede fosfaattoestand in de grond te handhaven. Voor onze zware
zavelgrond betekent dit minstens een P-Al cijfer van 30.
Na stoppelgroenbemesting met hopperupsklaver is het soms verantwoord
iets minder fosfaatbemesting toe te passen dan zonder groenbemesting, het
verschil is echter klein en niet altijd aanwezig.

Enkele tot heden verkregen proefresultaten
Het achterwege laten van de verbouw van vlinderbloemige gewassen heeft
in de meeste gevallen nauwelijks geleid tot verlaging van de gewasopbreng
sten mits de bemesting met kunstmeststikstof voldoende hoog was. In som
mige jaren (vooral droge jaren) werd na de verbouw van klaver of luzerne een
hoger opbrengstniveau verkregen dan zonder verbouw van vlinderbloemigen
mogelijk bleek. Inschakeling van tweejarige luzerne en éénjarige rode klaver
in de vruchtopvolging geeft een aanzienlijke besparing op de kunstmeststikstofgift bij de erna verbouwde gewassen. De grootte van deze stikstof
besparing is mede afhankelijk van de verbouwde gewassen. Hoe langer de
groeiperiode van een gewas is, des te groter is de stikstofbesparing, dit blijkt
duidelijk uit onderstaande tabel. In deze tabel is vermeld de bezuiniging in
kg zuivere stikstof per ha die mogelijk was na verbouw van tweejarige
luzerne, die aanwezig was in 1951 + 1952, in de erop volgende zes jaar bij
suikerbieten en haver.

PROEFVELDEN OP KAVEL S 38
Akkers 7 t/m 9. PROEFVELD 103 - 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 betere zode te handhaven in
een paardewei dan in het geval waarbij alleen kunstmest wordt gebruikt
(stalmestveldjes zijn aangeduid met Stm, kunstmestveldjes met K). Het proef
veld is aangelegd in het najaar van 1956 op een opnieuw ingezaaid gedeelte
van de paardewei.
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 kunst
mestveldjes.

Akkers 10 t/m 17. PROEFVELD 6 - DE DRIE MINIATUUR ORGANI
SCHE STOF-BEDRIJVEN
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.

d. Stikstofniveau op aardappelen
Op de westhelft van het aardappelperceeltje (akker 15) op de kleine Kunst
mestakker (blok B) is op 24 febr. 1961 550 kg ks/ha gestrooid. Op de oost
helft van dit perceeltje is dit niet gebeurd. Op beide helften zijn N-trappen
aangelegd.

e. N-trappen op erwten
Op blok B werden ter oriëntatie op de erwten N-trappen aangelegd (0, 30 en
60 kg N/ha) volgens onderstaand schema

De kleine Kunstmestakker

30

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).

60

0

30

0

60

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
(in 1959 werd de hopperupsklaver na wintertarwe vervangen door westerwolds raaigras).
Het bedrijfje ligt op het oostelijke derde gedeelte van de akkers 11 t/m 16
(blok C).

Enkele tot heden verkregen proefresultaten
Het geregeld toepassen van wisselbouw met ruim tweejarige kunstweiden,
het toedienen van stalmest en het toepassen van groenbemesting op het
object de Wisselweide heeft het humusgehalte en het kaligehalte van de grond
verhoogd. Gemiddeld over de drie objecten waren deze grootheden, en het
P-Al cijfer, in het voorjaar van 1960 als volgt.

De kleine Wisselweide
Op dit bedrijfje wordt jaarlijks 20 ton stalmest/ha gegeven op 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 (in 1959 werd de hopperupsklaver vervangen door westerwolds
raaigras).
Dit bedrijfje beslaat de gehele akkers 10 en 17 en het westelijke derde gedeelte
van de akkers 11 t/m 16.

Humusgehalte
Kaligehalte
P-Al cijfer

Er wordt een vast systeem van vruchtopvolging toegepast, vlas, aardappelen,
erwten, wintertarwe, suikerbieten, zomergerst, vlas enz. Op de kleine Wisselweide wordt een zesjarige vruchtopvolging door inschakeling van twee jaar
kunstweide na vlas een achtjarig systeem.

Bemesting met kunstmeststoffen
a. Fosfaat

1

3

5

6

2

4

6

4

2

1

5

3

aardappelen
suikerbieten
zomergerst
wintertarwe
vlas

alle drie
alle drie
alle drie
Kunstmestakker
Kunstmestakker

*

Groenbemesting voor verschillende gewassen

Stikstoftrappen in kg N/h a
1

2

3

4

5

6

0
0
0
0
0

40
40
25
25

80
80
50
50
15

120
120
75
75
22/4

160
160
100
100
30

200
200
125
125
371/2

m

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

vlas
aardappelen
w. tarwe
s. bieten
z. gerst

Wisselweide
50
400
200
700
400

Kunstmestakker
150
800
500
1000
450

Wisselweide
600
500

Op dit proefveld wordt vanaf 1944 nagegaan wat de invloed 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 dezelfde, 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 de laatste drie jaar zijn op elke akker
op de plattegrond aangegeven door drie achter elkaar geplaatste hoofdletters.
Zo betekent OMD, ondiep geploegd najaar 1958, matig diep geploegd najaar
1959 en diep geploegd najaar 1960. In het najaar van 1957,1958,1959 en 1960
zijn de akkers 49 en 50 gespit met de spitmachine van de Firma Mulder.
SpO betekent ondiep gespit (^ 12 cm) en SpM betekent matig diep gespit
(± 20 cm).

De grootte van de N-giften in kg zuiver JSI per ha op de N-trappen 1 t/m 6
is in onderstaande tabel vermeld.
bedrijfje

Klaverland
700
450

Akkers 22 t/m 48 (50). PROEFVELD 7 - PLOEGDIEPTENPROEF MET
ZES VERSCHILLENDE GEWASSEN

Schema N-trappenproeven

gewas

Wisselweide
2,65
30,4
25

Bij suikerbieten verbouwd na stoppelklaver kan men belangrijk meer bezui
nigen op de minerale stikstof-bemesting dan bij consumptieaardappelen.

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. De stikstof is gegeven in de
vorm van kalksalpeter.

gewas

Kunstmestakker
900
950

Aardappelen
Suikerbieten

b. Stikstof

Klaverland
2,25
24,7
24,5

Bij suikerbieten en consumptieaardappelen werden de laatste jaren op de
Wisselweide en het Klaverland hoger opbrengstniveaus bereikt dan op de
Kunstmestakker. Vooral in het droge jaar 1959 was het opbrengstniveau
verschil bij suikerbieten aanzienlijk ten gunste van organische bemesting.
Het zo goed mogelijk vaststellen van de grootte van de stikstofgift na ge
scheurde kunstweide en ondergeploegde stoppelklaver voor aardappelen en
suikerbieten blijkt moeilijk te zijn. In een natte zomer moet men slechts wei
nig of geen stikstof geven na gescheurde kunstweiden, in een droge zomer
zijn in dat geval hoge stikstofgiften rendabel.
Gemiddeld over de jaren 1954 t/m 1959 bleek de stikstofgift in kg kalk
salpeter per ha die nodig was om de topopbrengsten te verkrijgen bij con
sumptieaardappelen en suikerbieten op de drie bedrijfjes als volgt te zijn.

Vruchtopvolging

Op alle gewassen werd 500 kg sup. 20 %/ha gegeven. Op perceeltjes van de
kleine Wisselweide, waarop stalmest is gegeven, werd een bemesting toe
gepast van 300 kg sup. 20 %/ha (voor tarwe, aardappelen en jongste kunstweide).

Kunstmestakker
2,25
23,7
24,5

vlas:
herfst 1955 tweejarige luzerne;
zomergerst: herfst 1956 tweejarige luzerne;
suikerbieten: herfst 1957 hopperupsstoppelklaver;
erwten:
herfst 1958 hopperupsstoppelklaver;
wintertarwe: herfst 1959 stoppelknollen;
aardappelen: herfst 1960 witte klaver.
Onder het vlas is dit jaar witte klaver ingezaaid.

Minerale bemesting
Voor alle gewassen is 500 kg superfosfaat 20 % per ha gegeven. De stik
stofbemesting op de diverse gewassen is als volgt:
zomergerst: 430 kg kas/ha
vlas:
140 kg ks/ha
suikerbieten: 500 kg ks/ha
erwten:
—
aardappelen: 390 kg kas/ha
wintertarwe: 425 kg ks/ha
Op alle bietenakkers zijn stikstoftrappenproeven aangelegd volgens onder
staand schema. (Stikstof in de vorm van kalksalpeter.)

Klaverland
100
400
300
800
400

c. Kali
Tot heden werd geen kalibemesting gegeven. Een oriënterend proefje met
kalibemesting in 1959 genomen, op aardappelen en suikerbieten, toonde aan
dat kalibemesting (nog) niet nodig is.

8

1

4

7

1= ON
2 = 30 kg N/ha
3 = 60 kg N/ha
4 = 90 kg N/ha

6

5

3

2

5 = 120
6 = 150
7 = 180
8 = 210

4
kg
kg
kg
kg

3

7

N/ha
N/ha
N/ha
N/ha

1

5

2

6

8

Enkele tot heden verkregen proefresultaten
Hoe groter de ploegdiepte is, des te ruwer is de ligging van de grond, direct
na het ploegen, maar ook nog in het volgende voorjaar. In een natte winter of
bij een natte opdooi treedt op de ondiep geploegde akkers de meeste opper
vlakkige verslemping op. Verkrijgt men op de ondiep geploegde akkers in
het voorjaar een te fijn zaaibed, dan slaan deze akkers bij regenval direct na
het zaaien, spoedig dicht, waardoor een fijnzadig gewas als b.v. vlas onvol
doende opkomt. De invloed van verschil in ploegdiepte op de opbrengsten
van de gewassen is tot heden niet erg groot geweest. Bij wintertarwe en
consumptieaardappelen is in verschillende jaren geconstateerd, dat ondiep
ploegen een iets hogere opbrengst gaf dan dieper ploegen. Bij suikerbieten is
in sommige jaren geconstateerd dat diep ploegen wat hoger opbrengst kan
geven dan minder diep ploegen, mits voldoende stikstof werd gegeven. De
invloed van de ploegdiepte op de gewasopbrengsten van zomergerst, vlas en
erwten is het ene jaar anders dan het andere. Zo bleek b.v. in 1958 diepploegen voor zomergerst de hoogste opbrengst te hebben gegeven, in 1956 en
1957 was dit bij matig diep ploegen het geval.

Akkers 52 en 56. PROEFVELD IBLov 106 - PROEF MET EN ZONDER
GROENBEMESTING. PROEFGEWAS AARDAPPELEN
Objecten: I = geen groenbemesting (akker 52);
II = groenbemesting met witte klaver in de herfst van 1960
(akker 56).
Op elk object liggen 6 N-trappen in tweevoud n.l. 0, 40, 80, 120, 160 en
200 kg N/ha (als ks).

Akkers 53 en 54. PROEFVELD IB 585 - PROEF MET BREEDWERPIGE
EN RIJENBEMESTING VAN STIKSTOF OP AARDAPPELEN
Objecten: B = breedwerpige bemesting met 390 kg ks/ha
R = rijenbemesting met 390 kg ks/ha.
Op beide objecten is groenbemesting toegepast met witte klaver in de herfst
van 1960.
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