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ALGEMENE AFDELINGEN
Afcteling; Publikaties - J. Koopraans
Publikaties

•.

.

-r-

Een drietal publikaties kwam in de verslagperiode zo ver gereed,
dat ze in de volgende periode naar de drukker kunnen.
Mededelingen
Verschenen zijn de nummers; 51 en 52 in een oplage- vaal resp. 350 en
25O stuks. Aan het eind van dé verslagperiode waren de nümmers 53, 5^ en
55 nog in bewerking.'
;
•Rapporten"; -i':

>•••-'

Verschenen zijn de nummers 86, 87, 88, 89 en 90 in een oplage van
resp. 50, 50, 3OO, 50 en 95 exemplaren.
•Berichten '

•

•

•

, i V . Verschenen, zijn de nummers 5^,» 55, 56, 57j 58- en 59> in een oplage
vap ,900 - exemplaren of meer.
:
•- ..
-

•

•

-•

'•

Verschenen zijri de nummers 19 en 20 in èen'oplage van resp. 200 en
I25 stuks.
^
•••'•
Verslagen eh interprovinciale proeven

:

Verschenen zijn de nummers 80 en 81. ......
Mededelingen Nieuwe_Bedrijfssystemen
In de verslagperiode verscheen:
Med. J: ir. P. Anema-, ir. K. Berghoef, L. Prinsen en ir., D.R. Visser:
Landbouwbedrijfsgebouwen in Engeland; Verslag van een studie
reis van 11 - 21 november i960
Mededeling
ook in deze serie, kwam bijna gereed.
Publikaties.Nieuwe Bedrijfssystemen
In de verslagperiode kon aan de drukker de opdracht worden gegeven
de eerste publikatie in deze serie verder af te werken.
Contactorganen
Elke maand verscheen een nummer van het Contactblad voor Bedrijfs: vraagstukken.. In de maand .augustus vond een wijziging plaats, in de re
dactie, waarbij ir. Hupkes, ir. De Groot en ir. Olthoff werden opgevolgd
door resp. ir. LouWes, ir. Thomas en ir. Kromwijk.
In de verslagperiode werd een nummer van "De Toets" voorbereid, dat
in de volgende periode zal verschijnen.
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Oyerige_publikaties

ii'.

In de verslagperiode kon de kopij voor het "Handboekje voor de Landbouwvoorlichter" aan de drukker worden aangeboden. Dit heeft wél wat lang
geduurd, maar het overleg met de vele deskundigen die aan het boekje mee
werkten, vroeg ten slotte meer tijd dan aanvankelijk was verwacht. Als
alles meeloopt komt deze eerste druk in 1961 uit.
Er werd medegewerkt aan het tot stand komen van het concept-rapport
van de Studiegroep Mestveehouderij• Voor de eerste keer verzorgde het
P.A.W» het drukken Van de excursiegids van de profefboerderij "De Vlierd".
Ten behoeve van de Stichting N.V1V1 Werd het augustusnummer van het
internationale wetenschappelijk vlastijdschrift "Pibra" Verzorgd.
Er werd meegewerkt aan het tot stand komen van het verslag van de
werkgroep Ebelsheerd, die een ontwerp voor het bedrijfsplan diende op te
stellen. Voorts werd als gebruikelijk het verslag opgesteld van de werk
zaamheden van het P.A.W. in de voorgaande verslagperiode.
Diversen
De onderzoekers van het P.A.W. die deelnamen aan de cursus "Publi
ceren", hadden op l6 mei een contactdag, 's Morgens werd een bezoek ge
bracht aan de bibliotheek van de L.H. en 's middags aan Drukkerij VADA.
Op 9 juni vond een tweede bijeenkomst plaats van redacteuren van
Wageningse instellingen.
Ten behoeve van belangstellenden werden overzichten samengesteld
van de sinds de oprichting van het P.A.W. verschenen Publikaties, Mede
delingen, Rapporten en Berichten.
De hoofdassistent H. Sterk nam per 1 juli I96I ontslag. Er is nog
niet in de vacature voorzien. De vacature, ontstaan door het vertrek
van mej. Kalkman op 15 juni I96I, kon gelukkig weer worden opgevuld met
het in dienst treden van mej. A.J. Menkman op l4 augustus I96I.
Afdeling Wiskundige Bewerking en Statistiek - Drs. C. Postma
Met het verschijnen van het derde deel van de verslagen over het
produktie-'onderzoek (C.I.L.O.-project 151 en 251) is deze reeks afge
sloten.
Onder de werkzaamheden, zoals het verzamelen en verstrekken van ge
gevens voor rapporten en onderzoekingen en het uitvoeren van berekeningen,
kunnen worden genoemd het ontwerpen van een tweetal cartogrammen voor het
onderzoek der loonwerkerbedrijven en een grafiek, weergevende de veran
deringen in het akkerbouwplan sinds het begin van deze eeuw. Ten behoeve
van het onderzoek van de voorbeeldbedrijven werd een groot rekenwerk uit
gevoerd. Voorts werd nog één lineaire programmeringsberekening uitgevoerd.
In verband met deze werkzaamheden zijn vele besprekingen met onderzoekers
van het P.A.W. en anderen gevoerd.
De proeftechnisché bewerkingen van gegevens uit i960 werden voltooid,
evenals de controle van de laatste uit 1959 afkomstige proefuitkomsten.
De gegevens van 52 proeven uit 1961 - waaronder 37 van serie 70 zijn volledig bewerkt. Bovendien zijn nog 4 schema's vóór nieuwe proeven
ontworpen.
De medewerking aan de organisatie van het organoleptische onderzoek
van het I.B.V.L. werd gedurende de gehele verslagperiode door drs. C.
Postma voortgezet.
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Afdeling Interprovinciaal Onderzoek - T.P. Hopma
Wegens ziekte was T.F. Hopma slechts een korte tijd in deze periode
in staat zijn werkzaamheden te verrichten.
Proefplan wintergewassen 19§2
Begin juli werden de voorbereidingen getroffen voor de samenstelling
van het concept-proefplan., De desbetreffende instituten werden op 7 juli
aangeschreven wat betreft de plannen voor 1962.
Op 28 juli werd het concept-proefplan ter inzage verzonden aan de
leden van de Contactcommissie voor Consulenten Onderzoek. Op de vergade
ring van genoemde commissie zal een nadere beslissing genomen worden over
hét wel of niet voortzetten van serie 80 C.
Zaaizaadvoorziening
Op 11 augustus werd het koolzaad verzonden voor 0.F1* Andere proe
ven met koolzaad werden niet uitgevoerd*
De blauwboeken werden aangevuld met de in 1961 door de Rijkslandbouwconsülentin genomen proeven.
Plattegronden
Van de door het P.A.W., I.B.S. en I.B.V.L. in I96I genomen proeven
werden op 6 juni de plattegronden aan die consulentschappen verzonden,
in wier ambtsgebied een proef was aangelegd.
Monsters kwaliteitsonderzoek e.d.
Voor het onderzoek op kwaliteit, alsmede voor het bak- en pelonder-zoek werden van diverse interprovinciale proeven, alsmede van eigen proe
ven van de consulenten monsters opgevraagd. Er werd nog eens extra de
aandacht op gevestigd dat inzending volgens voorschrift dient te geschie
den.
Proefbedrijven

Deze lijst voor I96I werd op Jl mei verzonden. De losse lijsten
volgden spoedig hier na.
Yoorbereiding_proefplannen_19§2
Op 28 juli werden de desbetreffende instituten aangeschreven voor
wat betreft de voortzetting van bestaande proeven, alsmede de indiening
van nieuwe voorstellen.
Algemeen
Door Van der Weijden werden de dagelijkse administratieve bezighe
den uitgevoerd, zoals het overnemen van de verslagen voor het oentraal
archief en het samenstellen van de P.A.W.-proefveldlijst. De Jong heeft
de vergadering van de Hoofden Technisch Onderzoek d.d. 7 en 8 juni bij
gewoond.
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Afdeling Bibliotheek en Documentatie - Ir. W.G.M. van den Brand
Het literatuuronderzoek over "vruchtopvolging-bouwplan-organische
stof" werd voortgezet.
Daarnaast werd begonnen met het maken van een samenvatting vah de
belangrijkste tot nu toe verkregen literatuurgegevens over bovengenoemd
onderwerp.
Met betrekking tot het vruchtopvolgingsonderzoek en-het vinden van
verklaringen voor daarbij verkregen vruchtopvolgitóg^effecten, wordt er
doar-.verschillende auteurs o.m. op gewezen, dat vruchtopyolgingseffecten
uiteindelijk zijn ontstaan uit een samenwerking van meerdere factoren. .
Bij het bestuderen van het vruehtopvolgingsvraagstuk wordt de praktische
onderzoeker met vele problemen geconfronteerd. Gedegen onderzoek op dit
gebied is daarom een moeilijke zaak.
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HOOFDAFDELING. AKKERBOUW
In de laatste week van juli werden de afdelingen van de Hoofd
afdeling Akkerbouw,-'die gehuisvest waren in het B.G.D. en het I.B.ViL.,
overgebracht naar het nieuwe P<A.W.-gebouw. Kort daarop verhuisde ook
het "Centraal. Orgaan®' hier heen, zodat aan de verspreide huisvesting
een einde is gekomen.
Ir. Kromwijk nam de plaats in van ir. Olthoff als lid van de re
dactie van het Contactblad voor Bedrijfsv-raagstukken.
Met "De Eest" werd een zeer nauw contact onderhouden. Wederom
bleek dat vlas en erwten elkaar dwars zitten in het droogschema, omdat
ze ongeveer gelijktijdig afrijpen. Enkele dagen vertraging in de erwtenoogst kan de kwaliteit op stam behoorlijk verslechteren. Er is Engels
raaigras w.t. len ruwbeemd uitgezaaid na de erwten.
Afdeling Algemene Akkerbouwvraagstukken - Ir. P.A.M. Kromwijk
Proj. Al
(385)

Algemene akkerbouwvraagstukken
De kopij voor het hoofdstuk Akkerbouw van het Handboekje voor de
Landbouwvoörlichter kwam gereed.
Ook werd namens de subredacteur de kopij voor het hoofdstuk Bouw
land van de Landbouwgids 1962 verzorgd. Aandacht werd besteed aan de
"Teelt van een tweede gewas". Een en ander kreeg gestalte in de berichtenserie van het P.A.W. (nr. 55).
In aansluiting op de interprovinciale series 804 en 805 betreffen
de de mechanisatie van de voorjaarswerkzaamheden bij suikerbieten, werd
te Bergen op Zoom een contactdag georganiseerd voor de technische onder
zoekers van de consulentschappen en andere belangstellenden, waarop de
tot nog toe opgedane ervaringen werden uitgewisseld. Hiervan werd een
verslag gemaakt, dat in het eerstvolgende nummer van "De Toets" zal
worden opgenomen.
De mogelijkheid om bij de teelt van suikerbieten met voorgekweekt
plantmateriaal te wecken-, werd nagegaan.
Het lidmaatschap van de redactie-commissie van het Contactblad
voor Bedrijfsvraagstukken werd aanvaard.
Afdeling Secretariaat "Centraal Orgaan" - Ir- H.V.F.M. van Hapert

Proj. A3
/-70«y \

Secretariaat "Centraal Orgaan"
— — — — — — —~ —
— — — — —~—
—
a. voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden in Verband met en
naar aanleiding van de vergaderingen van het bestuur en het Da
gelijks Bestuur van het Centraal Orgaan.
b. werkzaamheden i.v.m. het F.A.O.-Wereldzaaizaad- en pootgoedjaar.
c. voorbereidende, uitvoerende en afhandelende werkzaamheden i.v.m.
het International Symposium on thé Production and Certification
of Seed Potatoes van 12 juni - 1 juli 196.1 te Wageningen (40
deelnemers uit 29 landen).
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d. voorbereiding en uitvoering van de 5-daagse excursie van de
D.L.G.-Pflanzenzuchtabteilung, Frankfurt a.M., door Nederland
(42 deelnemers).
e. voorbereiding vàn het bezoekprogramma van prof. Walter 0. Scott.
Ph. D., Illinois, U.S.A. aan Nederland 10 - 20 juli 1961.
f. werkzaamheden i.v.m. de Commissie voor de Coördinatie van het
Onderzoek van Landbouwzaaizaden (o.m. voorbereidingen voor de
publikatie van "Resultaten van Zaaizaadonderzoek li").
g. werkzaamheden i.v.m. de Werkgroep voor het Looftrekken, Loofklappen en Doodspuiten van'Aardappelen.
Contacten
1. Bestuur en Dagelijks Bestuur Stichting Centraal Orgaan
2. Bestuur Stichting Landbouwzaaizaadpropaganda ..in het Buitenland
3. Bestuur Stichting Pootaardappelpropaganda in het Buitenland
4. Bestuur I.B.V.L. afd. II

r

•,
:;"

0

5. Dr. Von Lochow, Frankfurt a.M., West-Duitsland, secretaris
D.L.G.-Pflanz.enzuchtabteilung
6. Prof. Walter 0. Scott. Ph. D., Crop Extension Service of the
University of Illinois, Urbana, Illinois, U.S.A.
7. T. Reves, Chief Seed Inspection, Kfar-Shmaiyaha, Israël
8. E. Berrocal Binté, Agrónomo Sección Papas, Ministerio Agricultura,
San José, Costa Rica.
Afdeling Granen
Proj. BI
("341 )

Voorlichting
Per ultimo april 1961 heeft ir. Van den Hil, in verband met zijn
benoeming tot landbouwkundige bij de coöperatieve suikerfabriek te
Puttershoek, zijn werkzaamheden bij het P.A.W. beëindigd.
In verband met deze vacature is in de verslagperiode niet gewerkt
aan dit project.
Onderzoek

Proj. B4
(379)

De invloed van de zaaizaadherkomst op de ontwikkeling en de opbrengst
van granen - Dr. S. Broekhuizen
De in het vorige verslag .beschreven proeven, resp, PAW 600, PAW
6OI en PAW 658, hebben zich goed ontwikkeld. De waarnemingen zijn ver
richt door de heer A.J.A. van der Graaf van de afd. Peulvruchten. De
verkregen gegevens betreffende de ontwikkeling en de opbrengsten zijn
thans in bewerking.
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Proj. B5

Secretariaat N.G.C. - Dr. S. Broekhuizen
a. Voorbereidingen in verband met en werkzaamheden naar aanleiding
van -de vergaderingen van het Bestuur en het Dagelijks Bestuur.
b. Werkzaamheden in verband met de verschillende werkgroepen en
commissies van het N.G.C.
c. Werkzaamheden in verband met verschillende andere commissies e.d.
In de verslagperiode o.a.
1.
2.
y.
4.

Werkgroep Oldambt van de C.G.R.B.
Werkgroep Veenkoloniën van de C.G.R.B.
Commissie Bijmenging Inlandse tarwe
Agrarische Advies Cie van het N.I.B.E.M.

d. Het contact houden met het graanonderzoek in het algemeen en met
dat, wat in het kader van het tienjarenplan wordt, uitgevoerd, in
het bijzonder en de uitvoering van hieruit voortvloeiende activi
teiten.
e. Het redigeren en uitgeven van de N.G.C.-publikaties. In de ver
slagperiode: de Literatuur-mededelingen nrs. 14 (juli) en 15
(augustus).
f. Het bijwonen van de Getreide-Chemiker-Tagung te Detmold op 7 - 9
juni I96I.
g. Met bezoekers uit resp. Canada, Duitsland, Engeland, Israël,
. Portugal, Uruguay en V.S. van Amerika werd over verschillende
graanproblemen en het graanonderzoek in deze landen gesproken.
Afdeling Hakvruchten
Proj. Cl
W)

Voorlichting - Dr,ir. D.E. van der Zaag
In deze periode zijn verscheidene Consulentschappen bezocht om
met deskundigen vraagstukken bij de -aardappelteelt te bespreken en
om proef- en praktijkvelden te bezichtigen.
Hoewel bekend is dat vroeg poten een vroeger gewas geeft, waren
in mei de verschillen tussen de gewassen die begin april gepoot zijn
en die midden april zijn gepoot dit jaar wel uitzonderlijk groot.
Waarschijnlijk hebben de vroeg gepote aardappelen meer geprofiteerd
van de warme periode in de tweede helft-van april dàn de later gepote
aardappelen.
De nachtvorst tijdens het late weekeinde in mei heeft vooral in
de noordelijke zand- en veengebieden en in een groot gedeelte van de
N.O.P. grote schade aangericht. Vele pootgoedpercelen moesten hier
door in klasse verlaagd of zelfs afgekeurd worden. De vroege rassen
hebben zich, mede ten gevolge van het'koude weer daarna, maar matig
tot slecht hersteld. Zelfs bij rijp rooien heeft mén in de N.O.P. de
indruk dat er bij een ras als: Bintje een opbrengstderving is van ca.
10 ton per'ha. Voor latere rassen is dit verschil veel geringer.
ïn verschillende delen van ons land kon op afvalhopen en in
percelen reeds zeer vro-eg Phytophthora worden gevonden. Met de P.D.
en de Consulent voor Plantenziekten is contact opgenomen om te komen
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tot een vroege en intensieve bespuiting van de gewassen. Mede door
het koude weer en deze intensieve bespuitingen, heeft het tamelijk
lang geduurd voordat de aardappelziekte massaal optrad. Tot nu toe
' heeft men niet de indruk dat deze ziekte grote schade heeft aange
richt. Belangrijk is evenwel de weersgesteldheid bij het rooien.
De pootaardappeltelers hebben dit jaar goede pogingen aange
wend om het nieuwe Y-virus de baas te worden. De maatregelen van de
N.A.K. en voorlichtingscampagnes hebben hier zeker toé bijgedragen.
Toch blijkt nu wel dat het bijzonder moeilijk is om bij vatbare ras
sen een besmetting van J-5 % nieuw Y-virus door goede selectie terug
te brengen tot beneden 1
Men moet ; ,zich .daarom afvragen of het van
wijs beleid getuigt van de N.A.K. om reeds in 1962 het afkapsysteem
weer onverkort toe te passen. Hierdoor zullen noodgedwongen Bintjes
E met /l % nieuw Y-virus in een lagere klasse vallen dan Bintjes SE
met 2 % of zelfs meer nieuw Y-virus.
In verband met de geringere oppervlakte consumptie-aardappelen
en met de verwachting van de normale' opbrengst is een campagne tegen
rooibeschadiging gestimuleerd.
Diversen
Op het I.P.O. is het Phytophthora-onderzoekprogramma van een
Egyptische gast-onderzoeker besproken.
Op een vergadering van de Commissie Phytopharmacie is een lans
gebroken voor toxicologisch onderzoek van Nonanol.
Met vertegenwoordigers van d£ Zuidhollandse Eilanden is uitvoe
rig gesproken over de afzet en de verwerking van aardappelen.
Met de Directeur van het I.B.V.L. is gesproken over de beoorde
ling van chips, zoals deze op genoemd instituut plaatsvindt. Dit ge
sprek werd gehouden omdat volgens de normen.van. het I.B.V.L. het ras
Bintje matig geschikt zou zijn voor chips.
Met mr. Bullen, een Engelse voorlichter, zijn enige'teeltgeble-'
den van aardappelen bezocht, en met mr. J. Opperheimer uit Israël is
gesproken over de aardappelteelt in Nederland.
In deze periode is tezamen met ir. Reestman op uitnodiging een
bezoek gebracht aan Polen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt
om ook een aardappel-instituut in Tsjecho-Slovakije te bezoeken.
De normale administratieve werkzaamheden voor de Nederlandse
Aardappel Associatie, en voor de European Association for. Potato
Research zijn verricht.
Onderzoek - Ir. A.J. Reestman
Proj. C3 Onderzoek naar de eisen, die diverse aardaggelrassen_stellen_aan
f"338A)
v
verschillende cultuurmethoden
De proef op de proefboerderij "Droevendaal" (PAW 629) met be
trekking tot de schade die door (laat) afeggen van aardappelen wordt
.veroorzaakt, werd.in deze verslagperiode uitgevoerd. Geconstateerd
werd dat bij laat afeggen aanzienlijke schade aan het loof kan wor. .
den aangericht. Naar .schatting werd ca. 25 % van het blad afgerukt.
Later in het seizoen, waren tussen de objecten geen verschillen meer
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aanwezig. Bij het afrijpen valt thans op dat het objeex :i onbehandeld"
iets eerder afsterft dan de behandelde veldjes.. Het proefveld i,s nog
niet gerooid.
Proj. C4 Invloed van fungiciden, insekticiden en groeistoffen op de opbrengst
(33ÖB)

en

çje legaliteit van aardappelen

De herhaling van de nateelt van de proeven van i960 (monsters
van deze proeven werden ook irj juli i960 direct na de oogst uitgeplant) gaf ongeveer gelijke resultaten als in het najaar van i960.
Het nieuwe Y-virus bleek zich op .bijna alle .plaatsen sterk te heb
ben verbreid, in tegenstelling met. het bladrolvirus.
Het aantal proeven was in 1961,geringer, dan in i960. De proeven
in Limburg (Geysteren) en Gelderland (Leersum) vervielen, doordat
het krediet niet toereikend was. Dit geldt ook voor de eerste nateelt
van de proeven I96I, zodat voor dit jaar de resultaten alleen zullen
berusten op de nateelt van 1962. .
. .
Evenals in i960 heeft in 1961 vermoedelijk een geringe bladrolinfectie plaatsgevonden.
In 1961 werd in samenwerking met dr. Beemster een proef aange
legd op de proefboerderij te Hornhuizen, met gelijke proefopzet als
bovengenoemde proeven (ras Bintje, veldjes omgeven door rijen haver).
Het doel van deze proef was na te gaan of bij Bintje de vatbaarheid
voor het nieuwe Y-virus gedurende de groei of door extremen in be
mesting aan verandering onderhevig is.
Aan een onderzoek van ir. Krijthe,, eveneens in. Hornhuizen, met
het doel de invloed van extreme bemestingen op de houdbaarheid en
de kieming bij Bintje na te gaan, werd medewerking verleend.
Proj. C5
(338c)

Invloed van de bemesting op de kwaliteit van consumptie-aardappelen
~~
---•- _!
(In samenwerking met het I.B.S.)
Nieuw onderzoek werd niet geëntameerd. Aan een verslag over de
periode 1955-1959 wordt gewerkt.
Diversen
Samen met dr. Van der Zaag maakte ir. Reestman van 17 augustus
t/m 2 september een studiereis naar Polen (op uitnodiging van de
Poolse Academie van Wetenschappen), terwijl tevens een bezoek werd
gebracht aan het aardappelproefstation te Havlickov Brod in Tsjecho
Slowakije.
Op 26 juni werd een vergadering bijgewoond van de Stichting
Prov. Onderzoek Centrum Drenthe,. Werkcommissié aardappelen.
Diverse proefvelden werden bezocht (Hornhuizen, Oss, Veghel) en
besprekingen gevoerd met de heer Boomsma in Berlikum (Friesland),
met de;Stichting Bodemkartering in Zwolle (juli) en met de Directeur
van de Keuringsdienst van de N.A.K, in Barendrecht (juli).
In Polen (Warschau) werd een lezing gehoüden voor Poolse aard
appeldeskundigen over het onderwerp "Yield and size distribution of
potatoes as influenced by seed rate".
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Afdeling Peulvruchten
Proj. Dl
^

Voorlichting - Ir. R.P. Lammers
Voorlichting werd gegeven aan kwekers, regionale R.L.V.D., con
servenfabrikanten, handelaren..-Hét zwaartepunt lag bij de conserven-peulvruchten, doperwten en tuinbonen.
In juni werd een excursie georganiseerd naar de conservendoperwtenen tuinbonenproeven op "De Bouwing", in hoofdzaak voor conservenfabri
kanten, commissionairs ën kwekers.
Begin augustus werd de voorlopige opbrengst- en kwaliteitsraming
erwten van de P.S.C. opgesteld.
Op 15 juni werd deelgenomen aan de jaar-reünie van de Vereniging
voor de Handel in en de teelt van tuin- en bloemzaden.
Op 29 juni werd deelgenomen aan de bijeenkomst van de Rotterdamse
Korenbeurs : ter gelegenheid van haar 50-jârig bestaan.
Van yi juli tot 6 augustus werd in gezelschap van ir. E. Kooistra
(I.V.T.) en ir. P. Riepma (P.A.W.) een studiereis gemaakt naar enkele
kwekers in West-Duitsland en Zwitserland. Hiervan kunnen in het bij
zonder worden vermeld de Hero-Conservenfabriek in Zwitserland er. de
fa. v. Waveren en de Bres te. Hann. Münden.
Diversen

.

.

Op 17 mei werd te Rotterdam een symposium van de Nederlandse Ver
eniging voor Voedingsleer en Levensmiddelen-technologie over organo
leptisch onderzoek van levensmiddélen bijgewoond.
Eind mei veroorzaakte eeh zware nachtvorst vooral in het noorden
van het land zware schade aan conservendoperwten en soms zelfs aan
landbouwérwten.
In Oostelijk Flevoland werden op enkele erwtenrassenproefvelden
(conservenerwten en landbouwerwten) zeer hoge opbrengsten verkregen.
Verwacht wordt dat in 1962 de conserventeelt in deze nieuwe polder
een aanvang zal nemen.
De opbrengsten van enige nieuwe Nederlandse gele-erwtenrassen op
een rassenproefveld in Zeeland lagen op hetzelfde niveau als dat van
de ronde groene rassen. Gezien ook de goede uiterlijke kwaliteit en
waarschijnlijk ook de kook, als ook de resistentie tegen topvergeling
en Amerikaanse vaatziekte, kan thans reeds worden gezegd dat thans
goede mogelijkheden zijn geschapen voor een succesvolle gele-erwtenteelt.
Onderzoek
Proj. D4

Onderzoek aan veldbonen en tuinbonen (Vicia-bonen))- Ir.T.C. van der Kamp
Dé beide door het P.A.W. aangelegde oógsttijden-rassenproefvel
den (PAW 59O en 591) zijn in samenwerking met het I.B.V.T. geoogst op
basis van de hardheid der bonen. Door het peulvruchtenkwaliteitslaboratorium van het P.A.W. werden achteraf steeds de tenderometerwaarden
bepaald. De tenderometerwaarden bleken een betere indruk te geven van
de voortschrijdende rijping dan de hardheidscijfers, welke laatste
soms zelfs enige teruggang 'ondergingen tijdens de regenrijke oogstperiode in juli.
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In onderstaande tabel zijn enkele gegevens opgenomen van ten
naaste bij vergelijkbare Tm-waarden. Deze gegevens tonen het bestaan
aan van grote verschillen tussen de rassen.
Ras
Drie maal wit
Staygreen
Conservenmeester
Express
Lage witte broei

oogstTm- gew.v.100 'kg bonen: kg peul rende
datUpi waarde bonen in g per..are per are ment
18/7
10/7
20/7
3/7
6/7

115
114
121
111
110

205
163
193
ca.200
69

72,6
51,4
56,3
73,4
37,2

!
;
!
;

256,8
192,9
251,2
209,7
115,2

28,3
26,6
22,4
35,0
32,3

Het I.B.V.T. bepaalde voor de latere oogsttijden de sortering. •Al het materiaal werd geconserveerd ten behoeve van het kwaliteits
onderzoek.
Van de beide oriënterende tuinbonen-rassenproefvelden PAW 589
en 592 werd éveneens op. enige tijdstippen geoogst in verband met het
bestaan van rasverschillen teh aanzien va,n de rijping. Voor de bepa
ling van de hardheid werd wederom medewerking verleend door het la
boratorium voor kwaliteitsonderzoek en het I.B.V.T.
Uit de standruimteproef PAW 593 kwam naar voren dat onder de om
standigheden van 196l> waarbij het gewas een grote lengte bereikte,
de opbrengst in het vöorgConservering geschikte stadium het hoogst
was bij 14 planten per m . Als ras was Verbeterde Witkiem gekozen,
dat een niet te dichte stand behoeft. Daar bij grotere dichtheid van
stand de plaatsing van de peulen ook hoger was en bovendien meer
'variabel, konden duidelijke verschillen in rijping (Tm-waarden en
hardheidscijfers) worden geconstateerd. Dezelfde objecten werden te
vens rijp geoogst. Uit de (nog niet gedorste) peulopbrengst blijkt
niet dat het gewas in geval van oogsten voor zaadwinning een andere
standruimte behoeft dan in geval van onrijp oogsten.
Uit een oriënterend zaaitijdenproefje op de proefboerderij "De
Bouwing" blijkt duidelijk, dat enige verlating van de zaaitijd (15
maart - 13 april) van geen pr'aktische betekenis is voor de opbrengst
aan groene tuinbonen, maar dat uitpoten in het begin van mei.de op
brengst met zeker 25 % doet dalen. In geval.van rijp oogsten is vroeg
zaaien waarschijnlijk van grotere betekenis voor de opbrengst. De in
vloed van de zaaitijd op het 100-korrelgewicht van rijp geoogst zaad
was in elk geval zeer duidelijk. Het korrelgewicht onderging een ge
leidelijke teruggang en was bij eind maart zaai reeds ruim 10 % la
ger dan bij zaaien halverwege maart.
Proj. D7
W)

Onderzoek_zaadwinnir.g_lupinen - Ir. ï.C. van der Kamp
In het laatst van de verslagperiode werd een doodspuitproef met
enige middelen en concentraties'aangelegd in een goed staand doch
laatrijpend lupine-gewas. De eerste bespuiting op 10 augustus werd in
een vrij onrijp stadium uitgevoerd, terwijl nà hët./bruin, worden derpeulen aan de hoöfdèteiigel, de proef op 27 augustus werd herhaald.
Na de eerste bespuiting werd op 3 tijdstippen-een gedeelte van
alle veldjes geoogst. Na de tweede,bespuiting waren er twee maaitij
den. Op regelmatige tijden werden monsters voor droge-stofbepaling
genomen.
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•Mönochlooracetaat, toegepast naar JO leg per ha, werkte het
sterkste in op het gewas, wat men op grond van waarnemingen t.a.v. de
afsterving van het loof, 2 dagen na de eerste bespuiting verricht,
niet zou vermoeden. De snelheid van inwerking der afzonderlijke mid
delen bij de eerste bespuiting blijkt ook uit de opbrengsten als ge
volg van de beïnvloeding van het 1000-korrelgewicht. De hoge concen
tratie DNOC (30 1 DNQC in olie per ha) veroorzaakte een ernstige be
schadiging van de peulwand bij onrijpe peulen. Dit was na de tweede
bespuiting ook nog het geval bij de peulen der zijstengels. De zich
in deze peulen bevindende zaden hebben hun kiemkraeht verloren.
Proj. D8

(210)

Consumptiewaarde van peulvruchten (rassenonderzoek) - Mej, A. Veenbaas
Droge peulvruchten
Het onderzoek aan de monsters van de interprovinciale rassenproeven met ronde groene erwten, schokkers, kapucijners, rozijnerwten,
bruine en witte bonen oogst i960, dat in- de voorgaande periode bijna
gereed kwam, werd beëindigd.
Het verslag van de ronde groene erwtenrassen oogst i960 en 1958
zal in combinatie met de resultaten van de P.A.W.-proeven met buiten• landse. groenzadige en geelzadige rassen en een aantal drooggeoogste
doperwtenrassen als P.A.W.-mededeling nr. 56 verschijnen.
Het nieuwe ras Mansholt's 2008 uit de interprovinciale serie
groene erwten heeft kwalitatief een goede indruk gemaakt, zowel wat
betreft het gekookte produkt als het uiterlijk na handlezen. Verder
kwamen minder gevlekte en verkalkte erwten voor dan bij Rondo, echter
wat meer lichtgekleurde en gebarsten zaden. Mansholt1s 2908 was het
enige groene erwtenras dat naast Rondo uit kwaliteitsoogpunt aanbeve
lenswaardig werd geacht. Rovar benaderde deze kwalificatie.
Doperwten
In juni en juli hadden bij de döperwtenrassenproef PAW 558 (1961)
de gebruikelijke werkzaamheden plaats. Ruim veertig rassen werden in
4-6 groeistadia van zeer jong tot iets te rijp geoogst. Monsters van
het verkregen materiaal werden:
a. in blik geconserveerd, overwegend in tweevoud
b. diepgevroren, overwegend in enkelvoud
c.; onderzocht op afwijkende erwten, zeefsortering, Tm-getal en op
chemische samenstelling, dit laatste door het chemisch laboratorium
van dr. Deys.

S

Er kwam dit jaar weinig wormstekigheid voor, ondanks het feit dat
hier niet tegen gespoten was; gebarsten schil trad bij daarvoor gevoe
lige rassen in zekere mate op.
Proj. D9
(211)

Consumptiewaarde van peulvruchten (De invloed van milieufactoren)
~ ~ ~~
~
"
Mej. A. Veenbaas
In blik geconserveerde en diepgevroren monsters van standruimteproeven, N-bemestingsproef, zaaitijdenproef en praktijkpercelen, alle
oogst i960 - in totaal 190 monsters - werden op kwaliteit.beoordeeld.
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In juni en juli werden monsters oogst 1961 in blik geconserveerd
en diepgevroren van de N-proeven PAW 567, 568, 569 en 570, van de zaaitijdenproef PAW 565* van de standruimtepröeven PAW 565 en 564 en van de
bemestingsproeven OGe 77* 80, 8l. In totaal betrof het 125 monsters in
blik, overwegend in tweevoud en 40 diepgevroren monsters, overwegend
enkelvoud.
Proj. Dl4 Onderzoek aan droge erwten - Ir. P. Riepma Wzn.
De belangstelling voor een rationalisatie van de erwtenoogst was
in het Z.W. nogal groot. Het ruiteren kost te veel : arbeid,, wat men
denkt te vervangen door toepassing van de volgende methode: maaien enige dagen in het zwad laten liggen - opraapdorsen. Het doodspuiten
van het gewas met niet-giftige chemische middelen (Reglone, Na-monochlooracetaat) kan bij dit systeem mogelijkheden bieden voor een ver
snelde droging te velde en de droogkosten drukken. Dit is in proeven
in het Z.W. onderzocht. De resultaten zijn nog slechts ten dele bekend.
In het Rlc. te Axel werd waargenomen dat een Reglone-behandeling het
vochtgehalte van het zaad weinig beïnvloedt. In Engeland wordt het
residu in "erwtenstro nagegaan. Het zou van belang zijn alle gegevens te
vèrzamelen die dit jaar in Nederland bij de rijkslandbouwconsulentschappen zijn verkregen.
Het onderzoek naar de oorzaken van het opbrengstverschil bij erwten
in enkele gebieden is slechts ten dele gereed. Alle medewerkers aan de
enquête zullen nog één keer worden bezocht voor opgave van aanvullende
gegevens (b.v. opbrengst, grondanalysen e.d.).
Bij bezichtiging van het vruchtwisselingsproefveld voor aaltjesonderzoek van dr. Oostenbrink (P.D.) bleek, dat dé voorvrucht (evt.
vruchtwisseling) voor de erwt uitermate belangrijk is. De voorvrucht
aardappelen voldeed zeer goed. Het causaal verband tussen voorvrucht
en gewas ontbreekt echter nog.
Op het I.P.0. wordt door ir. Van der Spek onderzoek verricht naar
de schimmelpopulatie van erwtenwortels, afkomstig van zieke percelen.
Bij de eerste.isolaties werden daar Pythium-soorten gedetermineerd.
Het is echter voorbarig hieraan thans reeds conclusies te verbinden.
Proj. D15 Onderzoek aan conservendoperwten - Ir. P. Riepma Wzn.
De doperwtenrassenproef kan als goed geslaagd worden beschouwd.
Er werden hoge opbrengsten genoteerd.
<, '
Het vrieserwtenras Kelva gaf een opvallend hoge opbrengst. In
Oost-Flevoland stond.dit ras eveneens aan de top. Clausalpha, die in
Frankrijk enkelè dagen.vroeger zou zijn dan Gloire de Quimper, was op
dit proefveld even vroeg en lijkt, mede omdat de doperwt grover is,
geen verbetering.
Het standruimte-onderzoek wordt dit jaar afgesloten; de resulta
ten worden.samengevat.
In de zaaitijdenproef werd in de latere zaaisels vrijwel geen
aantasting door enation-mozaïek vastgesteld; dit in tegenstelling tot

I960.
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Proj. D17 Onderzoek aan stamslabonen (Phaseolus bonen) - Ir. P. Riepma Wzn.

(383)

Op het pH-trappenproefveld te Haarlo, dat in samenwerking met de
R.L.V.D. te Doetinchem was aangelegd, werd de voorlopige indruk ver
kregen, dat erwten voor de pH,'in tegenstelling met de verwachting,
gevoeliger zijn dan stamslabonen. Bij stamslabonen (normale teelt,
zaaitijd half mei) was een duidelijke reactie op fosfaat en kali merk
baar.
Bij normale teelt is in de Achterhoek, waar veel stalmest op het',
bouwland terechtkomt, de behoefte voor aanvullend stikstof niet erg
groot. De indruk bestaat dat men daar niet hoger dan 80 kg zuivere
stikstof per ha behoeft te gaanj veelal is 40 kg per ha reeds voldoen
de.
g
In de proefgPAW 573 (ras Widusa) werd bij 40 planten per m t.o.v.
25 planten per m een opbrengstverhoging van ca. 17 % bereikt.

Proj. Dl8 Onderzoek zaadteelt van voederwikke - Ir. T.C» van der Kamp
(384)
'
De bijgezaaide granen (tarwe en haver) ondervonden een sterke
concurrentie van de'zich krachtig ontwikkelende wikke. Tarwe bood min
der weerstand aan de concurrentie'der wikke dan haver. Halverwege juni
waren nl. van' PAW 585 (combinatie van tarwe en wikke) alleen dè objec
ten 50 kg tarwe + 30 wikke en 100 kg tarwe + 30 wikke vrij van lege
ring. Van PAW 586 (combinatie van haver + wikke) gold dit toen nog
voor alle objecten met uitzondering van het object veel wikke ën wei
nig haver (90 kg wikke + 50 kg haver per ha). Nog geruime tijd voor
de oogst was evenwel alles zeer sterk gelegerd, mét uitzondering van
de monocultures graan. Op PAW 587(diverse combinaties van wikke en
paardebonen)was geruime tijd voor de oogst die op l8 augustus plaats
vond, de legering zelfs algemeen.
De peulzetting bij de monocultures paardebonen was bijzonder
goed, doch ondervond een sterke depressieve werking van de wikke in
combinaties met veel wikke (30, 45 en 60 kg wikke per ha).
De graanobjecten met 90 kg wikke zullen waarschijnlijk nog een
redelijke opbrengst aan wikkezaad geven. Ten aanzien van de overige
objecten zijn de verwachtingen in dit opzicht niet hoog gespannen.
Aanleiding tot de oogst op l8 augustus was het begin van openspringen
van wikkepeulen in de graanobjecten met 90 kg wikke."
• .
Diversen
In de periode 31 juli t/m 5 augustus maakte ir. P. Riepma Wzn. in
gezelschap van ir. R.P. Lammers (P.A.W.), ir. E. Koois'tra (I.Y.T.) en
Van Steenbergen (I.V.T.) een reis naar diverse veredelingsbedrijven in
West-Duitsland, terwijl eveneens het veredelingsp.rogram van Hero' Con
serven te Plensburg in Zwitserland werd bezichtigd. In verband met de
tijd van het jaar werd in het bijzonder aandacht aan de stamslabonen
geschonken. Het in Duitsland gekweekte gewastype is in het algemeen
beter dan het Nederlandse met het .oog op de machinale pluk. De kwali
teit wordt blijkbaar als een onbelangrijke eigenschap beschouwd.
Bij Hero' Conserven te Flensburg (Zw.) viel op dat aän de in te
blikken bonen geheel andere eisen worden gesteld dan in Nederland ge
bruikelijk. De bonen worden daar in een zeer vroeg stadium geoogst.

- 21 -

Bij het punten moeten de verliezen zo gering mogelijk zijn, waarvoor
peulen zonder "vleugels" en een smalle of kleine "kop" worden verlangd.
Bij erwten wordt met goed resultaat voor onkruidbestrijding een
combinatie van DNBP en MCPB gebruikt.
Afdeling Handelsgewassen
In verband'met de drukke werkzaamheden tijdens de oogstperiode
kwam de afdeling in deze verslagperiode twee maal bijeen. In deze bij
eenkomsten werd o.m. een verslag gegeven van de, resultaten, verkregen
bij het onderzoek van zaadgewassen en vezelvlas, terwijl tevens de
mandagenbegroting en de kilometertoewijzing ter sprake werden"gebracht.
Overschrijding van de toegestane limieten blijkt bij ongunstige weers
omstandigheden niet altijd te kunnen worden voorkomen. Begin juni werd
een gemeenschappelijk bezoek gebracht aan de proeven met vezelvlas in de
Betuwe en aan het centrale proefveld met gras-, en koolzaad in de Haar
lemmermeer.
Voorlichting
Proj. El
(3^3)

Voorlichting zaadgewassen en bijzondere teelten - Dr.ir. E. van Roon
~
en J.E. Wolfert
1. Zaadgewassen (excl. gras- en klaverzaadteelt) - Dr.ir. E. van Roon
Ondanks hét zeer geringe blauwmaanzaad-areaal hebben de prij
zen zich niet hersteld. Deze depressie is dus van andere aard dan
soortgelijke "downs': in vroegere tijden, waarin op een daling van
de uitgezaaide -oppervlakte vrijwel steeds een prijsstijging volgde.
Dit doorbroken principe is tekenend voor de situatie: het ziet er
naar uit, dat wij ook in dë toekomst de markt zullen verliezen.,
tenzij om nauwelijks aan te wijzen redenen de concurrerende landen
.. als Polen en Turkije hun op het oog onrendabele dollarimporten
staken. Ook,voor de Stichting voor Oliehoudende Zaden is deze ont
wikkeling .niet plezierig; er is veel geld uitgegeven om door on
derzoek en voorlichting,.het opbrengstniveau en de. kwaliteit op te
voeren. Uitgezonderd de veredeling (S.V.P.) is aller onderzoek thans
afgesloten. Een slotpublikatie, handelend over de teelt, is in be
werking.
Het koolzaad in de Flevopoldor heeft minder opgebracht dan de
laatste jaren. Plaatselijk is de opbrengst gedrukt do.o.r verschijn
selen van doorwas. In samenwerking rr.et het I.P.O. is het resultaat
van vliegtuigbespuitingen met.DNC bestudeerd. Het effect was niet
voldoende. Bovendien hebben normale hauwen van de behandeling ge
leden, zodat. -. afhankelijk van het volgende weer •-, yoor rotting of
verslag moet worden gevreesd. Het rassenonderzoek in de Flevopolders
is belangwekkend. Vooral de nieuwe.rassen Rapol en Forto hebben
perspectieven.
Er is in deze verslagperiode verschillende malen een bezoek ge
bracht aan de proefvelden van de afdeling Handelsgewassen. Het ver
dient aanbeveling het onderzoek naar de overwinteringsmogelijkheden
van bieten voor zaadwinning te stimuleren. De praktijk heeft hier
voor en voor onderzoek naar. anderé maatregelen die de 'teelt ratio
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naliseren (b.v. oogstmethoden, w.o. bladbespuiting), grote belang
stelling.
2. Bijzondere teelten - Dr.ir. E. van Roon
In deze periode zijn voorlichtende artikelen geschreven over
de teelt van fabrieksspinäzie, spruitkool, witlof, en asperge en
over teeltregeling en erkenningseisen. Voorts zijn door litera
tuurstudie, besprekingen met het proefstation' in Alkmaar, conser
venfabrikanten, land- en tuinbouwvoorlichtingsdi.ensten en telers
en door het bezoeken van percelen en veilingen opnieuw reeds be
kende en nieuwe tuinbouwgewassen bestudeerd.
In enkele consulentschappen zijn adviezen verstrekt over de
teelt van spinazie, witlof en selderij. Op initiatief van het con
sulentschap Zevenbergen zijn met een grote fabrikant enkele onderzoekaspecten behandeld.
Opmerking
De maanden juli.en augustus zijn bijna uitsluitend.besteed
aan het schrijven van enkele publikaties, nl. een volledig overzicht
van de proeven met luchtgekoelde bewaring van pootbieten en een
monografie van blauwmaanzaad. 'Deze activiteiten zijn het gevolg
van het feit, dat dr,ir, Van Roon eind september afscheid zal ne
men van het P.A.W., omdat hij een bétrekking heeft aanvaard bij
Stichting voor Plantenveredeling, waar hij zal worden belast met
de veredeling van vlas en oliehoudende zaden.
Gras- en klaverzaadteelt - J.E. Wolfert
Nu de oogst van het Weste;rwolds raaigras achter de rug is,
kan er worden geconstateerd, dat de omvang van deze teelt aanzien
lijk te groot is. Behalve dat gedeelte, waarvoor een vaste kg-prijs
wordt uitbetaald, mag voor de rest van het zaad geen normale prijs
worden verwacht. Dit achter-de-markt-aan-telen (vorig jaar was de
prijs van het Westerwolds zeer hoog), geeft steeds weer teleurstel
lingen. In het bijzonder doet dit de naam van het graszaadrendement
veel afbreuk, hetgeen geheel ten onrechte is.
Gezien de slechte prijs voor het roodzwenk vorig jaar, is er
dit jaar weinig uitgezaaid. De prijs heeft zich nog niet hersteld.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat,, ondanks de zeer lage prijs,
er op dit produkt nóg geen verlies behoeft te worden geleden door
de teler.
De prijzen van de andere grassoorten, waaronder veldbeemd, zijn
'goed prijshoudend.
De uitzaai voor oogst 1962 is - gezien de weersomstandigheden bijzonder goed gelukt. Het percentage mislukkingen, dat in een nor
maal jaar ca. JO à 40 bedraagt, ligt dit jaar niet hoger dan ca. 10
à 15. Mede hierdoor zal het totale graszaadareaal zich nog wel wat
hebben uitgebreid. Naar schatting komt er volgend jaar ca. 1^ 000 ha
(dit jaar lag er ca. 12 CCQ ha).
Door de vele regens is de onkruidbezetting groot. Intensieve
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A voorlichting bleek noodzakelijk. Met de nieuwe., inzichten op dit ge
bied zijn goede resultaten geboekt. De resultaten va;i de duistbestrijdingsproeven zijn van dien aard, dat in sommige, gevallen tot
bestrijding zal worden geadviseerd in de komende herfst.
Ook dit jaar zijn er weer heel wat excursies naar het centrale
proefveld van ir. A. Evers in de Haarlemmermeer, gehouden. Vooral
van de zijde van de handel bestond hiervoor zeer veel belangstel
ling. Dit werk ondervindt bij de voorlichters bijzonder veel waar
dering. Het blijft jammer, dat door de consulentschappen dit zeer
instructieve.middel, om bij te blijven, zo weinig wordt 'gebruikt.
Een bespreking van de proefveldresultaten moet gepaard gaan met
het bezichtigen van deze proeven; dit' vereenvoudigt de besprekin
gen en het vergroot het inzicht in de problemen.
Ondanks de slechte -weersomstandigheden heeft de oppervlakte
graszaad die.,met de maaidorser is geoogst, zich weer uitgebreid.
Tegenvallers - bij deze methode deden zich voor in Westerwolds,
beemdlangbloem en timothee. De andere' grassoorten gaven geen ern
stige problemen. De technische- voorlichting in deze door de consulentschappen is nog onvoldoende, maar hier en daar werden toch
aardige resultaten bereikt met de loonwerkers. '
De opbrengsten van het graszaad liggen dit jaar vrij hoog, in
tegenstelling met i960, toeh de gemiddelde opbrengsten in vergelij
king met voorgaande jaren aanzienlijk lager waren. Behalve dê weers
invloeden die hierbij een belangrijke rol spelen, mag worden gecon
stateerd, dat er een betere beheersing van de öogöt- en dorstechniek
komt.
'
Aandacht werd geschonken aan de nieuwe ontwikkelingen in de
graszaadteelt, ten aanzien van'nieuwe" soorten en nieuwe teeltmetho. den.Proj. PI

(354)

Voorlichting vezelgewassen - Ir. J.C. Priederich
-"~-T

.

De vlasuitzaai bleek een oppervlakte van 21 6l0 ha te beslaan, het
geen ten opzichte van i960 een achteruitgang betekende van ruim 10
Ondanks de minder gunstige structuur van de ondergrond, verliep de eer
ste ontwikkeling van het gewas gunstig en kwamen weinig ziekten voor.
Wel trad vrij veel-tweewassigheid op. Ten gevolge van de droge, koude
weersomstandigheden verliep op de meeste vlaspercelen, vooral in het
noorden van het land, de'lengtegroei traag. In dit verband wer.d in sa
menwerking met de Rijkslandbouwvoorliçhtingsdienst te Zevenbergen een
proef mét ureumbespuiting aangelegd, waarvan de resultaten echtèr wei
nig bemoedigend zijn geweest. Tijdens de bloei trad^juist op tijd een
regenperiode ir:, waardoor de stand aanmerkelijk verbeterde. Slechts
in hét noorden van' het land, waar de hoeveelheid neerslag aan de. lage
kant blééf, bleef het gewas aan de korte kant. Het,vlastrekken werd
bemoeilijkt door ongunstige weersomstandigheden, vooral in OostelijkFlevoland, wàâr 2 000 ha, grotendeels voor Belgische rekening, was
uitgezaaid. Mede dank zij de op ruime schaal verspreide folder over
het schelven van vlas op ruiters, kwam de oogst over het algemeen goed
binnen. Strokwaliteit, lintgehalte en lintkwaliteit zijn dan ook zeer
bevredigend, met uitzondering van de sterk gelegerde percelen. De stro
opbrengst en vooral de zaadopbrengst vallen echter sterk tegen. Roest-
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en zwartstipaantasting kwam in geringe mate voor, en breidde zich, dit
irt tegenstelling met Frankrijk, niet uit.
Gezien het geringe voor de keuring aangegeven areaal en mede door
de toenemende export van ongerepeld vlas naar België, wordt een tekort
aan zaailijnzaad verwacht. De prijs voor 'Wiera oudere nabouw, steeg
hierdoor reeds tot ƒ 0,85 per kg. Dank zij de grote belangstelling van
Belgische vlaskopers waren de prijzen voor de telers gunstig. De Neder
landse vlassers verkeren echter in een zeer moeilijke situatie, zowel
door de revaluatie als de Overheidssteun, die in België- werd verleend
en ca. ƒ 100,- per ha in de vorm van een teeltpremie bedraagt. De Neder
landse Overheid achtte echter geen voldoende motieven aanwezig om de in
1958 en 1959 verleende steun te continueren. De prijs voor vlaslint en
lokken bleef vrij stabiel, al gaat de vraag thans vooral uit naar de la
gere en middenkwaliteiten vlaslint. Slechts de schevenprijs bleef op een
gunstig niveau en maakte nog veel goed om een enigszins rendabele verwer
king te. verkrijgen.
Chemische onkruidbestrijding werd op grote schaal en doorgaans met
bevredigend resultaat toegepast. Cl-IPC-schade ten gevolge van onkruidbestrijding in nabij' gelegen uienpercelen, kwam wederom vrij veel voor.
De schadeloosstelling kon in alle gevallen tot genoegen van beide par
tijen worden opgelost. Met de bestrijdingsmiddèlehiiidustrie bestond een
goede samenwerking, mede op grond van een gezamenlijk bezoek aan het
centrale proefveld in de Betuwe.
Aan het Bestuur van de Coöperatieve Vlasfabriek '!D'ir.teloord" werd
advies uitgebracht over de oorzaken van een geringere- uitbetaling van
Diana-strovlas, welke door aandeelhouders was geleverd, in vergelijking
met Wiera-vlas.
Aan de afd. Novivlas van de A.K.U. werden diverse adviezen verstrekt
over problemen ten aanzien van de teelt en aankoop van strovlas.
Met deskundigen uit de Belgische en Franse vlasindustrie bestond een
nauw contact. Verschillende ervaringen werden tijdens de wederzijdse be
zoeken uitgewisseld.
Medewerking werd verleend in samenwerking met het Economisch-Technologisch Instituut te Middelbui^g, aan de voorbereiding van de oprichting
van een nieuwe coöperatie voor het dauwroten van vlas in Zeeuws-Vlaande
ren.
Met de vlaskweekbedrijven werd regelmatig contact gehouden over het
onderzoek van nieuwe rassen en selecties. Verschillende nieuwe selecties
werden zowel op het centraal proefveld in de Betuwe als in Frankrijk, in
voorbeproeving genomen in nauwe samenwerking-met het I.V.R.0. Zowel uit
Eire, Noord-Ierland als Polen werd bezoek ontvangen van deskundigen, die
zich op de hoogte wilden stellen van de problemen betreffende de vlas
teelt in Nederland.
Bij Koninklijk Besluit van 19 juli jl. werd een Bedrijfschap voor de
Vlasindustrie ingesteld. Hoewel de resultaten nog moeten worden afgewacht*
wordt gehoopt hiermede in de vlasindustrie een grotere eenheid en samen
werking te yerkrijgen.
In verband, met de toenemende belangstelling voor dauwroten, werden
de diverse proefnemingen in de praktijk van nabij gevolgd. Doel hiervan
is, om tot een kostprijsverlaging van het vlaslint te komen. Hoewel hier
zeker perspectieven liggen, zullen.nog diverse moeilijkheden, welk voor
al in het praktijkvlak liggen, moeten worden overwonnen. '
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Het onderzoek naar nieuwe verwerkingsmogelijkheden van hennep,
opgezet door het Vezelinstituut T.N.O., schijnt gunstige mogelijkheden
te bieden. Indien men inderdaad erin slaagt het henneplint tegen een
lagere kostprijs te produceren, opent dit perspectieven voor de teelt
van hennep in de Veenkoloniën.
Tijdens de examens voor de cursus roten en zwingelen te EedeAardenburg en Koewacht, behaalden 11 cursisten het diploma, terwijl
één kandidaat werd afgewezen en één kandidaat zich terugtrok.
De financiering van het technisch-technologisch onderzoek door
het I.B.V.L. leverde enige moeilijkheden in verband met het afwijkende
standpunt van het Bestuur van de Stichting voor de Nederlandse Vlas
teelt en Vlasbewerking (S.N.V.V.). Besloten werd aan de projecten dauwroten en serviee-verlening, prioriteit te verlenen. Overigens bestond
met de afd. vlasverwerking van het I.B.V.L. een goede samenwerking.
Het vaktijdschrift "Pibra" kwam in verslagperiode eenmaal uit, ter
wijl ook het eindrapport betreffende het vierde technische Congres van
de Confédération Internationale du Lin et du Chanvre (C.I.L.C.) te Wenen,
gereed kwam.
De vlasmeester Marree! wist met succes op verschillende vlasbedrijven de nieuw aangetrokken arbeidskrachten tot vakbekwame arbeiders op te
leiden.
Onderzoek
Proj. £2 Onderzoek betreffende de teelt van gras- en klaverzaad - Ir. A. Evers
(246)
"""
——A. Graszaadteelt

•

Gedurende de maanden mei en de eerste helft van juni was er veel
belangstelling voor de proefvelden en werden verschillende excursies
van landbouwkundigen van firma's en van assistenten van de R.L.V.D.
naar de proeven in de Haarlemmermeer en in de provincie Groningen ge
leid. Door ons werden vele praktijkpercelen van diverse grassoorten,
selecties en herkomsten bezocht om een indruk te krijgen van de resul
taten der toegepaste teelttechniek. Voorts werd het selectiewerk op
diverse kweekbedrijven, in het bijzonder dat van de N.V. Gebr. van En
gelen, zo goed mogelijk gevolgd. Er wordt door de verschillende voor
aanstaande firma's zeer veel aandacht besteed, niet alleen aan het se
lectiewerk, maar ook aan het importeren en beproeven van buitenlandse
selecties en herkomsten van bekende grassoorten en zelfs van- tot dus
verre in Nederland nimmer voor zaad geteelde soorten.
Naarmate er van een bepaalde grassoort meer selecties of herkom
sten in de praktijk van de zaadteelt gepousseerd worden, blijkt dat de
teelttechniek zich hierbij moet aanpassen. Men kan b.v. van de zaad
teelt van veldbeemd niet meer volstaan met het teelttechnisch advies,
dat 3 of H- jaar geleden nog algemeen geldigheid had, toen het areaal
voor 100 % uit Duits veldbeemd bestond. Er zijn inmiddels o.a. rassen
met veel korter en stijver stro, die meer stikstof verdragen, andere
eisen stellen ten aanzien van de oogst en dorstechniek enz.
Deze snelle uitbreiding van het rassen- en herkomstenassortiment
heeft enerzijds een schaduwzijde, omdat in de praktijk teleurstellingen niet uitblijven, anderzijds een lichtzijde omdat hier nieuwe en
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soms zeer goede mogelijkheden worden geschapen. Voorlopig wint de
lichtzijde het in belangrijke mate van de schaduwzijde. Het is zaak
deze ontwikkeling nauwkeurig te volgen en het onderzoek hierop in te
stellen.
Vanaf ca. 20 juni tot het eind van de verslagperiode bestond het
grootste deel van het werk uit het oogsten en dorsen der diverse proef
velden, gevolgd door het schonen en bemonsteren van het verkregen zaad.
Hoewel het weer niet erg meewerkte, kon alles tot een goed einde worden
gebracht dank zij de inspanning en de vakkennis van het hiermede belas
te -.personeel. Het aantrekken van een vaste kern van lokale.seizoenar
beiders in de Haarlemmermeer, waar nu > jaar achtereen het grootste
deel der veldproeven heeft gelegen, is uitstekend bevallen. Men krijgt
elk jaar weer dezelfde mensen, die dus ook steeds meer routine krij..
gen.
In het seizoen 1961-1902 worden echter de proeven verplaatst naar
West-Brabant, alwaar het areaal graszaad zeer groot en gevarieerd is,
zodat (ie mogelijkheid van hetnenen van proeven op praktijkpercelen
groter is dan in de Haarlemmermeer. De nodige voorbereidingen voor deze
"verhuizing" werden getroffen. Eind augustus werden hier reeds de eer
ste proeven - op het gebied van de onkruidbestrijding - aangelegd. Wij
hopen hier ook weer een vaste kern van arbeiders te krijgen.
Het is nog niet mogelijk om resultaten der geoogste proeven te
vermelden, omdat de zaadmonsters nog door het R.P.v.Z. geschoond moe
ten worden. Het ziet er wel naar uit, dat de zaaitijdenproeven met di
verse grassoorten belangrijke inlichtingen zullen geven over de moge
lijkheid van inzaai na zeer vroege voorvruchten als consërvënerwten.
Daar deze teelt zich uitbreidt en er in de praktijk dus de mogelijkheid
van zeer vroege zomerzaai wordt geschapen, is het van belang te weten
welke kansen hi-erin zitten Voor de graszaadteelt.
' V'"
In de N.O.P. -werd een vrij groot opgezette proef genomen met di
verse oogstmëthoden bij de zaadteelt van ruwbeemd, waarbij het uit het
zwad dorsen met een maaidorser voorzien van een opraapinrichting ver
geleken werd met de conventionele methode van ruiteren en normaal dor
sen. Het dorsen uit het zwad is een zeer arbeidsbesparende methode,
die bij praktisch alle grassoorten ingang heeft gevonden, alleen nog
ni-et bij ruwbeemd, daar dit gras zeer moeilijk dorsbaar is. Onzie voor
lopige indruk is dat het wél mogelijk is bij gebruik van een moderne
maaidorser en bij goed verweerd zijn van het zwad. Daar het tijdens de
proefneming zeer 'veel geregend heeft was ër goede gelegenheid om het
weerrisico te beoordelen. Dit bleek erg mee te vallen, mits er tijdig
een vakkundig gebruik gemaakt wordt- van zwadlichter en zwadverlegger.
B. Klaverzaadteelt
Op het landgoed "De Eese" werd een proef genomen met het kunstma
tig drogen van witte klaver (selectie C.B.). In i960 werd met sucqes
gedroogd bij een vochtgehalte, van ca. 50
Dit jaar was het-- tijdens
de oogst zeer nat weer en werd een poging gedaan te drogen bij een
vochtgehalte van meer dan 80 %. Hiervoor was de aanwezige droogcapaciteit te gering.
Het inschakelen van het kunstmatig drogen bij de zaadteelt van
klaver blijkt steeds meer een- kwestie te zijn van droogtechniek waar-
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van het onderzoek meer thuis hoort bij het I.B.V.L. dan bij het P.A.W.
De landbouwkundige zijde van deze kwestie is voldoende bekend.
Proj. E4
(540).

Onderzoek zaadgewassen (excl. gras- en klaverzaad) - Ir. J. Gaakeer
'~
A. Bietenzaad
De zaadopbrengst van de winterzaadbieten zal waarschijnlijk niet
zo hoog zijn als in vórige jaren, terwijl het zaad ook fijner gebleven
is. De winterzaadbieten hebben minder schade geleden dan de praktijkpercelen, waar zeer veel planten omgewaaid zijn. De zomerinzaai van de
winterzaadbietenproeven te Holwierde is door de ongunstige weersom
standigheden vertraagd. In de Haarlemmermeer konden tijdig enige prak
tijkpercelen ingezaaid worden. In Duitsland werd in de nabijheid van
Nieuwe Schans een perceel bieten gezaaid na tulpen.
Van de zijde van bietenfirma's en telers bestond veel belangstel
ling, ook uit Duitsland.
Er wordt aandacht geschonken aan het doodspuiten van zaadbieten
met enkele middelen en het daarna van stam maaidorsen.
B. Radijszaad '
Het radijszaad is wat licht gebleven. Daar er vrij veel vinkenschade voorkwam, staat het nog niet vast of de proef in de Haarlemmer
meer voldoende betrouwbare gegevens zal opleveren. Getracht werd de
schade te taxeren.
C. Spinaziezaad
De opbrengst aan vers blad is afhankelijk van het ras, de hoeveel
heid zaaizaad en het tijdstip van maaien. De opbrengst aan blad nam toe,
indien de hoeveelheid zaaizaad groter werd. Opvallend was, dat in de
meeste gevallen bij vroeger maaien een hogere bladopbrengst werd ver
kregen dan bij maaien op een later tijdstip. De vochtigheid van het ge
was speelde hierbij een voorname rol.
Na de bladoogst vond nog een zaadoogst plaats. De zaadopbrengst
was na een latere bladoogst lager dan na een vroege bladoogst, terwijl
de zaadopbrengsten in het algemeen afnamen bij toenemende hoeveelheid
zaaizaad. Rasverschillen kwamen ook hier naar voren. De zaadopbrengsten
liepen uiteen van 48 - 88 % ten opzichte van de normale zaadteelt.
In .Groningen werd spinaziezaad op stam doodgespoten resp. met Reglone en monochlooracetaat. Ten gevolge van de ongunstige weersomstandig
heden kon pas drie weken na het spuiten geoogst worden, waardoor ca.
35 % van het zaad verloren ging.
E. Winterkoolzaad
De zaadopbrengsten waren hoog en reageerden gunstig op de stikstofbemesting; de'invloed van het aanaarden op de opbrengst waS niet betrouw
baar.
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ff. Karwij
•••••'•
'Ofschoon dë'standvan de karwij dit voorjaar over het algemeen
' goéd was, zijn de opbrengsten tegengevallen. Waarschijnlijk is de
nachtvorst van 28 mei hier schuldig aan. De karwijmot heeft vrijwel
geen schade aangericht.
De karwij reageerde gunstig op een stikstofbemesting van JO kg N
per ha in de herfst, terwijl de hoeveelheid zaaizaad een sterk nega
tieve invloed uitoefende op de zaadopbrengst.
Gaan we ervan uit, dat na het oogsten van de dekvrucht een stik
stofbemesting wcrdt gegeven, dan.zijn conservenerwten, spinaziezaad,
erwten, blauwmaanzaad en wierbonen zeer goede tot goede voorvruchten.
Gele mosterd is een zeer matige voorvrucht, terwijl de granen niet ge
schikt zijn.
Bij een vergelijking van verschillende oogstmethoden werd de beste
zaadkwaliteit verkregen bij ruiteren, schelven of hokken; de zaadkwali
teit van in hagen gezette karwij was iets minder en die van de in het
zwad gemaaide karwij aanmerkelijk sxechter. De zaadverliezen waren bij
zwadmaaien het kleinst en bij ruiteren het grootst.
Naar het zich laat aanzien moet karwij wat aan de vroege kant ge
oogst worden, daar bij later maaien de zaadverliezen belangrijk kunnen
worden. Wel kan bij later maaien nog een gedeelte van het zaad op
gevangen worden door zaadopvangbakken onder de zelfbinder aan te bren
gen. Bij de derde en laatste oogsttijd kon op deze wijze per ha nog 1^5
; kg zaad worden•opgevangen.
G. Gele mosterd
De grote stikstofbehoefte van gele mosterd kwam zeer duidelijk naar
voren. De stikstofleverantie van de grond was, te oordelen naar de niet
met stikstof bemeste veldjes, aanzienlijk geringer dan in i960, hetgeen
zeer waarschijnlijk het gevolg is van een sterkere uitspoeling. De mos
terd reageerde zeer gunstig, op een ca. 10 dagen voor de bloei gegeven
overbemesting.
Bij het in het zwad maaien van de mosterd waren de zaadverliezen
lang niet zo groot als bij het maaien met de zelfbinder, waar een gedeel
te van het zaad tussen de doeken "uitgedorst werd". Een gedeelte van dit
' . zaad kon in de ..aangebrachte zaadopvangbakken worden opgevangen. Hoewel de
mosterd ten gevolge van.ongunstige .weersomstandigheden in een te rijp
stadium gemaaid werd, was op stam nog geen zaaduitval opgetreden. Het
maaidorsen van. stam en uit het zwad is zeer bevredigend verlopen, mede
doordat het mogelijk was een lange stoppel te laten staan.
Proj. F2
(555)

Cultuurmethoden bij vezelvlas - Jr. J. Gaakeer
A. Rassenonderzo ek
Ten gevolge van de minder goede structuur van de grond groeide het
vlas dit voorjaar over het algemeen vrij onregelmatig en ook de rassenproef in de Bëtuwe ging aan dit euvel mank. Later in het seizoen trok
deze onregelmatigheid grotendeels weg en werd nog een goed, zelfs wat
te zwaar gewas verkregen. Pibra (Hylkema I8O7) muntte weer uit in ste
vigheid. Zelfs bij een grotere hoeveelheid zaaizaad en een hogere stik-
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stofbemesting dan Wiera bleef Fibra beter overeind. Ook Solido, Wiera 4
en Wiera 14 waren steviger dan Wiera, terwijl GBl-ongeveer even stevig,
mogelijk zelfs iets slapper was dan Wiera. De stevigheid van de Engelum
selecties E 476, E 108 en D 594 was evenals die van Jade en Emeraude ge
ringer dan die van Wiera. CB1 en Coj. E 476 hebben een iets hogere op
brengst aan ongerepeld stro dan Wiera, terwijl Fibra in productiviteit
achter blijft bij Wiera.
De nieuwe selecties, welke in de oriënterende rassenproef werden
opgenomen, verschillen onderling vrij sterk in lengte, kleur,stevig
heid en uittakking.
B. Onkruidbestrijding
Alle groeistof bevattende middelen veroorzaakten een meer of minder
sterke, ook in de opbrengst tot uiting komende, groeiremming. Met NaDNOC
werden bevredigende resultaten verkregen, hoewel de onkruiden minder goed
bestreden werden dan met de groeistofbevattende middelen. De toepassing
van NaDNOC in pasta-vorm heeft evenals die van Tinitra praktische bezwa
ren, daar bij deze middelen hezinking plaatsheeft.
Aabulac komt voor gebruik in vlas niet in aanmerking daar dit middel
het vlas ernstig beschadigt.
C. Zaadontsmetting
Een Botrytisinfectie wordt door vloeibare kwikmiddelen het beste te
gengegaan. De werking der poedervormige kwikverbindingen en Ceredan spe
ciaal is eveneens gunstig. Aatiam en Aamertam hadden een minder goede
werking, terwijl ontsmetting met Orga j$66 geen effect had.
D. Oogstmethoden
Het vlas werd met een vlasplukmachine getrokken en op verschillende
manieren geschelfd. Daar de weersomstandigheden tijdens het in de schelf
staan gunstig waren, heeft de schelfmethode geen invloed gehad op de kwa
liteit van het vlas.
E. Grondbewerking
De proef op "De Oostwaardhoeve", waar bij twee rijenafstanden inge
zaaid vlas op twee manieren werd ingeëgd is minder goed geslaagd. De
stand was hier te onregelmatig. Wel bleek uit deze proef, dat bij zwaar
ineggen de zaden wat.meer uit de rijen kwamen dan bij licht ineggen.
F. Oogsttijden
De rassen Wiera en Fibra werden op drie tijdstippen, met twee weken
tussenruimte, getrokken. Fibra had bij de laatste oogsttijd nog een mooie
kleur en was nog gezond. Wiera was daarentegen bij de laatste oogsttijd
vrij ernstig door Botrytis aangetast. Zelfs bij een dichte stand en een >
hogere stikstofbemesting bleef Fibra beter overeind dan Wiera bij een
normale standdichtheid en stikstofbemesting. Wiera gaf de hoogste op
brengst aan ongerepeld stro bij de normale oogsttijd en Fibra bij de la
te oogsttijd en bij een extra N-gift van 75 kg kalksalpeter.
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G. Olievlas
De o.lievlasselecties vertoonden onderling duidelijke verschillen
in lengte.,, stevigheid en afrijping. De opbrengsten moeten nog bepaald
worden.
H. Bemesting ,

.

Aangezien het vlas dit voorjaar op vele percelen schraal en tweewassig opgroeide, rees de vraag in hoeverre een ureumbespuiting effect
zou hebben en of eventueel verbranding zou optreden. In de Betuwe werd
daartoe een oriënterende proef aangelegd. Daaruit bleek dat bij een be
spuiting met 45, resp. 60 kg ureum de groei van het vlas gunstig beïn
vloed werd en dat geen verbranding optrad. Er zal nog worden nagegaan
of en in hoeverre het vezelrendement en de lintkwaliteit beïnvloed zijn.
Proj. Fj5
(556)

Cultuurmethoden bij hennep - Ir. J. Gaakeer
De hennep is dit jaar aan de korte kant gebleven, wat waarschijn
lijk het gevolg is van een te lage stikstofbemesting en een te dichte
stand. Desondanks zijn de opbrengsten nog vrij goed en bedragen ca. 10
ton per ha. De met zelfvermeerderd zaaizaad uitgezaaide éénhuizige hen
nep had een veel hoger percentage mannelijke planten dan de uit het
kwekerszaad opgegroeide éénhuizige hennep.
Voorlichting

Proj. Gl
(550)

Afdeling Griendhout en Riet - Ir. W.D.J. Tuinzing
Het natte, koude weer, dat het grootste gedeelte van deze verslag
periode kenmerkte, kwam ook de groei van griendhout en riet geenszins
ten goede. De zware nachtvorsten, die einde mei heersten, teisterden op
menige, plaats het rietgewas. Het vaak onstuimige weer berokkende dege
nen, die riet door stekken trachtten te vermeerderen, grote schade. :
Beter dan.zich aanvankelijk liet aanzien, ontwikkelde het zoute-biezengewas zich. De biezenoogst ondervond evenals vorig jaar echter ernstige
vertraging door de vele regen.
Buiten de dijken groeide een takkig lotgewas op. Van:het stek, dat
als gevolg van het heel late hakken in een vergevorderd seizoen nog
werd gestoken, kwam ditmaal weinig terecht. Binnen de dijken kwamen op
vele plaatsen haantjes in het griendgewas voor. Men zal als gevolg van
gebrek aan personeel en een te lage prijs voor het driejarig hout slechts
bij uitzondering ertegen zijn opgetreden. Deze ontwikkeling van zaken
neemt niet weg, dat rijshout een gewild artikel blijft en het moet wor
den betreurd, dat bij de Rijkswaterstaat blijkbaar geen eensgezindheid
heerst wat betreft de waardering van rijshout. Een duidelijk beleid ont
breekt namelijk en bij herhaling werd dezerzijds hierop gewezen.
Medewerking werd verleend aan een wijziging in de steunmaatregelen
voor de buitendijkse griendcultuur in die zin, dat bij de waardering der
grienden een groter aantal klassen zou worden onderscheiden met geringer
verschillen tussen de te verlenen premies. Zij, die de omkading van de
grienden instandhouden, zullen thans afzonderlijk vergoeding daarvoor
ontvangen.
In de vergadering van het Hoofdbestuur van de Vereniging van
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Riettelers werd tot een verhoging met omstreeks 10 % van de prijs van
bladriet voor de bloembollenstreek besloten en wel op grond van de
voortdurend: stijgend« kosten. Een brandende kwestie vormde het beleid,
dat de Directie van de -Wiêringermeer inzake het op. de markt brengen
van riet in het komênde oogstseizoen zou voeren.
Wat het onderwerp mechanisatie van de rietoogst betreft, werd in
België kennis genomen van een aldaar ontworpen, eenvoudige machine
voor het maaien en vervolgens bundelen van koren, dat in de maaier
rechtop staat.
Van verschillende zijden toonde men belangstelling voor het ge
bruik van rietzaad en in enkele gevallen werd een hoeveelheid riet
pluimen verstrekt van de voorraad, die in de afgelopen winter was ge
vormd.
Advies werd verstrekt over de aanleg van een .rietbertó in : de ;ha
venwerken"vah Lage Zwaluwen. Hoezeer hiertegen oo-kj gewaarschuwd was,
toch bleek bij een later-bezoék voornamelijk rietgras .en geen riet te
zijn geplant.
• Bij een tocht door een gedeelte van het Margrietkanaal in Fries
land kon grote verbetering in de stand van.het riet worden vastgesteld.
Voorzover het nieuw beplante gedeelten betreft,.zal dit vooral te dan
ken zijn aan het feit, dat men7nu eindelijk een geschikte winplaats
voor rietzoden heeft gevondene/Gebrek aan personeel dwingt er helaas
toe nog-heel laat in het seizoen.-riet te planten. Het advies luidde
dan ook-nauwkeurig studie te maken van de tot dusverre gevolgde wijze
van werken, ten einde mogelijke fouten in de regeling.hiervan op te
sporen en op te heffen. De eerder gegeven raad.de. rietberm tot. even be
neden de waterspiegel te verlagen,, heeft weerklank gevonden en wordt
zoveel doenlijk opgevolgd. Gœien de bijna tienmaal zo .hoge kosten van
een boordvoorzièning met Azobé damwand blijft men in Friesland de na
tuurlijke oeverbescherming-in het algemeen gaarne trouw,Het contact met de Rijkswaterstaat inzake de bestrijding van on
kruid in het riet en de verdelging van opslag van wilgenhout uit betuiningen langs het Twente~Rijnkanaal werd voortgezet. Het voorstel
luidde een bespülting met groeistof van het water uit te doen, zoals
dit-ook in Friesland uitstekend voldaan heeft.
Op verzoek van de Consulent voor de Visserij werden een beheerder
van een recreatiecentrum te Noorden de nodige aanwijzingen inzake het
onderhoud van de rietvelden gegeven, die te midden van het viswater
voorkomen.
Een beplanting met riet van ondiep water, grenzende aan de noord
zijde van de met riet begroeide Makkumerwaard, werd helaas een misluk
king.
Met een aantal assistenten uit het consulentschap Zwolle werd een
dag besteed aan enkele vraagstukken op het terrein van de rietteelt en
een excursie naar een aantal percelen rietland te Belt-Schutsloot.
Onderzoek
Proj. Gj5
(-^2)

Onderzoek rietcultuur - Ir. W.D.J. Tuinzing
Het Ministerie werd verzocht in het buitenland gegevens te verza
melen over de aanpassing aan de rietoogst van de zelfbinders Seiga van
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Deense en Rapid van Zwitserse oorsprong.
Op de betekenis van riet als grondstof voor de winning van celstof
werd in 1958 reeds gewezen door dr. F.M. Muller, directeur van het Ne
derlands Proefstation voor Stroverwerking te Groningen, die in de peri
ode daarna van dit onderwerp studie maakte. Zijn denkbeelden omtrent de
waarde, die het riet hier te lande ook voor dit doel zou kunnen krijgen
zette hij op 1 juni 1961 op een vergadering van onderzoekers en belang
hebbenden op het I.L.R. uiteen. De fabrikanten van strokarton bleken
voor deze grondstof weinig te kunnen betalen en de fabrikant van celstof nog minder. Van de zijde van de coöp. kartonfabrieken meende men
een dreigend tekort aan stro wel te kunnen aanvullen met oud papier. Men
kwam overeen de proef in het laboratorium op wat groter schaal te herha
len met riet van Oostelijk Flevoland.
Ook elders heeft riet als grondstof voor de winning van celstof de
aandacht getrokken. Van een Canadees ingenieursbureau werd namelijk het
verzoek ontvangen een onderzoek te willen instellen nagr het opbrengst
vermogen van riet in de uitgestrekte:moerassen van Zuidelijk Irak met
het oog op de vestiging van een papierfabriek nabij Basra. Er zal tevens
aandacht moeten worden geschonken aan het vraagstuk van de mechanisatie
van de oogst en van de wijze van vervoer naar de fabriek.
Leidde de toepassing van rietpluimen op de toekomstige rietberm
van de nieuwe haven te Lage Zwaluwe aanvankelijk tot succes, even later
ging de jonge rietplant te gronde, wat naar alle waarschijnlijkheid moet
worden toegeschreven aan de bezetting, ervan met ebslik door het geregeld
weerkerende vloedwater.
De moeilijkheden, die zich menigmaal voordoen bij het verkrijgen
van goede rietzoden voor aanleg en onderhoud van rietkragen, gaf de heer
Lumkes aanleiding riet in zgn. JXffypotjes te zaaien. De op deze wijze
verkregen rietzoden werden onder verschillende omstandigheden uitgeplant
en verheugend was het te kunnen vaststellen, dat het riet reeds spoedig
tot de vorming van uitlopers overging.
Te Loenen aan de Vecht werden de proeven met betrekking tot het
stekken van riet herhaald. De uitslag hiervan bevestigde de in i960 ver
kregen resultaten. Het is tot dusverre een werkwijze geweest, die tal
van verrassingen biedt, en het voorkomen van waterwild, met name de Meer
koet, moet als een ernstige plaag van het riet worden gezien.
In Kalenberg werden proeven met ureum genomen en deze meststof werd
zowel gestrooid als over het rietgewas gespoten. De klacht over de toe
neming van de Kleine lisdodde op : de bevloeide rietvelden werd in studie
genomen.
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HOOFDAFDELING WEIDE- EN VOEDERBOUW
Proj. lil
("357')

Voorlichting - Ir. H. de Groot (na 1' juli ir. Ii. Thomas)
; ;
Door tijdgebrek in verband met werkzaamheden uit anderen hoofde
kon ir. H. de Groot weinig aandacht aan de voorlichting op het gebied
. van weide- en voederbouyr geven. De-voorlichting bleef beperkt tot het
geven van telefonisch gevraagde, adviezen en het bijwonen van enkele
besprekingen en vergaderingen./
Op 17 mei werd voor vakleraren in opleiding aan de- H'.L.S. te Ede
een algemene inleiding gehouden, in verband met de door andere spre
kers te behandelen onderwerpen, voornamelijk de conservering van het
wintervoer betreffende. De vergaderingen van landbouwconsulénten bp
17 en l8 mei en öp 19 juni werden bijgewoond. Eveneens was dit het
geval met enkele lezingen op 1 en 2 juni, gehouden in het kader van
de 1andbouwweek.
: Op 21 juni werd te Amersfoort een bespreking bijgewoond over de
magnesiumbemesting op grasland. Het. bleek niet mogelijk op basis,,van
grondonderzoek een adviesschema te maken.
Op verzoek van het L.E.I. woonde ir. de Groot op 29 augustus de
vergadering van de toetsingscommissie voor het melkprijsrapport weidebedrijven.bij.
. Op 1 juli trad ir. H. Thomas in dienst als. opvolger van ir. de
Groot, De activiteiten van ir.-Thomas beperkten, zich aanvankelijk hoofd
zakelijk tot literatuurstudie, als gevolg van de ommezwaai in werkterrein.
• ,. 7
Op verzoek van de Directie Akker- en Weidebouw verleende ir. Thomas
gedurende de eerste week van augustus medewerking aan de in het kader
van de Internationale Voorlichtingscursus gehouden Workshop "ProgrammPlanning". Voor deze Workshop, waaraan ca. 80 personen deelnamen, was
dit jaar, evenals in i960,,de K.VJ. Veluwe (het .vroegere werkterrein van
ir. Thomas), uitgekozen als gebied, waarvoor een voorlichtingsprogramma
op langere termijn moest worden opgesteld. Na een bezoek aan het gebied
en aan de hand van een uitgereikte beschrijving van de landbouwkundige,
situatie, kregen de deelnemers de opdracht in groepen van 10 - 20 perso
nen (taalgroepen), de problemen op te sporen, de doeleinden, welke met
de voorlichting dienen te worden, nagestreefd vast te stellen, en voor
enkele van de te ondernemen activiteiten een plan op lange termijn op te
stellen, waarbij vooral het "waarom" van de aanbevolen methodiek duide
lijk tot uitdrukking moest komen.

Proj. H2
058)

Voorbeeldbedrijven - W. Willemsen
In deze periode werden 35 bezoeken aan voorbeeldbedrijven gebracht
en 6 aan D.A.0.-bedrijven. Door de vroege en overvloedige grasgroei werd
het vee op sommige bedrijven in te lang gra.s ingeschaard. Over het alge
meen is er ruim voer gewonnen. ,
Enkele bedrijven werden samen.met ir. G.J. Wisselink bezocht. Op
deze bedrijven zullen aanvullende gegevens verzameld worden in verband
met het . onderzoek van nieuwe: bedrijfssystemen.
/
Verder werden er in deze: periode nog 3 andere bedrijven bezocht nl.
een stikstofproefbedrijf, een bedrijf met zomerstalvoedering en een be-
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drijf dat meedoet aan de melktijdenproef.
Drie aanvragen voor een D.A.O.-bedrijf in het consulentschap Tilburg
werden behandeld. Vóór het bezoek aan deze bedrijven had een bespreking
plaats met de staf in dit consulentschap aangaande de opzet van deze be
drijven.
Op het voorbeeldbedrijf J. van der Heijden te Vorstenbosch, waar
natriumtekort ''voorkwam bij het rundvee, is na toediening van keukenzout
aan het vee een belangrijke verbetering gekomen. De moeilijkheden be
stonden- uit:
1. Slechte bevruchtingsresultaten .
2. De koeien kalfden af met slappe uiers
5- Te lage melkopbrengst. In het boekjaar- 196O-I96I lag de melkproduktie
op 3 300 kg per koe per jaar.
Met de bevruchting gaat het nu aanmerkelijk beter; er kalven geen
koeien meer af met slappe uiers en er zijn nu koeien die na het kalven
ca. 30 liter melk per dag geven. Het- onderzoek werd verricht door prof.
Th. de Groot.
Aangezien zich op enkele andere voorbeeldbedrijveh ook moeilijkhe
den met het vee voordoen, welke ten dele met genoemde verschijnselen
overeenkomen, is een plan opgezet voor systematisch grond- en gewasonderzoek op deze bedrijven.
Uit de eerste verslagen van het boekjaar 196O-I96I blijkt, dat de
financiële resultaten van de varkens- en pluimveehouderij aanmerkelijk
beter zijn geweest dan in het vorige jaar.
Het verslag van de voorbeeldbedrijven over de boekjaren 1958-1959
en I959-I96O kwam ongeveer klaar.
Onderzoek
Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie - Ir. Th.A. de Boer en
Ir. L.G. Kop
Proj. 11
(^52)

Verzamelproject graslandkarteringen
In de verslagperiode kwam het veldwerk in de hierna volgende

ruilverkavelingsgebieden gereed. Achter de naam van het gebied staat
het aantal ha grasland vermeld. Peizermade (3 000 ha) en Zegveld
(l 6OO ha). In de gebieden Gaasterland (8 000 ha) en Dalen (4 000 ha)
zijn de veldwerkzaamheden nagenoeg gereed. Het betreft hier voorname
lijk nog percelen, die net gemaaid waren. In het gebied Rekken (3 900 ha)
moeten nog enkele honderden ha grasland gekarteerd worden. Een grote op
pervlakte moet nog in het gebied Midden-Limburg (2 200 ha) gekarteerd
worden, terwijl in het gebied Buinerveen (1 350 ha) nog helemaal niets
aan het veldwerk is gebeurd. Volgens de laatste schatting kan eind ok
tober het veldwerk in alle gebieden afgesloten zijn.
Van de in i960 gekarteerde gebieden zijn nu alle rapporten gereed
gekomen en met de ingekleurde kaarten aan de opdrachtgevers verzonden.
In enkele gebieden zijn aan de hand van de rapporten besprekingen
gevoerd in verband met de toepassing bij de cultuurtechnische planologie.
In het gebied "Broekstreek" (nabij Beilen) zal nog nader onderzoek ver
richt worden over de oorzaak van het wisselvochtige karakter der vege
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Proj. 12

tatie,;Bij een oriëntatie is ons gebleken dat:waarschijnlijk de humeuze
sliblagen, boven in het profiel meer van invloed zijn op dit wisselvochtige karakter dan de veel dieper gelegen (kei) leemlagen.
De bemestingsveldjes in de polder Arkemheen werden opnieuw met
kalkammonsalpeter bemest. Het effect van de bemesting is. nog steeds ge
ring. De observatieveldjes in de proefpolder Coevorden werden weer opge
nomen. Het blijkt dat de ontwatering .nauwelijks invloed heeft uitgeoe
fend. Hoogstwaarschijnlijk is dit hieraan te wijten, dat 'storende laag- jes in de bovengrond de.:verticale drainage bemoeilijken. Daar de proef
polder voor bebouwing bestemd is, zullen vermoedelijk:geen verdere vege
tatie-opnamen worden gedaan.
De stand van het Engels raaigras.in een proef over het voorkomen
van diverse yormen van die soort in diverse typen grasland, is nu bevre
digend. De veldjes werden enkele malen gemaaid,.maar de opbrengst nog
niet gewogen. ;
In de maand juli werden de 10 schattingspercelen weer bezocht.
Steeds meer blijkt dat deze veldjes een goede gelegenheid bieden inzicht
te krijgen in eigen schattingsfouten en in de veranderingen die in de
loop van;de tijd-plaatsvonden.
Begonnen werd aan een samenvattend verslag van de waarnemingen be
treffende grondwater, bodem en vegetatie in een zestal gebieden.
Het verslag van het symposion over anthropogene vegetaties te
Stolzenau (Weser), georganiseerd door de Internationale Yegetatiekundige
Vereniging, kwam gereed.
" In de ruilverkavelingen "Het Land van Megen" en "Trelerwaard-West"
zijn reclames ingekomen tegen de waardering van een aantal graslandperce
len. Door de Cultuurtechnische Dienst is'hiérvoor advies gevraagd bij de
Afd. Vegetatiekartering en Gewässentaxatie. Over het algemeen kon.op
grond van onze waardering van de grasmat tot een vergelijk"gekomen worden.
Steeds blijkt hierbij weer, dat men in de praktijk weinig inzicht heeft
omtrent de botanische kwaliteit van grasland. Men laat zich veelal misleiden door de momentele toestand van de grasmat wat betreft kleur, bossigheid en fijnheid van het gewas.
Onderzoek taxatiemethoden van opbrengst en kwaliteit van grasland en
akkerbouwgewassen

In de komende 5 jaren zullen ten behoeve-van de. bodemgeschiktheidsclassificatie o.a. van de woudgronden en de knipkleigronden voldoende ge
gevens omtrent de fysieke .opbrengst.van grasland, verschaft moeten worden.
Uit besprekingen, die in de verslagperiode in de consulentschappen Scha^
. . gen en Sneek gevoerd zijn, bleek dat in het laatstgenoemde gebied vol
doende opbrengstgegevens beschikbaar zijn van Cl 203-veldjes, rendementsbedrijven en L.E.I.-bedrijven. In het consulentschap Schagen zijn te wei
nig gegevens aanwezig en zal door de aanleg van :opbrengstveldjes in com
binatie met weideboekhouding hierin voorzien moeten worden.
De observatie-veldjes rondom het stuwcomplex Amerongen werden be; zocht. Er werden enkele waterstandsbuizen bijgeplaatst, die, door Rijks
waterstaat zullen worden opgenomen. Volgens verwachting was door de over.. vloedige regenval geen : schade waarneembaar.
Ten behoeve van een onderzoek van het Rijksveeteeltconsulentschap te
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Leeuwarden over de giftigheid van moeraspaardestaart in hooi, werd een
grote hoeveelheid van deze planten verzameld. Ook werd een zekere op
pervlakte met groeistof bespoten waarna ook een hoeveelheid bespoten
moeraspaardestaart zal worden verzameld.
Voorts werd wederom medewerking verleend aan de graantaxaties van
de afdeling landelassificatie van de Stichting voor Bodemkartering.
Proj. IJ Opbrengstbepaling op uiteenlopende graslandpercelen
(50)
——De proefveldenserie PAW 4-82 werd vanuit Wolvega door de aldaar ge
detacheerde karteerders verzorgd. De grasgroei was tot heden bijzonder
goed.
Ook op de serie CI 20J was de grasgroei zeer bevredigend. De op
brengst van de eerste -snede bereikte een recordhoogte.
In overleg met de afdeling Publikaties zijn hoofdstuk I en hoofd
stuk II van het Cl 20j5-verslag samengevoegd tot deel I. Het grote aan
tal tabellen en figuren werd definitief gegroepeerd, waarna deel I is
verzonden naar de typekamer.
ïn verband met de definitieve vormgeving van deel I worden thans
de hoofdstukken van deel II (van hoofdstuk III) aan deel I aangepast.
Een artikel over "Droge-stofgehalten van gras" kwam in concept
gereed.
Diversen
Van 11 juni t/m 27 juni maakte ir. Th.A. de Boer een studiereis
naar onderzoekinstellingen op graslandgebied in Noorwegen en Zweden in
gezelschap van dr.ir. J.W. Minderhoud en A. Kemp (I.B.S.).
Een aantal buitenlanders uit Spanje, Italië, Japan en Duitsland
werd ontvangen en zonodig op een excursie meegenomen.
Een aantal c.pnsulentschappen werd bezocht in verband met de studie
van de grasmat op stalvoederbedrijven.
Van 12 juli t/m 14 juli bracht ir. de Boer een bezoek aan het Land-,
bouw-Instituut te Leuven, ter bestudering van het Belgische landclassificatie-werk.
Met personen van het Centraal Planbureau werden besprekingen ge
voerd omtrent de cijfers van de grasopbrengst in Nederland.
Afdeling Aanleg en Verbetering van Grasland - Ir. J.W. Minderhoud
Proj. J1
(-559)

Onderzoek betreffende aanleg en verbetering van grasland
Voor de aanleg van een grondbewerkingsdiepte-stikstoftrappenproefveld op zeeklei werd een geschikt perceel gevonden onder Aduard (Gr.).
Het proefveld (PAW 667) zal in september worden gespit.
Op het bezandingsdikte-stikstoftrappenproefveld PAW 246 nabij
Zweelo moest de stikstof bemesting van de randstroken, die per jaar ^>00
kg N per ha bedroeg, worden verlaagd in verband met het voorkomen van
verbrandingsplekken in de grasmat.
In juli werden op de proefboerderij Rengen (Eifel) de proefvelden
ingezaaid, waarbij Nederlandse en Duitse rassen van Engels raaigras en
enige andere soorten worden vergeleken. De inzaai die volgde op zomerbraak is goed geslaagd.
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In het consulentschap Z. Noord-Holland werden, in samenwerking met
het I.B.S., de proeven op het gebied van bestrijding van bent en van
rietzwenkgras voortgezet. Op laag gelegen veengronden blijkt bent door
strooien van natriumchloraat niet afdoende vernietigd te kunnen worden.
Bespuitingen met een oplossing van natriumchloraat in water lijken hier
meer perspectieven te bieden. Voor bestrijding van verspreide pollen
bent is bespuiting ook een goede methode, mits de behandelde pollen ge
merkt kunnen worden. In dit verband is gezocht naar een kleurstof; 2\ %
oker in de spuitvloei'stof bleek goede resultaten te geven. Wat het riet
zwenkgras betreft zijn de resultaten nog weinig bemoedigend. Dalapon, al
dan niet gecombineerd met amitrol, gaf geen aanvaardbare resultaten. Het
onderzoek wordt voortgezet met nieuwe middelen; één hiervan (paraquat)
lijkt mogelijkheden te bieden.
In de ruilverkaveling Tielerwaard-West wordt dit jaar 400 à 500 ha
komkleigebied door herinzaai verbeterd; op verzoek van de Plaatselijke
Commissie werd een goed öoch goedkoop graszaadmengsel' samengesteld. Ge
adviseerd werd een mengsel grotendeels bestaande uit Lp en daarnaast
uit Phl en kleine hoeveelheden Pt en Tr, waarvan in totaal JO kg per ha
wordt gebruikt. De eerste ervaringen met.dit goedkope (ca. f 110,- per
ha) mengsel zijn gunstig.
In de loop van de zomer werden op verzoek van de R.L.V.D. verschil
lende percelen grasland bezocht, waar de grasgroei aanleiding tot klach
ten gaf. In alle gevallen bleek kaligebrek de oorzaak te zijn. Merkwaar
dig is, dat vele bedrijfsdeskundigen in de provincie de symptomen van
kaligebrek niet (meer) kennen.
Proj. J2 Waterstandonderzoek

(250)

Ten gevolge van het natte:zomerweer vond ook dit jaar op het rivierkleiproefveld geen bevloeiïng plaats.
Indien de plannen tot verplaatsing van de proefboerderij te Zegveld
nog vastere vormen aannemen, zal: het proefveld U 84-3 eind '1-961 worden op
geheven. Voortzetting van het. onderzoek in 1962 heeft alleen zin, indien
zekerheid zou kunnen worden verkregen dat het proefveld nog minstens 4
jaren zou kunnen blijven voortbestaan.

Proj. K2 Wisselbouwproefbedrijven
...
M'
(277)
Voor de proefbedrijven met klaverrijke kunstweiden is. deze zomer
gunstig geweest omdat de klaver het dit jaar goed "doet". Te Nieuw
Buinen ondervindt de vrij jonge klaver, die onder een rijp te oogsten
dekvrucht was ingezaaid, op enkele 'plaatsen een sterke concurrentie van
uitlopervormend fiorin (ter plaatse kweek genoemd).
Ervaringen betreffende het proefbedrijf in Tilburg hebben de mening
doen ontstaan, dat er op deze bedrijven nog te weinig gegevens worden,
vastgelegd. Naast de technische administratie en de economische boekhou
ding zouden er jaarverslagen moeten komen, waarin het lot van de klaver
(voorvrucht, inzaai, mengsel, 'gebruik, levensduur) wordt beschreven. Een
serie aldus gemaakte jaarverslagen, en dié. van alle vier bedrijven te
samen, zou op den duur voldoende materiaal opleveren voor een publikatie
over de aanleg en het gebruik van klaverrijke kunstweiden. Thans gaat de
ervaring op dit gebied, mede door wisseling van personeel e.d., weer voor
een groot deel verloren.
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Proj. KJ
^ '

Wisselbauwproefvelden
Na drie verschillende typen kunstweiden als voorvrucht (VONOP 600 )
gaven aardappelen, in tegenstelling tot het vorige jaar, geen verschil
in hoogst bereikbare opbrengsten.
Van de drie proefvelden op rivierleem werd op slechts één een opb'rengstbepaling uitgevoerd, op de andere proefvelden was of de stand van
het gewas te onregelmatig .(CI 2J07) of was, ten gevolge van het natte
voorjaar, het gewas, wat te laat ingezaaid (Cl 2251).
Wat de overige wisselbouwproefvelden betreft vonden er opbrengstbepalingen plaats op hët proefveld NL 599 te Horst. De proefvelden te
Maarheeze, Emmercompascum en op Droevendaal verkeerden nog in de aanlegperiode.

1

. '

Diversen
. ;Van 11 juni t/m 27 juni maakte dr.ir. Minderhoud, samen met ir.
•;Th.A,. de Boer en A. Kemp (I.B.S.), een studiereis naar Noorwegen
(Vollebek, Apelsvoll) en Zweden (Uppsala).
Op 8 juli bracht dr.ir. Minderhoud een bezoek aan het Versuchsgut
Rengen (Eifel) in verband met de inzaai van Nederlandse mengsels in
vergelijking met Duitse mengsels.
Afdeling Produktie en Gebruik van Grasland - Ir. S.-Bosch en ir. D.
Oostendorp
Proj. KI

Nawerking van meerjarige N-bemesting op grasland
Zowel op de proefvelden waarop de nawerking van meerjarige N-bemesting op grasland wordt bestudeerd als op de proefvelden waarop het
verloop van het bruto-N-effect bij opklimmende N-giften onder bewei
dingsomstandigheden wordt nagegaan, werden regelmatig de geplande op
brengstbepalingen verricht. Door de overvloedige regenval was de grasgroei zeer goed, maar in augustus traden vrij grote beweidingsverliezen
op als gevolg van vertrapping.

K

Proj. K6 De invloed van gedeelde N-giften in het voorjaar op de produktie en_het
(370)

ruw-eiwitgehalte van weidegras
Behalve de eerste snede werd dit
velden ook de tweede snede geoogst om
N-giften vast te kunnen stellen. Deze
verwerkt. Het is de bedoeling in I962
te doen aanleggen.

Proj. K7
(37I)

rae^

voorjaar op een deel van de proef
ook de nawerking van de.diverse
gegevens worden op het ogenblik
nogmaals.2k van deze proefvelden

De invloed van diverse factoren op de minerale samenstelling_van_gras
^e gezondheidstoestand van het vee
Het verslag van serie.'68 kwam klaar. ,Bij dit. interprovinciale on
derzoek, dat in 1958 en 1959 werd uitgevoerd, werd de directe invloed
en de nawerking van een .chilibemesting in het voorjaar op de natrium
gehalten van het gras nagegaan. Een chilibemesting van JÖ en 60 kg N
per ha gaf in bijna alle'gévallen bij de eerste snede een significante
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verhoging van het natriumgehalte van het gras. In de zomer (j5e snede) .
bleek bij de gift van J>0 kg'N per ha in de vorm van chili in de helft '
van de gevallen nog een significante verhoging aanwezig te zijn, ter
wijl bij de gift van 60 kg N per ha. nog in 11 van de 14 gevallen signi
ficante verschillen werden,gevonden, In de herfst (5e. snede) was er bij
de twee chiligiften nog ir. resp. 5 var, de 11 en 5 van de 11 gevallen en
in het daaropvolgende voorjaar nog in resp. 2 van de 12 en 3 van de 12
gevallen een significante nawerking van de chilibemesting aan; te tonen.
Het blijkt dus mogelijk te zijn met een chilibemesting in het voor
jaar de natriumgehalten van het gras gedurende het hele jaar op een aan
zienlijk hoger peil te.brengen. Deze verhoging van de natriumgehalten
gaat echter gepaard met een evenredige verlaging van de kalkgehalten van
het gras. Aan de hand van het materiaal van serie 68 werd tevens getracht
ne. te gaan of er een verband bestaat tussen het natriumgehalte van het
gras en het natriumgehalte van de grond. Dit bleek niet het geval te zijn.
Daarentegen bleek er een zeer goed verband te bestaan tussen het Na„0gehalte in het gras en de K/ÏJa-verhouding (K^O l/lOOO % / Na^O l/lODO fo)
in de grond. Ditzelfde verband werd ook gevonden in het materiaal van
.
hét B.P.D.-onderzoek, dat in 1957 in Woudenberg is uitgevoerd. Wanneer
men een NagO-percentage van 0,20 als het minimum beschouwt, waarmee in
de weide in de natriumbehoefte van het rundvee kan worden voorzien, dan
blijkt dat de K/Na-verhouding van de grond kleiner dan 5 moet zijn om
gras te kunnen leveren met dit minimumpercentage NagO. Door invoering
van een natriumbepaling bij het standaard-grondonderzoek vóór de prak
tijk zou het met behulp van deze wetenschap mogelijk zijn ten aanzien
van de natriumvoorziening van het vee in de weide advies te geven.
Op de proefboerderij "Noord-Holland" te Wogmeer werd op 16. mei ge
start met het Mn-onderzoek met 6 paar ééneiïge tweelingen. De helft der
dieren krijgt naast het weidegras. 1 kg normale kalverbiks, terwijl de
proefgroep 1 kg biks met extra mangaan krijgt. Het was de bedoeling deze
groep 150 mg Mn per kg ds extra te geven, zodat bij een totale opname van
3 kg droge stof de biks per kg 450 mg Mn extra zouden moeten bevatten.
Bij een totale opname van 4 kg droge stof zou dit 600 mg Mn moeten zijn.
Uit de.: analyses blijkt dat de eerste partij biks slechts 270 a 290 mg Mn
per kg bevatte en de tweede partij 470 mg Mn per kg. Dit is voor beide
partijen belangrijk lager dan de bedoeling was. Bovendien bevatten de
normale biks belangrijk meer Mn dan verwacht, werd (ca. 90 mg Mn per kg).
Er zal worden nagegaan in hoeverre een andere samenstelling der biks an
dere Mn-gehalten kan geven.
Uit een oriënterende proef op de proefboerderij "Droevendaal" bleek
dat bij een hoge pH (7,0 en hoger) ook hier lage Mn-gehalten in het gras
waren te verkrijgen (>6 - 45 mg Mn per kg ds). Aan het B.G.D.-bestuur werd
daarom voorgesteld in de komende jaren op de percelen 3 en 4 een onderzoek
te doen naar de invloed van; de pH op de gezondheidstoestand van het vee.
Dit onderzoek zou ook geschieden met ééneiïge tweelingen (2 x 12 dieren),
waarbij de helft der dieren op grasland met.lage pH (5,0) zou weiden en
de andere helft op hoge pH (7*5)'• Gedurende de winter zou ieder der groe
pen worden gevoerd met hooi en/of kuil dat op de objecten met lage resp.
hoge pH was gegroeid. Helaas kan door moeilijkheden met de stalling van
deze dieren deze proef voorlopig niet doorgaan.
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Proj. K9

(388)

De invloed van kalibemesting_en_gebruik_op_de_opbrengst en de kalitoe
stand van grasland
Alleen op het beweidingsproefveld in Rijperkerk was in i960 een
duidelijk>kali-effect waar te nemen. Bij een kaligetal van 12 op het
nul-object werd hier door een gift-van 150 kg K^O per' ha een opbrengst
verhoging van 38 % verkregen. Op de proefvelden in Heino en Sevenum
kon daarentegen nauwelijks van een kali-effect gesproken worden. De
kalitoestand van;de nul-objecten was daar echter ook zodanig (kalige
tal resp. 22 en 20) dat volgens het bemestingsadvies slechts een lichte
kaligift (ca. 50 kg K^O per ha) noodzakelijk was. De geringe opbrengst
verhoging op de met kali bemeste objecten vormt dus een bevestiging van
het advies. Ook voor het proefveld in Rijperkerk gaat dit. op, omdat daar
volgens het advies 130 kg K^O per ha gestrooid had moeten worden.
De opbrengstbepalingen en bemonsteringen van grond en gewas werden
in I96I volgens plan voortgezet.

Proj. K10 De invloed van de graslandexploitatie op de gewichtstoename en de

(389)

slachtkwaliteit van ossen

~~~

~~~

Op 27 juni werd de eerste groep ossen (12). van het seizoen 1961 af
geleverd. Hoewel er qua levend gewicht éen gering verschil ten gunste
van de standweidegroep was, bleek bij het slachten dat de groepen volko
men gelijkwaardig waren. De gemiddelde geslachte gewichten van de omweidings- en de standweidegroep waren resp. 237 en 238 kg. Ook in kwaliteit
was er geen verschil tussen de groepen, omdat voor beide groepen gemid
deld een prijs van ƒ 3^27 per.kg geslacht gewicht verkregen werd. De
verschillen die er in de levend-gedichten waren moeten dan ook toege
schreven worden aan verschillen in buikvulling. Bij het wegen van de in
houd van de magen van de dieren bleek, dat er vooral verschil bestond
bij de inhoud van de boekmaag. Ook bij de dieren die gedurende het hele
seizoen aangehouden worden, was op 29 augustus geen verschil in groei
tussen de beide proefgroepen aantoonbaar. In de periode van 11 april tot
29 augustus namen de omweidings- en de standweidegroepen gemiddeld resp.
122 en 124 kg in gewicht toe; dat betekent een dagelijkse groei van
resp.. 871 en 886 gram per dier over deze periode.
De kalveren die in november i960 aangekocht werden, wogen op 29
augustus 235 kg. In de periode van 10 april tot 29: augustus waren deze
dieren gemiddeld 8l kg in gewicht toegenomen; dit betekent een gemiddelde groei van 575 gram per dier per dag. Om een ernstige wormaantasting,
zoals die in i960 plaatsvond* te voorkomen, ,wérden gedurende het hele
seizoen om de veertien dagen van 20 dieren mestmonsters genomen voor
onderzoek op wormeieren. Op grond van deze waarnemingen werd op 6 juni
alle dieren een therapeutische dosis fenothiazine (50 gram per dier)
toegediend. Daarvoor was reeds begonnen met een proef, waarbij aan de
helft der dieren dagelijks 2 gram fenothiazine w^rdt verstrekt. Deze hoe
veelheid fenothiazine is verwerkt in 1 kg kalverbrokjes.
Diversen
Van 14 - 27 mei woonde ir. S. Bosch een cursus bij te Hurley
(G.B.) over het onderwerp: Recent developments in the utilization of
fodders.
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Tijdens deze cursus hielden diverse deskundigen inleidingen
over hooiwinning, inkuilen, voederwaardebepaling, e.d. Bezoeken werden
o.a. gebracht aan Grassland Research Institute te Hurley, National
Institute for Research in Dairying te Shinfield, National Institute of
Agricultural Engineering te Silsoc. Ook werden enkele proefboerderijen
en praktijkbedrijven bezocht.
Van 24 juli tot 3 augustus was ir. D. Oostendorp in Engeland ter
bestudering van de rundvleesproduktie in dat land.
Afdeling Groenvoedergewassen . - Ir. W.R. Becker

\

Proj. LI
(361)

Het gunstige voorjaarsweer hield niet aan, in mei was het köud. Ook
het verdere voorjaar en de zomer waren gemiddeld te koud en te vochtig,
met uitzondering van een mooi nazomertje in het laatst van augustus.
Zowel de bieten als de mais hebben zich van het tamelijk ongunstige
weer weinig aangetrokken. Waar deze gewassen een slechte stand vertonen,
is dit eerder een gevolg van slechte structuur van de grond, veroorzaakt
door de voorafgaande natte tijd. De rijping van de mais wordt wel iets
•
verlaat.
De in het vorige verslag voorspelde voortzetting van de inkrimping
van het voederbietenareaal wordt bevestigd door de statistiek: de opper
vlakte bedraagt thans nog
1Ô0 ha, dat wil zeggen nog 55 % van die in
x951. .
Door middel van een enquête in 16 consulentschappen werd getracht
een indruk te krijgen van de toeneming van het snijmaisareaal. Hoewel
alle antwoorden nog niet binnen zijn, kan reeds worden geschat, dat de
oppervlakte met 80 à 100 % is toegenomen, dat wil zeggen dat de totale
0
oppervlakte de 1 000 ha wel zal benaderen.
•' De onkruidbestrijding in mais met het middel Atrazin heeft over het
algemeen goed succes. Aanvankelijk werd hier en daar gedacht, dat de
kweek er weinig van te lijden had. Later bleek, dat dé groei van de wor
telstokken toch sterk wordt'geremd en dat ook de wortels een ziekelijk
uiterlijk krijgen. Frappant is ook, dat het concurrentievermogen ten op
zichte van de mais sterk afneemt. In kweekpercelen, waar deze ànders
sterk in de verdrukking zou komen, groeit het gewas nu behoorlijk. Ver
scheidene boeren menen dan ook al, dat Atrazin de maisgroei stimuleert.
Naar onze mening komt dat alleen door het verdwijnen van de onkruidconcurrentie.
Voederbietenonderzoek
De proefvelden met chemische onkruidbestrijding bij voederbieten
PAW :645 en 646.vertonen resp. een matige en een goede stand. De door de
diverse middelen veroorzaakte standverschillen zijn nu niet meer waar
neembaar, maar kunnen in de opbrengst nog wel tot uiting komen. De wat
slechtere stand op PAW 645 schrijven wij toe aan structuurbederf in de
• grond ten gevolge van de natte winter I96O-I96I.
Het proefveld PAW 647 met verschillende plantgetallen bij voeder
bieten heeft aanvankelijk een matige opkomst en groei vertoond. De voor
de proef vereiste plantgetallen zijn dan ook slechts bij benadering be
reikt. De groei van de bieten heeft zich echter later zeer goed hersteld.
Er worden bij de oogst nog interessante waarnemingen verwacht.
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Proj. L2 . Stoppelgewassenonderzoek
Op de snijroggeproefvelden PAW 549 en 550 werd een sterke stikstofwerking geconstateerd op de groene opbrengsten, door verhoging van 40 N
tot 80 N met 26 % en van 80 N tst 120 N met
%• De daling van het
droge-stofgehalte, die gepaard gaat met de verhoging van de stikstofgift,
halveerde deze opbrengststijgingen echter ongeveer bij de droge-stofopbrengsten.
De rasverschillen in deze proeven vielen tegen: Petkuser, Heertvelder, Zeider en CIV i960 brachten ongeveer evenveel op, ondanks de in de
rassenlijst vermelde geschiktheid voor snijrogge van Heertvelder en het
speciaal voor dit doel geselecteerd zijn van CIV i960.
De stoppelknollen - stikstofbemesting - rijenafstandenproefvelden
PAW 653 en 654 vertonen een goede stand. De stikstofverschillen zijn
weer zeer duidelijk te zien.
Door het toenemend gebruik van de maaidorsmachine voor de graanoogst
kan er gebrek komen aan vroege graanstoppels voor stoppelgewassen. Dit
geldt vooral voor de roggestoppel. Zomergerst kan vroeger worden geoogst,
maar laat veelal meer opslag achter, die het plukken van stoppelknollen
bemoeilijkt en vooral het grondbezwaar bij machinaal plukken ontoelaat
baar verergert. In verband hiermee zijn op een gerstestoppel op "Droevendaal" volgens een proefplan van ir. Te Velde, verschillende grondbewer
kingen toegepast. De beste bestrijding werd verkregen door diep te ploe
gen met gebruik van een voorschaar. Toch bleef er ook dan nog te veel op
slag.
Een opkomstproefje toonde aan, dat zomergerst bij een zaaidiepte
van 15 cm nog goed opkomt. Zelfs bij 19 cm zaaidiepte kwamen er nog vrij
veel plantjes op. Haver overleefde soms nog 15 cm en rogge 11 cm zaai
diepte, dat wil zeggen dat gerst een 4, resp. 8 cm diepere zaai ver
draagt dan deze. gewassen. Het bezwaar van de praktijk tegen gerstestop
pels voor stoppelknollen wordt hierdoor beter begrijpelijk.
Proj. Lj5
f206)

Maisrassenonderzoek
————————————
——
^
De beide maisrassenproefvel-den, PAW 649 voor korrelmais en PAW 65O
voor snijmais, worden door de boeren in de omgeving (Diepenheim) als
een voorbeeld beschouwd, hoe een goed gewas mais moet zijn. Over de re
sultaten valt in detail nog niets te vermelden.

Proj. L5

Cultuurmethoden bij mais

(^7)

pe beiçje proefvelden met verschillende stikstofgiften, plantgetallen en rijenafstanden, PAW 651 en 652 vertonen resp. een redelijke en
een zeer goede stand. PAW 65I op hetzelfde perceel als het bietenproef
veld PAW 645 had eveneens te lijden van een slechte structuur van de
grond.
De praktijkproef met snijmais als dekvrucht voor ingezaaide weide
op "De Millingerwaard" leerde ons, dat bij de gekozen tijd voor de
gras-inzaai de rollen omgekeerd worden. De mais overleefde de concur
rentie in onvoldoende mate.

- 43 -

Diversen
• Ir. Te Velde gaat na, wat door de consulentschappen en andere in
stituten op het gebied van de teelt van groenvoedergewassen wordt ge
daan. Daaruit vloeien ideeën voort voor eigen onderzoek, die als grond
gedachte uitgaan van een goedkope groenvoederwinning op bouwland, inge
past in de moderne bedrijfsvoering.
' D e student J.J. Beeker voert in verband hiermee een aantal bere
keningen uit, om de invloed van verschillende groenvoeders op de kost
prijs van voederrantsoenen voor melkvee na te gaan. Gebleken is reeds,
dat voederbieten duur, stoppelknollen goedkoop genoemd moeten worden.
Afdeling Beregening - Ir. C. Baars
Proj. NI
(248)

Onderzoek naar de techniek en de rentabiliteit van de beregening van
grasland en akkerbouwgewassen
A. Beregeningsproefvelden
'Op het proefveld te Cothen (U) werd de haver één keer beregend;
de aardappelen en het gras twee keer en de bieten drie keer. Bij de
haver had de beregening echter geen effect; van de overige gewassen
zijn nog geen opbrengstgegevens beschikbaar.
De beregeningsproef. op de proefboerderij Westmaas:verliep bevre
digend. Gedurende de maanden mei en juni was de regenval daar gering.
Door de beregening werd de loofgroei zowel bij Bintje als bij Eigen
heimer sterk bevorderd. Uit de proefrooiingen bleek dat Bintje anders
op de beregening reageerde dan Eigenheimer. Medio juli was bij Bintje
het opbrengstverschil tussen onberegend en de natste variant 8 880 kg
per ha of
%. De beregende aardappelen stierven echter vroeger af
dan de niet beregende en.daardoor bedroeg het opbrengstverschil ul
timo augustus nog slechts 2 860 kg per ha of 6
Bij Eigenheimer was het opbrengstverschil tussen onberegend en
de natste variant medio juli slechts 3 390 kg per ha of 15 %• Hoewel
ook bij Eigenheimer het onberegende gewas langer groen bleef dan het
beregende, was het opbrengstverschil ultimo augustus nog 3 030 kg per
ha of 7 %» De sortering werd door de beregening beter. Bij Bintje was
het opbrengstverschil tussen onberegend en de natste variant van aard
appelen .> 35 mm: 3 6l0 kg per ha of 8
bij Eigenheimer was dit ver
schil 4 470 kg per ha of 12 %.
Hieruit kunnen we concluderen dat in 1961 bij Bintje de berege
ning het gunstigste effect had bij de teelt van pootaardappelen en
bij Eigenheimer was dit het geval bij de teelt van consumptie-aardap
pelen.
B. Beregeningsproefbedrijven
Op het bedrijf van F. Leermakers te Helvoirt (N.B.) werd het on
derzoek beëindigd, daar de termijn van de proefneming was verstre
ken. Op voorstel van de Rijkslandbouwconsulent wordt het onderzoek nu
voortgezet op het beregeningsbedrijf van J. Brouwers te Gilze.
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Proj. R1

(365)

Proefbedrijf "Vredepeel" - J. van Eldik
In het,groeiseizoen 1961 viel in "De Vredepeel" vrijwel steeds op
tijd voldoende neerslag, waardoor op de beregeningsboerderij (BB) al
leen op het grasland maar één keer beregening nodig was.
Tussen 1 en.8 juli werd aan alle graspercelen ongeveer 30 mm sproeiwater toegediend. Op de infiltratieboerderij (IB) leverde dit jaar het
infiltratiesysteem geen moeilijkheden op. Op de grasland- en bietenper
celen werd het grondwater in juni, juli en augustus tot 60 à JO cm bene
den maaiveld verhoogd, terwijl het grondwater op de droge- (DB) en beregeningsboerderij..gedurende de zomer ongeveer op 80-110 cm beneden maai
veld stond.
Het graslandexploitatiesysteem met 12 kleine percelen per boerderij
werkt zeer bevredigend.
Er is reeds veel wintervoer gewonnen. Per 1 augustus was de gemaai
de oppervlakte (in % van oppervlakte grasland) en de toegediende stik
stof als volgt.
:
gemaaid
kg N per ha

70

DB

:

BB.

.. IB

142 .
205

i

117
240

127
220

Op de IB en BB is de veebezetting belangrijk zwaarder dan op de DB.
De akkerbouwgewassen lijken in het algemeen hoge opbrengsten te zullen
leveren. De stand van dë bieten op 2 van de 5 percelen is matig tot
slecht.
De opbrengst van de gerst was per ha op de DB, BB, IB resp. 4 229
kg, 4 513 kg en 4 887 kg.
De bedrijfseconomische boekhouding I96O-I96I is nu bijna geheel
uitgewerkt. Het technisch en bedrijfseconomisch verslag over de periode
mei i960 mei I96I zal voor de winter kunnen verschijnen.
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HOOFDAFDELING BEDRIJFSVRAAGSTUKKEN - (voorlichting)
Afdeling Bedrijfsecoyiomigche Voorlichting -Ir. A.J. Louwes, drs. B. Velt.. . :
man, E. Broekhuis en P.C.
Muntjewerf
Proj. PI Bedrijfseconomische voorlichting

099)

1. Cursussen
Gedurende de verslagperiode werd medewerking verleend aan de
volgende cursussen:
a. Cursus voor bedrijfsdeskundigen ;en bedrijfseconomische onderzoekers
(cursus Woudschoten);
b. Cursus arbeidsonderzoekers I.L.R.;
c. Cursus leraren economie bij het middelbaar landbouwonderwijs;
d. Internationale voorlichtingscursus I96I.
De cursus Woudschoten 1959-1960 - 196O-I96I werd afgesloten. In
verband met o.a. ziekte van enkele cursisten moeten nog enige monde
linge examens worden afgenomen. Een overzicht van het resultaat van
deze cursus kan derhalve pas in het volgende verslag worden gegeven.
Gedurende de verslagperiode zijn voorbereidingen getroffen voor
de cursus I962-I963. Deze cursus zal begin 1962 aanvangen en voor of
gedurende de zomer 1963 worden beëindigd.
Het. eerste deel van de cursus voor leraren economie bij het mid
delbare landbouwonderwijs is goed verlopen. Op verzoek van de deelne
mers aan de cursus zullen het volgende voorjaar geen 5 bijéénkomsten om
de 2 dagen worden gehouden, maar 2 of 5 bijeenkomsten van J of ^ dagen.
:

De bijdrage aan de Internationale Voorlichtingscursus 1961 had
betrekking op de voorbereiding van en de medewerking aan een "work
shop". Deze work-shop had ten doel de deelnemers praktische ervarin
gen te laten opdoen met het opstellen van een begroting volgens de
methode van programplanning.
2. Voorlichting
Medewerking werd verleend aan de organisatie van de op 26 mei on
der voorzitterschap van dr.ir. Van Dijk gehouden landelijke vergadering
van de bedrijfseconomische onderzoekers.
Voorts werd een tweetal regionale bijeenkomsten belegd, nl. op 15
juni te Leeuwarden en op 16 juni te Zwolle. Aan.deze bijeenkomsten, die
voor een belangrijk deel aan bedrijfsbezoek waren gewijd, werd.behalve
door bedrijfsdeskundigen en economische onderzoekers ook door enkele
technische onderzoekers deelgenomen.
Bij het bezoek aan de consulentschappen werden de mogelijkheden
"tot het vormen van zgn. werkgroepen bespro.ken.. Aan een werkgroep zou
den de bedrijfsdeskundigen en de bedrijfseconomische onderzoekers van
. . .
2 tot 4 consulentschappen deelnemen.
Tijdens de verslagperiode werd de werkgroep Limburg gevormd, die
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één keer bijeenkwam.
De werkgroep noordelijk zandgebied zette zijn werkzaamheden voort
. . .met het houden-van een drietal bijeenkomsten. Aan deze bijeenkomsten
. namen: behalve van de consulentschappen Assen en Emmen ook vertegen
woordigers van de consulentschappen Drachten en Veendam deel. Bij de
samenstelling van het programma voor deze werkgroep en bij de uitvoe
ring daarvan werd veel medewerking ondervonden van de heer T.R.
Stegeman, leraar aan de Rijksmiddelbare landbouwschool te Meppel.
Van de. overige werkzaamheden moge hier het regelmatige overleg
worden genoemd, dat in het verband van de Commissie voor bedrijfseco
nomische analyse in de Hollanden wordt onderhouden met de in die pro
vincies werkzame boekhoudbureaus en bedrijfseconomische onderzoekers.
In verband met de voorbereiding van een gemeenschappelijk bureau voor
bedrijfseconomisch onderzoek in de provincies Noord- en Zuid-Holland,
werd ook gedurende deze verslagperiode verschillende malen vergaderd.
In samenwerking met de C.M.C. werd op ruim 20 bedrijven een proef ge
nomen met een eenvoudig systeem voor een bedrijfseconomische boekhou
ding.
Diversen

:

Excursies werden georganiseerd voor leraren en leerlingen van het
opleidingscentrum van de' Heide Mij. en voor een studiegroep van het Mi
nisterie van Landbouw van Nordrhein-V/estfalen. Voor deze studiegroep, die
onder leiding stond van Ministerialrat Peuerhake, werd een programma op
gesteld, speciaal gericht op de bestudering van financieringsvraagstuk
ken. De Centrale Coop.- Boerenleenbank te Eindhoven en de Centrale Coöp.
Raiffeisenbank te Utrecht verleenden bij de samenstelling en uitvoering
van het programma zeer gewaardeerde medewerking.
Ir. A.J. Louwes nam deel aan een 6-daagse studiereis naar Frankrijk.
In de omgeving van Parijs, in Bretagne en in Noord-Prankrijk werd kennis
genomen van de wijze waarop daar bedrijfseconomische voorlichting wordt
gegeven.

Proj. Q4 Studie van_afwijkende bedrijfssystemen in de praktijk (coördinatie) (407)
drs.. B. Veltman
Met de bedrijfsdeskundigen en bedrijfseconomische onderzoekers zijn
besprekingen gevoerd over de te verzamelen aanvullende gegevens ten be
hoeve van een verslag per bedrijf. Deze besprekingen resulteerden in een
definitieve nota bevattende "Richtlijnen voor het opstellen van het ver
slag per bedrijf". De ten behoeve van deze verslaggeving benodigde for
mulieren werden ontworpen in overleg met de onderzoekers van de Hoofdaf
deling Bedrijfsvraagstukken en medewerkers van de rijkslandbouwconsulenten.
Voorts kwam in de verslagperiode gereed Rapport nr. 91: "inventa
risatie van Studlebedri.jven". Dit rapport bevat een overzicht van de
bedrijven met een afwijkend bedrijfssysteem, voorzover deze in studie
zijn bij het P.A.W.
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Het ligt in de bedoeling, dat een aantal, kengetallen uit de bedrijfs
economische boekhouding en het aanvullend verslag van de studiebedrijven
worden samengevat in landelijke ^standaardoverzichten. In de verslagperi
ode werden besprekingen gevoerd met medewerkers van de R.L.V.D. en het
L.E.I. over de inrichting van deze standaardoverzichten.
Diversen
1. Bijzondere aandacht werd besteed aan het onderzoek op bedrijven met
rundveemeste.rij en legkippenhouderij. In dit kader werden besprekingen
gevoerd met het L.E.I., ir. Geèsink en onderzoekers van de Hoofdafde
ling Bedrijfsvraagstukkôn. Het resultaat hiervan werd in nota's en
verslagen vastgelegd.
2. Voor de proefboerderij "De Millingerwaard" werd een bedrijfseconomische
boekhouding opgezet in overleg met het B.G.D. Voorts werd een nota op
gesteld over de opzet van een.uitvoerige tijdschrijving van de werk
zaamheden op deze proefboerderij.
Proj. Q5
(408)

M6ÎÎ}odieken_voor_bedrijfsplanning - Drs. B. Veltman, E. Broekhuis en
T-.R. Stegeman
In de verslagperiode werd verder gewerkt aan de verdere ontwikkeling
van de bekende saldo-methode voor he.t opstellen van bedrijfsplannen.
Tijdens de "international Training Centre on methods and.programme
building in agricultural and home economics extension"., werd een "work
shop on farm management" gehouden. Hiervoor werd door ir. Van Boven en
drs. Veltman een bedrijfsplan met behulp van de methode van program
planning opgesteld, terwijl aan de werkgroepen medewerking werd verleend.
In september zal medewerking worden verleend aan de Algemene Na
scholing Ingenieurs van de''Voorlichtingsdiensten voor de Landbouw; voor
deze cursus werd voorbereidend werk verricht door ir. Van Boven.
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HOOFDAFDELING BEDRIJPSVRAAGSTUKKEN - (Onderzoek)
Proj. Q1
(~57'5)

Onderzoek naar de bedrijfseconomische gevolgen van werktijdverkorting
in'dè veehouderij
Zie project R4 (369)

Proj. Q2
(400)

Organisatie van agrarische loonbedrijven - L. Nieuwehhuijse
publikatie over de loonbedrijven en het loonwerk in de prak
tijk kwam in concept gereed. Na een algemene beschouwing over het ge
meenschappelijk gebruik van werktuigen, worden de organisatie en de
financiering van het loonbedrijf behandeld. Aan de prijsvorming van
loonwerk en de samenwerking tussen boer en loonwerker is eveneens aan
dacht besteed. De publikatie wordt besloten met een beschouwing over
de ontwikkeling van de loonbedrijven.
De resultaten van een loonbedrijf uit het consulentschap Purmerend
werden voor twee achtereenvolgende boekjaren weergegeven zoals in rap
port nr. 77 is voorgesteld. De betrokken saldistaten en resultatenreke
ningen zijn als praktijkvoorbeeld van deze methode ter kennisname aan
de rijkslandbouwconsulenten met een ambtsgebied verzonden.
Met de consulentschappen werd contact gezocht en gehouden over het
onderzoek dat wordt verricht. Veelal wordt een enquête als een geschikt
hulpmiddel gezien om zich nader te oriënteren over de loonbedrijven in
het gebied.

Proj. Q3 Toepassing lineaire programmering - Ir. B. van Boven
Het onderzoek in Noord-Friesland zowel als in de Alblasserwaard
werd voortgezet. Het verzamelen van voldoende betrouwbare technische
relaties maakt het werk zeer tijdrovend.
Op het I.C.W. werd een stafvergadering bijgewoond, waar ir. G.C.
Meyerman een inleiding hield over het onderzoek in de oude Veenkoloniën.
Met ir. Righolt van het I.C.W. werd contact onderhouden in verband
met zijn onderzoek naar de invloed van de afstand van de percelen tot
de bedrijfsgebouwen op de bedrijfsvoering.
Diversen
Medewerking werd verleend - samen met ir. Wisselink en Van Kraaikamp - aan de "Bayerische Rundfunk" voor het maken van opnamen voor de
"Holland Woche" te München.
Deelgenomen werd aan een gespreksgroep op het I.L.R. over onwerk
bare uren door weersomstandigheden bij verschillende werkzaamheden.
Medewerking werd verleend bij de opstelling van het rapport van
de studiegroep varkenshouderij, (project R9).
Proj. R4

(369)

Coördinatie van het onderzoek naar de mogelijkheden van werktijdverkorting in de veehouderij - Ir. C.J. Cleveringa
Commissie van Beheer
Er werden voorbereidingen getroffen tot het beleggen van een ver
gadering van de Commissie van Beheer op 9 en 10 oktober 1961. Op deze
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vergadering zullen rapporten worden uitgebracht over het bedrijfsecono
misch onderzoek (project Ql)> het onderzoek "intervallen tussen de
melktijden" en "net al of niet namelken met de hand".
Over de onderzoekingen valt het volgende te vermelden:
a. Intervallen tussen de melktijden
Zie b.
b. Het al of niet namelken met de hand
De gecombineerde proef betreffende de invloed van al of niet ma
chinaal namelken bij intervallen 11-lj5 en 9-15 op de proefboerderij
"De'Ossekampen" .werd tegen de droogstand van de koeien in augustus
beëindigd. De assistent J. Wiersma kon in aansluiting hierop een be
trekking aanvaarden op de proefboerderij "Droevendaal" van het B.G.D.
Dezelfde proef op de proefboerderij "Oostwaardhoeve" wordt nog
tot eind oktober voortgezet.'
c. Het arbeidsonderzoek op praktijkbedrijven
Dit onderzoek werd voortgezet op drie groepen van elk zes bedrij
ven. Er werden besprekingen met de onderzoekers van het I.L.R. gevoerd
över de. verslaggeving van de eerste twee proefjaren. Op de vergadering
van de Commissie van Beheer op 9 en 10 oktober zal een overzicht van
de stand van zaken.worden gegeven.
d. Coöperatieve melkveehouderij
Het eindrapport van de Werkgroep "Coöperatieve melkveehouderij"
kwam gereed en werd aan 'het bestuur van het Instituut voor Landbouw.bçdrijfsgebouwen aangeboden. Besloten werd dit rapport te publiceren
als een gezamenlijke uitgave van I.L.B, en P.A.W. in de mededelingen
serie van het P.A.W.
Proj. R5
(37^)

Bedrijfseconomisch onderzoek komgronden - Ir. G.J. Wisselink en
— — — - " E.C. van Kraaikamp
Voor de rapportering övér de inrichting 'eri bedrijfsvoering van
weidebedrijven op komgrond werden met de studiegroep Tielerwaard een
aantal besprekingen gehouden en werd een bezoek gebracht aan enkele
weidebedrijven op komgrond.

Proj. ,R7
(410)

. ,

Studiegroep Rundveemesterij - E.C. van Kraaikamp
De studiegroep vergaderde in de verslagperiode 6 maal." Een eerste
rapport over deze materie is in manuscript gereedgekomen. De verschij-,
ning van dit rapport zâl in de volgende verslagperiode plaatsvinden.

Proj. R8 Studiegroep pluimveehouderij - Ir. G.J. Wisselink
(411)
Het secretariaat werd sinds het vertrek van de heer Verkerk waargeriomen door ir. G.J. Wisselink.
Het rapport "De toekomstige mogelijkheden voor het houden van
legkippen in bedrijfsverband" werd door de Nationale Commissie Nieuwe
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Bedrijfssystemen aan de Minister van Landbouw voorgelegd. Besloten werd
dit rapport te publiceren als een gedrukte publikatie in de serie
Nieuwe Bedrijfssystemen, voorzien van een voorwoord van de Nationale
Commissie. De voorbereidingen voor de publikatie zijn in een vergevor
derd stadium.
De studiegroep maakte een begin met de besprekingen voor de sa
menstelling van een rapport over slachtgevogelte.
Proj. R9
(412)
K

Studiegroep Varkenshouderij Ir. G.J. Wisselink
~
"
De werkzaamheden voor de rapportering werden na het vertrek van
de heer Verkerk voortgezet door ir. Wisselink. In Samenwerking met ir.
B. van Boven en drs. Veltman werden de bedrijfseconomische aspecten
van de varkenshouderij nader bestudeerd. Enkele leden van de studie
groep leverden bijdragen over technische onderdelen.

Proj. RIO Bedrijfsonderzoek rundveemesterij - E.C. van Kraaikamp
(4l"3)
Verschillende bedrijven waar het mesten van kalveren van betekenis
is, zijn bezocht. Getracht is aan de hand van de bij deze bezoeken ver
kregen gegevens een inzicht te krijgen in de rentabiliteit van de kalvermesterij in bedrijfsverband. Mede hierdoor was het mogelijk een be
groting voor het mesten van kalveren op te stellen, die in het rapport
van de Studiegroep gepubliceerd zal., worden.
Proj. Ril Bedrijfsonderzoek pluimveehouderij. - Ir. G.J. Wisselink
(4l4)
Betreffende de coördinatie van het bedrijfseconomische onderzoek
in de pluimveehouderij werden besprekingen met het L.E.I. en met de
Inspecteur voor de Pluimveevoorlichting bijgewoond (met drs. Veltman
en Grijpstra).
Proj. R12 Bedrijfsonderzoek varkenshouderij - Ir. G.J. Wisselink
(415)
" """"
Over de studiebedrijven werden enkele besprekingen gevoerd.
Proj. S^ Studiegroep Melkveehouderij - Ir. C.J. Cleveringa
(416)

Het eerste deel van het rapport van de studiegroep kwam eind au
gustus gereed en zal op 27 september behandeld worden door de lande
lijke Commissie Nieuwe Bedrijfssystemen.
In verband met het vertrek van ir. P. Deeleman van het I.L.R.
wordt dit instituut thans in de studiegroep vertegenwoordigd door ir.•
J.G.C. Gerretsen.

Proj. S4
(417)
v

Bedrijfsonderzoek melkveehouderij - Ir. G.J. Wisselink
~~
Over de studiebedrijven werden enkele besprekingen gevoerd. Aan
enkele bedrijven werd een bezoek gebracht,

Proj. Tl
(^68)

Rentabiliteit_van droogmethoden_op_akkerbouwbedrijven - Ir. M. Draisma
"
"
en T. Smaal
De heer T. Smaal te Hoofddorp verzamelde nadere exploitatiegegevens omtrent de graandroog- en opslaginrichtingen op akkerbouwbedrij
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ven in het Consulentschap Purmerend. Deze gegevens moeten nog nader
worden uitgewerkt.. .
Op ljj juni werd voor het bestuur van de Werkgroep "Oldambt" van
de C.G.R.B. Groningen een studiereis georganiseerd langs verschillende
bedrijven in Nederland om zich te oriënteren omtrent;.de mogelijkheden
.voor graandroging- en opslag.
••••: Voor de cursiât.en boerderijenbouw werden economische aspecten van
de graandroging en de graanopslagbehandeld.
.
.
Ter bespreking van droog- en'opslagvraagstukken..werden de Consu
lentschappen Axel, Veendam enGroningen bezocht.
:
.
•
•• .
.- i
j
Proj. T2 Rentabiliteit van_de mechanisatie - L. Nieuwenhuijse
(-^5)

Op 16 juni werd door ir. H.T,'Tjallema de contactgroep "Onderzoek
en Voorlichting voor Loonwerk en Wërktuigencoöperaties"'geïnstalleerd.:,:
Van deze contactgroep alsmede van de twee daaruit gevormde werkgroepen
(onderzoek en voorlichting) is de heer Nieuwenhuijse secretaris. Als
zodanig is nu een goed contact verkregen met de onderzoekende institu
ten.
.
In het kader v:an het onderzoek van nieuwe bedrijfssystemen wordt
nagegaan welke gevolgen het gecombineerd gebruik van werktuigen voor de
boer heeft. Hiervoor is o.a. een aantal bedrijven, betrokken bij de
werktuigencombinatie- ".De, Purmer", ,ih administratie.
Van de ontworpen werkt.uigenkaärten worden nog steeds exemplaren
aan de boeren en de loonwerkers verstrekt. Er zal worden nagegaan in
hoeverre hierdoor reeds kostengegever.s beschikbaar zijn voor een aan
tal gelijksoortige werktuigen.
....

Proj. TJ
.

Bedrijfsionderzoek akkerbouw - Ir.,M. Draisma

.. .
Door : de werkgroep van de consul'er.tschappen Goes, Axel, Zevenber-gen en.ßordr.echt zijn een viertal öpgestelde bedrijfsmodellen van een
akkerbouwbe,dr.ijf van 50 ha besproken.
. De;, variabelen in de modellen zijn:
1. d.er. arbeidsbezetting (2 of 4 personen)
2. grote werktuigen (eigen exploitatie, gebruik met buurman, loonwerk)
J>. bouwplan (verschillende arealen per gewas in een zes-gewassen bouw
plan).
Ieder der Consulentschappen optimaliseert thans één der modellen,
waarna de vier bedrijfsplannen zullen worden vergeleken ter nadere
concludering.

Proj. T4 "Ebelsheerd" voorbeeldbedrijf Oldambt - Ir. M. Draisma
^^"9)

Een rapport omtrent de opzet van een bedrijfsplan voor de "Ebels
heerd" werd in mei afgewerkt en aan vrijwel alle landbouwers in het
Oldambt toegezonden.
Op 29 mei vergaderde het Bestuur "Ebelsheerd" met vertegenwoordi
gers van de afdelingen van de Landbouworganisaties ter bespreking van
de opzet van het bedrijf. Uit de afdelingen kwamen o.a. uiteenlopende
meningen naar voren omtrent eigen- of gecombineerd machinegebruik en
omtrent melk- of mestveehouderij op de "Ebelsheerd".
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Het Bestuur stelde zich in hoofdlijnen achter het opgestelde plan.
De loopstal is deze zomer aangelegd, een 24-tal pinken werd aangekocht,
terwijl 9 ha met een gras- en klavermengsel onder dekvrucht werd inge
zaaid. De uitloop, de méchanischè uitmestinstallatie mét méstplaat en
de sleufsilo zullen binnenkort worden aangelegd, terwijl een kavelwegverharding volgens 4 verschillende procède's over totaal 800 m in
uitvoering is.
Voorjaar 1962 zal het bedrijf voor uitvoering van hét opgestelde
bedrijfssysteem geheel zijn uitgerust.
Ir. Draisma woonde als adviseur een 3-tal bestuursvergaderingen
bij.
Proj. T5
(420)

Studiegroep akkerbouw - Ir. M. Draisma
De studiegroep kwam in de verslagperiode 2 keer bijeen. Als be
langrijkste punten waarvan bij de bedrijfsontwikkeling in de akkerbouw
moet worden uitgegaan, werden een relatief dure factor arbeid en een
oververzadigde markt voor de produkten gesteld, waarbij kostenstij
gingen door duurdere arbeid niet door prijsstijgingen van dë produkten
zal kunnen worden gecompenseèrd.
De technisch-economische ontwikkeling in de próduktie per gewas
zal eerst in het algemeen worden nagegaan, waarna de mogelijkheden tot
inpassing in 'bedrijfsverband bestudeerd worden.
Een eerste interim-rapport, waarin de technisch-economische ont
wikkeling van de graariproduktie wordt nagegaan, is nagenoeg gereed.
Diversen
Van 25 juni t/m 2 juli .maakte ir. Draisma een studiereis naar En
geland langs akkerbouwbedrijven met veehouderij, samen met ir. M.
Sanders, Rijkslandbouwconsulent te Groningen, de heer J.M.F. Oomen,
landbouwer te Emmeloord en bestuurslid van hét P.Â.W. en de heer M.J.
Baas, landbouwer te Blijham en voorzitter van de Stichting "Ebelsheerd"
in het Oldambt (Gron.).
Ir. Draisma zal een verslag van deze studiereis opstellen.
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PROEFBOERDERIJ "DE EEST" - B. van der Griendt
Weersomstandigheden
De neerslag in de verslagperiode was - in vergelijking met andere
jaren en het landsgemiddelde - als volgt:

Mei
Juni
Juli
Augustus

.

•61

'60

'59

gem. Ned

58,2

35,9
67
131,3
148

'17,5
26,7
45,4

48
49
71
79

58,6
98,9
94,3

26,2

Mei en juni waren normaal met vrij veel zonneschijn. Juli en augus
tus zorgden voor veel regendagen en weinig zon. Het was wel niet zo nat
als in 1960* toen er per regendag grotere hoeveelheden vielen, maar het
aantal dagen dat goed geoogst kon worden was gering. De temperatuur
bleef daarbij laag. Eind mei waren er twee nachten met zware nachtvorst.
Werkzaamheden
In mei en de eerste helft van juni werden de gewassen verpleegd.
Door personeelsmutatie moest tot 10 juni met twee man gewerkt worden.
Hierin viel het opéénzetten van de bieten. Zodoende moest veel overwerk
gedaan worden om het werk op tijd gedaan te krijgen. De bieten zijn na
het dunnen maar één keer gewied. Door de oogstwerkzaamheden, die met
het luzerne maaien op 15 juni aanvingen, kon het laatste wiedwerk aan
de erwten niet meer plaatsvinden. Na de luzerne volgden vrij kort op
elkaar de oogst van de verdere gewassen.
Wat de proeven-betreft moet gezegd worden dat het droogprogramma
op tijd afgewerkt'kon worden, maar dat door de heersende weersomstan
digheden de praktijkgedeelten bijna iedere keer verlaat zijn, waardoor
de oogst van het volgende gewas in het gedrang kwam. Bovendien is het
zaad van de praktijkgedeelten meestal na het dorsen nog nagedroogd. Ook
dit jaar zijn de .erwten wat te.laat geoogst door de tweede snede luzerne
.en het vlas.
Ieder gewas vraagt door de twee of meer oogsttijden in verband met
de proeven extra werk en tijd. Wanneer er dan ook bij ieder gewas geen
vergelijking met.de oude methode was geweest, was alles, ondanks het
vrij natte weer, op tijd klaar geweest.
In de meeste gevallen kon tijdens onwerkbaar weer binnen uit de
cellen en uit de tas gedorst worden. Eind augustus was het praktijkge
deelte van de tweede snede luzerne,'idem van timothee en de tarwe, nog
niet afgewerkt.
.
Het dorsen van de gewassen is, wat het drooggedeelte betreft, zeer
voorspoedig gegaan. Hoewel het verweren bij graszaad e.d. bij deze
methode uitgeschakeld wordt, heeft het dorsen geen moeilijkheden gege
ven. Dit komt wellicht doordat de gewassen goed rijp geoogst zijn. Het
drogen van gewassen als luzerne die groen geoogst worden, blijft een
moeilijke en dure zaak. Het water uit rijpe gewassen is vrij gemakke
lijk met drogen te verwijderen. Ook is dit jaar weer gebleken dat bij
drogen van de oogst de minste verliezen optreden, waardoor de droog-
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kosten vrijwel betaald werden.
De stand van de gewassen was goed. Na de zware nachtvorst hadden
de aardappelen geruime tijd nodig om zich te herstellen. Daarbij kwam
een vroege aantasting van Phytophthora. Door veel spuiten met koper
is de schade hiervan meegevallen. Wat de opbrengsten bij de verschil
lende oogstmethoden van de gewassen betreft wordt verwezen naar het
komende jaarverslag. Gemiddeld was de opbrengst van luzerne eerste
snede 5 000 kg, tweede snede J 500 kg, veldbeemd ca. 1 500 kg schoon
zaad, roodzwenk 1 400 kg schoon zaad, vlas 7-500 kg, erwten J 600 kg,
tarwe 6 500 kg en timothee naar schatting JOO kg schoon zaad, alles
per ha. Geoogst moeten nu nog worden- radijszaad, bruine bonen, tierde
snede luzerne, aardappelen en bieten.
Op 15 en 16 augustus werden Engels raaigras en ruwbeemdgras in
gezaaid op het erwtenland.
Inventaris
De cellen 1 en 2 zijn voorzien van blazerpijpen met verdeelkop
pen, zodat door middel van een hooiblazer de cellen gevuld kunnen wor
den en ten opzichte van voorgaande jaren bij het lossen een man uitge
spaard werd. Vlas is er niet mee verwerkt en het gedeelte radijszaad
dat op het veld 12 dagen voorgedröogd was, veroorzaakte door.haar
droogte en hoedanigheid verstoppingen.
Personeel
Op 10 juni nam O.P. van Soesbergen de plaats in van Van Gurp.
Alleen voor het vlashokken en ruiteren van de tweede snede luzerne is
er een dag hulp geweest van het B.G.D. Gedurende 6 weken werkte J.
Jansen (scholier 16 jaar), en bovendien gedurende 3 weken J. Oudshoorn
(scholier 14 jaar.) op het bedrijf om wat trekkerwerk e.d. bij de oogst
te verrichten.
. . • V
Bezoek
In deze periode, meest gedurende mei en juni, ontvingen we 82
personen uit het buitenland (Frankrijk, Duitsland, België en Argen
tinië). Uit ons land 124 personen, individueel of in groepsverband.
Hiervan
scholen, Directie Wieringermeer, Hoofdafdeling Akkerbouw
van het Landbouwschap en Prov. Onderzoek Centrum Noord-Holland.
Diversen
In mei werd een commissievergadering gehouden. Ook werd deelge
nomen aan een excursie naar het kweekbedrijf van Gebr. Van Engelen
te.Vlijmen. In juni werd de zomervergadering van bedrijfsleiders be
zocht.
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PROEPBOERDERIJ "DE MILLINGERWAAKP" -.H.W, van Dl.ik
Algemeen
In de verslagperiode namen de werkzaamheden voor de voederwinning
de meeste tijd in beslag.
De weersomstandighedèn waren x®ak. ongunstig, zodat de plannen ge
heel of gedeeltelijk gewijzigd moesten, worden.
Veestapel
;
Begin mei werden 124 melkkoeien ontvangen. Deze waren in april aan
gekocht, Zes stuks waren reeds eerder ontvangen. Van de 130 nieuw aange
kochte koeien zijn slechts 5 dieren ongunstig uitgevallen.
De produktie van de melkveestapel is deze zomer matig. Dit':vindt
zijn oorzaak in de volgende omstandigheden:

a. Er zijn geen percelen voorgeweid, zodat tot begin juni het gras over
al veel te lang was.
b. De afrasteringen moesten.eerst in orde worden gemaakt, waardoor er
niet op tijd is ingekuild.
c. Verder moesten de dieren zich eerst aanpassen, vooral aaii de nieuwe
.systemen van melken.
Uierontsteking kwam praktisch niet voor. In 4 maanden zijn slechts
een paar afwijkingen voorgekomen, Dit is dus, alle omstandigheden,in
aanmerking genomen, van geen betekenis.
Voorts werden nog 18 pinken aangekocht in Noord-Holland. Dezézijn
ingeschaard voor proefnemingen op "De Ossekampen".
Tevens zijn uit .Wageningen 11 stieren overgenomen, die gemest zul
len worden..;
In augustus is een begin gemaakt met de aankoop van ca. 80 pinken,
door bemiddeling van commissionairs. Deze zullen in begin 1962 gedekt
worden. Hierdoor wordt de melkveestapel eind 1962 uitgebreid tot ca.
200 melkkoeien.
. v
Veeverkoop
Van de overgenomen veestapel werden nog 4 melkkoeien, 10 meststieren, 26 ossen en 1 pink verkocht. Van de nieuw aangekochte koeien zijn
op "De Millingerwaard" nog 16 afgekalfd. Déze 16 kalveren zijn ook ver
kocht.
Per 1 september bestond de veestapel uit:
...
129 melkkoeien, 32 pinken, 16 ossen, 11 meststieren en 1 fokstier.
Voederwinning
Hooi

. .

Ondanks de lage stikstofgift - 2/3 van de percelen heeft een 'jaar
bemesting van slechts J00 kg kalkammonslap.eter per ha en l/3 deei van
600 kg per ha - was de grasgroei bijzonder goed. Hierdoor werd van ca.
120 ha hooi gewonnen. Eén deel hiervan werd los ingëschuurd, de rest
werd geperst. '
\
Voor zoVer mogelijk is het hooi binnen gebracht. Wat er over bleef
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is op een klamp bij de tweede schuur opgetast. Vaak waren .de weersom
standigheden zeer slecht, zodat nog een partij geperst hooi in de ligruimte van loopstal I werd ingeschuurd. Deze partij werd geventileerd
met een Lister en warme lucht. Ook werd in de ligruimte van loopstal
II los hooi geventileerd, eveneens door de Lister en warme lucht. In
totaal werd er bijna TOO ton hooi gewonnen.
Inkuilen
Totaal werd ca. 65 ha gekuild. Hiervan werden 4 sleufsilo's, 5 to
rensilo 1 s en de Harvestore gevuld. De rest - ca. 12 ha - werd ingekuild
als voordroogkuil in een grondkuil.
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende silo's:
Silo
Torensilo

Type

I
II
III
IV
V
Sleufsilo
I
11
n
in
IV

Inhoud

L.B.K.
Appel
Houten
L.B.K.
L.B.K.
ca.
. ca.
ca.
ca.

Totaal ingebracht ! Soort kuil

80 ne

80
80
80
80

140
l40
l40
140

m:
m:3
m
m3

3
m-,
nr;
mi
m3 i

kneuskuil

75il ton

m

72,6

77.5
65,13.6
122,122,5
146,2
121,8

voordroogkuil
kneuskuil
kneuskuil + melasse
»
_j_
h
kneuskuil

Harvestore
In de laatste-week van juni en de eerste week van juli werd de Har
vestore gevuld. Hiervoor werd ca. 13 ha gemaaid. Nadat het materiaal was
voorgedroogd tot ca. 50 % droge stof werd het gehakseld en in de silo
gebracht. Er bevindt zich nu totaal ca. 106 ton voorgedroogd materiaal
in, of wel ca. 53 "ton àan droge stof.
Na diverse machines beproefd te hebben, is het nu mogelijk de
Harvestore binnen redelijke tijd te vullen.
Drogerij
Daar de weersomstandigheden uitermate slecht waren en de grasgroei
groot was, werd uit nood ca. 5 ha gras naar de dichtstbijzijnde droge
rij gebracht. Het gedroogde produkt werd tot grasmeel verwerkt.
Maisteelt
Ër werd ongeveer 1 ha mais gezaaid met ondervrucht gras. Het zaaien
van de mais gebeurde op verschillende tijdstippen.
Het is gebleken dat dit niet voor herhaling in aanmerking komt. De
koeien hebben inmiddels de mais afgeweid.
Nieuwbouw
De enkele Hollandse stal is nu in zijn geheel afgewerkt. Op de af
werking door de elektricien na, zijn ook de 4 open loopstallen voor ge
bruik gereed. Verder moet het elektrisch licht in het kantoorgebouw nog
worden afgewerkt, evenals op de terreinen rondom de gebouwen.

•
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De noodschuur zal verbouwd moeten worden om de komende winter dienst
te kunnen doen als ligruimte voor een aantal pinken.
Erfverharding
Er werden 3 proefvakken aangelegd voor verharding van het erf bij
de enkele Hollandse stal.
2
Proefvak I bestaat uit 10 em dik gronde ement met .1.4 kg cement per
m en een bovenlaag,-dik 5 cm, van grindbeton met 325 kg per m cement.
groefvak II werd gemaakt van 15 cm dik grondcement met 21 kg cement
per m , zonder slijtlaag.
, Proefvak III bestaat uit 15 cm dik grondcement met 32 kg cement per
m , zonder slijtlaag.
Het is inmiddels al gebleken, dat proefvak II te zacht is.
In het land worden stabilisatie-proefvakken aangelegd op één 'der
aanvoerwegen.
Half augustus werd een begin gemaakt met de dienstwoningen die bij
"De Millingerwaard" gebouwd zullen worden.
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PROEFBOBRDBRIJ "DE VLIERP" - P.J. Blauw
Weersomstandigheden
" 'J»- — '™
* 1 '11
Deze periode kenmerkte zich door nat, koud en somber weer. De neer
slag bedroeg in de maanden mei t/m autustus respectievelijk 35j 62, 87
en 82 mm; dit ligt iets boven het meerjarig gemiddelde. Het was natter
dsn normaal omdat de verdamping zo gering was. Er waren enige warme da
gen van ruim J>0 C, doch verder was het koud (l8 - 22 C).
Door het slechte weer waren er veel onwerkbare dagen.
Bezoefr
Het bezoek was gedurende de verslagperiode geringer dan in voor
gaande jaren. Vooral waren er weinig excursies van boeren; het slechte
weer en de geweldige grasgroel zullen vermoedelijk hiervan wel de oor
zaak zijn.
Veestapel
Melkvee en bijbehorend jongvee
De gezondheidstoestand was goed, ziekte kwam hoegenaamd niet voor.
Een jong kalf van ca. 14 dagen oud lag op een morgen plotseling dood,
oorzaak onbekend.
Over de melkgift kunnen we matig tevreden zijn, enige koeien geven
wat te weinig, de produktie per standaardkoe was gedurende deze periode
gemiddeld 26,18 kg tegenover respectievelijk 27,21 en 25,- kg in 196O
en 1959«
Mestvee
Vetweiderijproef
Over het .algemeen is de groei van beide groepen goed en vrij regel
matig. Een dier uit de omweidingsgroep is enige keren door de dierenarts
behandeld. Het dier had koorts en at weinig, naar het leek was het long
ontsteking, Nadat de os weer enige dagen beter was begon het weer.
Eind juni zijn 12 ossen geslacht waaronder ook het zieke dier. Tus
sen omweiding en standweide was weer weinig verschil in gewicht.
Jonge ossen
Ook van deze dieren was de groei goed; ze wogen eind augustus onge
veer evenveel als vorig jaar eind november. Ze zijn evenwel ongeveer 6
weken ouder, zodat er dus een winst is van 6 à 7 weken.
Bij het begin van de weideperiode zijn de osjes in 2 groepen ge
splitst nl. een fenothiazine-groep en een controle-groep,
In overleg met prof.dr, D, Swierstra van de Faculteit voor Dierge
neeskunde te Utrecht is een bestrijdingswijze opgesteld tegen maag-darmparasieten. De proefgroep krijgt 2 gram fenothiazine per dier per dag
toegevoegd aan het krachtvoer, de controle-groep krijgt normaal kracht
voer zonder fenothiazine. Om een inzicht te verkrijgen betreffende de
besmetting, worden eens per 14 dagen van een 20-tal osjes mestmonsters
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genomen. Deze monsters worden op Stongylus-eieren en larven onderzocht
op het laboratorium van prof. Swierstra.
Eind mei was de besmetting plotseling vrij grootj toen is ingegre
pen door alle dieren een stoot van 40-50-' gram fenothiazine te geven. Na
dien loopt het aantal eieren en larven vrij regelmatig terug; de dieren
zijn schijnbaar immuun geworden.
Voederwinning
De grasgroei is nog steeds buitengewoon. Nadat in april al 2 silo's
waren gevuld, is in mei voortgegaan met'inkuilen.
Een ronde silo is gevuld met gras wat door de viconwringer is ge
gaan. Daarna -is de'sleufsilo gevuld met gemaaikneusd gras zonder toevoe
ging. In augustus zijn 2 silo's gevuld met voordrooggras. Ten slotte zijn
nog 2 grondkuilen gemaakts hierin zit bijna 4-| ha gras, één zonder toe
voeging en één met A.I.V.-zuur als toevoeging.
Half mei is begonnen met de hooi-oogst; deze was op 1 juni bijna ge
heel binnen. Later in het seizoen is nog ca.
ha gehooid.
Als hooimethode passen we de. volgende werkwijze toe:
'Maaien, gedurende 5 à 4 dagen één keer per dag schudden, bij j50-^5 f° vocht
inschuren en daarna ventileren met,.koude lucht. Ongeveer 70 000 kg hooi
met ca. J2 % vocht is binnengehaald.
Akkerbouw
Conservenerwten Supcovert
De groei van de erwten was buitengewoon. In handwerk zijn de erwten
2 x doorgeschoffeld (in hoofdzaak het grote onkruid). Twee maal is ge
spoten met DNBP tegen onkruiden.
Tegen erwtenpeulboorder is'gespoten met AAtiol. De bestrijding is
beperkt gebleven tot een bespuiting langs de randen en kopeinden van het
perceel.
Op 11 en 12 juli zijn de erwten afgeleverd aan de Pa. Docter te
Zaltbommel. De opbrengst bedroeg ongeveer 15 000 kg peulen per ha.
Vroege aardappelen (Saskia)
De opkomst en groei was zeer matig. De aardappelen zijn enige malen
geschoffeld en er is gespoten tegen de coloradokever. De opbrengst was
matig en de prijs slecht nl.:
ondiep geploegd: 12 000 kg per ha, 8 à 10 cent per kg
diep
geploegd: 8 000 kg per ha, 8 à 10 cent per kg
Granen
De opkomst en groei was goed hoewel er slechte plekken waren op som
mige percelen in verband met wateroverlast in het voorjaar. Vooral de
gerst stond hierdoor onregelmatig.
Gespoten is tegen onkruid met DN0C, hier en daar zijn nog eens wat
grote onkruiden in handwerk geschoffeld.
De opbrengsten waren redelijk goed en in verhouding tot vele akkerbouwstreken, best.
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Felix
Peko
Carp0
Herta
Civena
Civena

wintertarae
zomertarwe zomertarwe
zomergerst
haver diep geploegd
haver ondiep geploegd

4
4
5
4
2

330 kg per
340 kg per
245 kg per
190 kg per
680 kg per
5 190 kg per

ha
ha
ha
ha
ha
ha

Suikerbieten
De opkomst was zeer'goed; er kon snel doorgehakt en opééngezet wor
den.
Op Blok III lijkt de opbrengst vrij slecht. Het perceel op Blok III
lijkt goed voor ca. 2/3; 1/5 deel heeft'enige malen zowat blank gestaan,
hier zal de opbrengst matig zijn.'Door hét natte weer gâf: de verpleging
v a n d e b i e t e n n o g a l m o e i l i j k h e d e n . ...
. . .
Fruit

-

Gedurende de verslagperiode is het gras onder de bomen vrijwel elke
week een keer gemaaid met de mulchbalk.
Het gedeelte dat zwart''wordt gehouden werd steeds gefreesd of ge
schoffeld tot ca. 15 juli, daarna'is het proefveldgedeelte ingezaaid met
een groenbemester (Phacelia). De zwarte oppervlakte buiten de proef is
geheel in gras gelegd; gezaaid is per ha 38 kg BG 5-mengsel (minus veldbeemd).
Er was een goede Yellow-opbrengst, ruim 3 500 kg, de opbréngstprijs
was gemiddeld 47 cent per kg. Ongeveer 500 kg val bracht 6 cent per kg
op. Jammer dat er wät hagelschade was; dit heeft wel ca. 10 à 15 cent
per kg opbrengstderving gegeven.
,
De Cox Orange Pippin heeft gelukkig weinig schade, de andere rassen
geheel niets.
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PUBLIKATIES, MEDEDELINGEN, RAPPORTEN, ENZ.
AFDELING VEGETATIEKARTERING
EN GEWASSENTAXATIE

Een graslandvegetatiekartering van het rand
gebied "Zuidelijk Flevoland"
(Deelgebied Naarden en Huizen-Bunschoten);
Rapport nr. 85
Een graslandvegetatiekartering vain het rullverkavelingsgebied "Vledder";
Rapport nr. 86
Een graslandvegetatiekartering van het rüilverkavelingsgebied "Garijp-Wartena";
Rapport nr. 87
Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Haagsché Beemden";
Rapport nr. 89

BAARS, C.

Beregenirïgsinstallaties voor Landbouwbedrij
ven;
Vakblad voor Loodgieters, Fitters en Sani
tair-instàlleurs, mei I96I

BENDERS, G.A., E.F. VAN
HIJFTE, C.P. VAN ROSSUM en
R. VEENSTRA

Verslag van een reis ter bestudering van de
rundveehouderij en de varkenshouderij in
Denemarken;
Mededeling nr. 2, Nieuwe Bedrijfssystemen
in de. laiidbouw

BLAUW, P.J.

De exploitatie van het bedrijf;
Jaarverslag i960 van de proefboerderij
"De Vlierd"

BLAUW, P.J.

Gebreksziektenproefveld;
Jaarverslag i960 van de proefboerderij "De
Vlierd" "

BOER, F. DE en W. WILLEMSEN

Factoren voor het omrekenen tot grootveeeenheden;
Contactblad voor bedrijfsvraagstukken, jg.
11, nr. !, p. 20

BOER, F.. DE, J.A.H. HAENEN,
E.C. VAN KRAAIKAMP en
L.J.P'. KUPERS

Verslag .van een reis naar Noord-Frankrijk
ter bestudering van het mesten van rundvee
'op akkerbouwbedrijven;
Mededeling nr. 4, Nieuwe Bedrijfssystemen
in de landbouw

BRUIN, H.J. DE en J.E.
WOLFERT

Onkruidbestrijding in graszaad;
Bericht nr. 59> tevens verschenen in di
verse' landbouwbladen
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CLEVERINGA, C.J.

Arbeidsbehoefte en rentabiliteit van ver
schillende systemen van huisvesting en mei-,
ken bij de melkveehouderij in Connecticut;
Contactblad voor bedrijfsvraagstukken,
Jg. 11, nr. 8, p. 20-27

CLEVERINGA, C.J.

Produktiebeperking in de landbouw?
Economisch-Statistische Berichten, 5 juli
I96I, p. 665-668

DRAISMA, M.

Economische aspecten van graandroging en
-bewaring;
Syllabus voor de cursus van de spec, boer
derijbouw

DRAISMA, M. e.a.

Enkele beschouwingen omtrent een bedrijfs
plan voor de "Ebelsheerd"

ELDIK, J. VAN

Arbeidsbehoefte van de beregening op de
beregeningsproefbedrijven;
Landbouwmechanisatie, jg. 12, nr. 6, juni
1961, p. 454-465

FRIEDERICH, J.C.

De vezelvlasrassenproeven in het kader van
de internationale samenwerking; . .
De Vlasbode, nr. 555> mei 1961
Enkele indrukken over een studiereis naar
België en Noord-Frankrijk;
De-Vlasbode, nr. 557» juli 1961
De proeven met vezelvlas van de afd. Handels
gewassen van het P.A.W.;
De Vlasbode, nr. 557 > juli I96I
Stengelaaltje en andere problemen rondom het
vlas;
De Vlasbode, nr. 555 j mei 1961
.
Aaltjesaantasting in vlaspercelen;
Bericht nr. 53* tevens verschenen in diverse
landbouwbladen
Meilleures méthodes de récolte du lin;
Fibra, Vol. 6 (1961) No. 2 (August), p,. 51-55

FRIEDERICH, J.C. en A.D.
VAN GOEIJE

Vergelijkend onderzoek betreffende de teelt
en verwerking van Lirai Prince en Wiera;
Rapport nr. 88

GAAKEER, J.

Proeven met gele mosterd voor zaadwinning,
oogstjaar I959-I96O;
Mededeling nr. 52

-.6? -

HARMSEN, H.E«

Nu nog stikstof strooien op grasland?
Plattelands Post, jg. 17, nr. 32, 17 augustus
I96I

HIL, J. VAN DEN

De graanteelt op de lichte gronden;
Contactblad voor bedrijfsvraagstukken,
jg. 11, nr. 6, p. 13-17

HOEKS, J.P.M.

Het meten van de mechanisatie;
Contactblad voor bedrijfsvraagstukken,
jg. 11, nr. 6, p. 20-22

HUPKES, C.M.

Bedrijfsvoorlichting ook voor loonwerkers;
Jubileumnummer Loonbedrijf in land- en tuin
bouw, april I96I

HUPKES, C.M.

Landbouw-financiering;
Landbouwkundig Tijdschrift, mei I96I

JAGTENBERG, W.D.

Opbrengst en fosfaattoestand van grasland;
Landbouwvoorlichting, jg. l8, nr. 5 (mei

I96I), p. 322-328
KOOISTRA, E., R.P. LAMMERS,
P. RIEPMA Wzn.

Verslag studiereis betreffende veredeling en
rassenonderzoek van conservendoperwten in
Frankrijk en West-Duitsland van 21 tot 25
juni I96O;
uitgave van de P.S.C.

KRAAIKAMP, E.C. VAN

De produktie van kalfsvlees op het kleine
gezinsbedrijf;
Nieuwe Veldbode, l8 juli 1961. ,

KRIST, G. en J.J. WOLDRING •

Enige resultaten van het grondwaterstands
proefveld U 8^3;
10 jaren proefboerderij Zegveld, p. 39-^5
(196I)
.
. .
'

KROMWIJK, P.A.M.

De teelt van een tweede gewas;
Bericht nr< 55> tevens verschenen in diverse
landbouwbladen

LAMMERS, R.P.

Enkele actualiteiten bij de landbouwerwten;
Contactblad voor bedrijfsvraagstukken, jg. 11,
nr. 5> P. I3-I6
Les poids Hollandais;
Nouvelles agricoles de Hollande, mai-june, 1961
Hollandische Erbsen;
Landwirtschaftliche Nachrichten aus den
Niederlanden, Mai-Juni, 1961
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Enkele algemene beschouwingen over de teelt
van peulvruchten in I960;
De peulvruchtenstudiecombinatie in i960,
p. 12-28
MINDERHOUD, J.W.

GróndWaterstandsproef'veld (Cl IjJOO);
Jaarverslag, i960 van de proefboerderij "De
Vlierd"
Graslandonderzoek;
Jaarverslag i960 St.O.K., p. l4-l8 (1961)

NIEUWENHUIJSE, L.

Het gebruik van de werktuigenkaart voor loon
bedrijven;
Contactblad voor bedrijfsvraagstukken, jg. 11,
nr. 8, p. I6-I8
Eerst rekenen
dan mechaniseren;
De Boerderij, 12 juni 1961

OOSTENDORP, -D. en
H.E. HARMSEN

Natriumbemesting op grasland;
Gestencilde verslagen van Interprovinciale
Proeven, nr. 8l
(

OOSTENDORP, D.

Vetweiderijproef I96O;
Jaarverslag van de proefboerderij "De Vlierd"
De natriumvoorziening van rundvee;
Landbouwvoorlichting, jg. 18, nr. 8/9 (aug./
sept. 1961), p. 609-615

POSTMA, C., Th.A. DE
BOER, W.H. VAN DOBBEN en
H.J. REINTS

Het"produktie-niveau-onderzoek III;
Enige algemene gegevens, methoden en resul
taten der wiskundige, bewerking. (Verslagen
van-'landbouwkundige onderzoekingen nr. 66.20)

RIEPMA, P. Wzn.

De invloed van het rijpheidsstadium op de op
brengst aan peulen en doperwten;
Mededeling nr. 51
• li-

SLUYS, C. VAN DER

Het Jaarboek van de Amerikaanse Landbouw;
Contactblad voor bedrijfsvraagstukken, jg. 11,
nr. 6, p. 17-20

TUINZING, W.D.J.

De-vorming van rietzoden uit rietzaad;
Waterschapsbelangen, JL augustus I96I
Riet en zijn dubbelganger;
Waterschapsbelangen, 15 juni I96I
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Verslag van de vergadering van bedrijfsecono
mische onderzoekers op 26 mei 1961;
Contactblad voor bedrijfsvraagstukken, jg.!ll,
nr. 7, p. I5-I7
Kwaliteitsonderzoek.van erwten en bruine bonen
Verslag van het proefbedrijf "De Eest" i960,
blz. 25,t/m 27 en j50 + 5I
Droogonderzoek "De Eest" -erwten;
Meerjarenplan voor onderzoek akkerbouwpeulvruchten, P.S.C.-verslag over het derde jaar
(I960), blz. 58, 39
Geventileerde bewaring van groene- erwten;
Meerjarenplan voor onderzoek akkerbouwpeyl'vruchten, P.S.C.-verslag over het derde jaar
(I960), blz. ^9
Welk groenvoedergewas bij late inzaai?
Bericht nr. 56, tevens verschenen in.diverse
landbouwbladen
Mededelingén;over de voorbeeldbedrijven;
Contactblad voor bedrijfsvraagstukken, Jg. 11,
nr. 5, p. 25-29
V/at nu te doen aan de graszaadpercelen?
Bericht nr. 57 > tevens verschenen in diverse
1andbouwbladen
Overbemesting en onkruidbestrijding op gras
zaadpercelen;
Bericht nr. 5^> tevens verschenen in diverse
landbouwbladen
De stikstofbemesting op graszaadpercelen;
vlugschrift voor de landbouw, le druk,
juli 1961
Actualiteiten bij de aardappel;
Contactblad voor bedrijfsvraagstukken, jg. 11,
nr. 5> p. 10-13
Oogsten en bewaren van eetaardappelen;
Bericht nr. 58, tevens verschenen in diverse
landbouwbladen
Verslag van de bijeenkomst van de Sectie
Agronomy van E.A.P.R. in "Kartoffelbau";
juni I96I
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