Hoe zal de oogst 1965 worden?
door dr. F. van der Paauw, medewerker

van het Instituut voor
te Groningen

Is het mogelijk een verantwoorde verwachting
uit te spreken over de grootte van de oogst in
1965? Deze vraag zal bevestigend worden beantwoord, onder het voorbehoud dat geen zekerheid maar een verwachting, d.w.z. een uitspraak
over het optreden van een toekomstige gebeurtenis met waarschijnlijkheid wordt gegeven. Dat
dit mogelijk is, is te danken aan de bestudering
van een groot aantal gegevens over de opbrengsten, van de vruchtbaarheid van de grond en
van de regenval in het verleden. De daaruit getrokken conclusies hebben geleid tot de opstelling van een theorie die een verklaring geelt
van de gevonden feiten. Deze theorie houdt in
dat de verschillen in opbrengst die tussen verschillende jaren worden gevonden, in overwegende mate een gevolg zijn van de invloed van
het weer op de vruchtbaarheid van de grond.
De vruchtbaarheid is in de voorafgaande jaren
door het weer geleideUjk veranderd; in samenhang hiermee bewegen de opbrengsten zich als
regel in opeenvolgende jaren langzaam In opof neergaande lijn. Er komen echter ook sprongen voor; twee droge jaren n a elkaar blijken
de vruchtbaarheid krachtig te verbeteren. Daarentegen zijn opeenvolgende natte jaren in toenemende mate ongunstig.
Deze theorie verklaart, waarom meestal alle
of byna alle akkerbouwgewassen in een gunstig
jaar goede opbrengsten geven, hoewel hun groeiperioden slechts gedeelteiyk samenvallen en zij
dus niet aan gelrjke weersomstandigheden zyn
blootgesteld geweest. Dit geldt echter niet voor
gemaaid of geweid gras, dat geen volledige ontwikkeling doorloopt. De kwaliteit hiervan ondergaat misschien wel veranderingen.
I n s t r i j d m e t «Sangbare o p v a t t i n g
• Het zal de lezer opvallen dat deze theorie
feitehjk in strüd is met de gangbare opvatting
over de oorzaak van het verschil in opbrengst
tussen verschillende jaren. Algemeen schrijft
men dit toe aan het weer en hieronder worden
de weersomstandigheden verstaan, waaronder
het gras groeit. Deze opvatting vindt steun in
wat aanschouwelijk wordt waargenomen; by
slecht weer stagneert de groei, by goed weer
' groeit het gewas „als kool". Hierby wordt over
het hoofd gezien dat dergelijke afwijkingen in
ons klimaat meestal nooit van lange duur zyn;
een als gevolg van koude in het voorjaar laat
gewas kan zich, zoals iedereen weet, later volledig herstellen en een uitstekende opbrengst
geven. Alleen een zeer krachtig werkende
weersfactor, zoals iafvriezen, gedeelteiyk afsterven door droogte, vroege legering als gevolg van storm, kan een sterk nadelige invloed
hebben. Voor de minder schadelijke werkingen
vindt het gewas gewooniyk een ruime vergoeding (een hol gewas herstelt zich bijv. door
krachtige uitstoeling en men kan gerust aannemen dat hun invloed op de oogst in de meeste
gevallen gering is. Omgekeerd vinden langdurige
gunstige omstandigheden toch hun natuurlijke
begrenzing in de uitputting van de voedselvoorraad (voooral van stikstof) van de grond; het
gewas rypt dan eenvoudig vroeger af.
Gaan wy uit van de juistheid van de theorie,
dan moet het mogehjk zyn aan de hand van de
regenverdeling in de voorafgaande jaren, van
het verloop van de opbrengsten en van bepalin.gen van de vruchtbaarheid van de grond een
uitspraak doen over wat ons in de nabye toekomst te wachten staat. Deze uitspraak zal
nooit zekerheid kunnen verschaffen. Immers een
periode van extreme droogte of langdurige zware
regenval of „toevalligheden" als strenge, late
nachtvorst kan vele goede verwachtingen teniet
•doen; omgekeerd kan een radicale weersomslag
de somberste verwachtingen logenstraffen.
Het zal ook wel duideiyk zyn dat hier in het
algemeen wordt gesproken; droogte byv. is voor
lichte zandgrond veel schadeiyker dan voor kleigrond. Maar er bestaat een grote waarsehyniyk16
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heid voor een bepaalde verwachting, w y willen
aan de hand van een voorbeeld duideiyk maken
op welke grondslag deze berust, w y noemen dit
uitdrukkeiyk een voorbeeld, want ons is een
veel groter aantal feiten bekend. De mening
mag niet postvatten dat de voorspelling alleen
op de meegedeelde resultaten gegrond zou zyn.
Verwachting gunstig
Eerst willen wy onze verwachting geven. Deze
luidt dat de vooruitzichten in 1965 gunstig zyn.
Waarop deze voorspelling berust, wordt duidelyk gemaakt aan de hand van de figuur, waarop de opbrengsten van fabrieksaardappelen van
twee proefvelden op de proefboerderyen te Borgercompagnie en Emmercompascuum over 19471964 zyn afgebeeld.
Als gevolg van een vry gunstige regenverdeling
waren de opbrengsten van 1943 tot 1946 reeds
geleideiyk gestegen; in de overwegend droge
jaren 1947-1949 zyn topopbrengsten verkregen.
In het najaar 1949 zette een volledige omslag
van het weer in. De volgende jaren tot en met
1958 zyn, met korte onderbrekingen en in verschillende gradatie, veel natter geweest dan
normaal. Er volgt een geleideiyke daling van de
opbrengsten; opvallend is de grote overeenstemming tussen beide proefvelden. Deze hebben ook
vry goed het beeld van de opbrengsten in de
praktyk weergegeven. De daling van de opbrengsten heeft op de proefvelden en in de praktyk
ongeveer 25% bedragen.
opgetreden in de in januari 1959 aangevangen,
tot juli 1960 durende, droge periode. In 1960
hebben de opbrengsten zelfs het hoge peil van
vóór het langdurige natte tydvak overtroffen.
Daarna herhaalt zich wat na 1949 is voorgevallen, opnieuw is er een geleidehjke achteruitgang in 1961 en 1962. Een nieuw keerpunt is gevolgd in 1963. De hoge opbrengst in 1964 kwam
op grond van de theorie geenzins onverwacht.
Toen de laatste vry droge periode aanving, was
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de vruchtbaarheid, evenmin als in 1951, reeds
tot een laag peil gedaald. Het is begrypeüjk dat
in de laatste vry droge jaren gemakkeiyk een
herstel tot een hoog niveau kon volgen.
Interessant in deze reeks opbrengsten is «e
enige afwyking die in 1959 te Emmercompascuum is waargenomen. De oorzaak hiervan was
een vry sterk afvriezen van het loof op 19JU1"'
met onmiddeliyk daarby aansluitend een zeer
droge tyd. Hierdoor herstelde het gewas slecht
langzaam van de aangerichte schade. Het »
merkwaardig dat toch nog een vry bevredigende'
hoewel voor de heersende omstandigheden veel
te lage opbrengst is verkregen. Het biykt dat een
directe invloed van het weer op de opbrengst
alleen dan van werkeiyk belang is, als de offl"
standigheden inderdaad extreem zyn.
Beroep op de praktijk
Een voorspelling van de opbrengst voor bet
komende oogstjaar is nu niet moeiiyk meer'
Biyft het thans heersende, vry droge weer
voortduren of komt er een middelmatige regen'
val, dan zal de opbrengst even goed worden af
in 1964. Zelfs als er dit Jaar veel regen komt'
mag toch zeker wel op een middelmatige oP^
brengt worden gerekend. Dit geldt onder voorwaarde dat geen uitzonderiyke omstandigheden
optreden.
Het is niet overbodig op te merken dat de*
verwachting beperkt is tot het noordoosteW^
gedeelte van ons land. De verdeling van *j
regenval is niet in alle gedeelten van het l»n^
gehjk geweest; bovendien missen wy in andere
streken nog de nodige ervaring op proefvelden^
Tenslotte wordt opgemerkt dat deze verwachting niet verward moet worden met de voorspelling die de schryver jaariyks in de loopv*?
de winter bekend maakt over de in het komen*;
voorjaar te verwachten stikstofbehoefte van a*
grond. Deze wordt voornameiyk bepaald d°°_
de regenval in de voorafgaande winter, die beslissend is voor de uitspoeling van uit het vor»
jaar overgebleven, in het bodemvocht opgeloste stikstof.
ft
De voorspelling van de stikstofbehoefte heel
dus slechts zeer ten dele te maken met die va»
de te verwachten opbrengst. De laatste is #?"
baseerd op de vruchtbaarheidstoestand van_ a
ïiet
grond, die onder invloed van de werking van
weer gedurende de laatste jaren is ontstaan
(vervolg op pag- 17)
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Opbrengsten van aardappelen op twee proefvelden te Borgercompagnie en Emmercompo*0*L<j
in overwegend droge en natte perioden, waaruit de thans, (1964) bestaande gunstige toesVf,
duidelijk naar voren komt (in 1955 en 1961 werd te Emmercompascuum geen opbrengst bepo^

Aardappel- en bietenrooiers verdienen
nu goed onderhoud
\T« door de vele regen het werk op het land
zich alleen beperkt tot het controleren van
trains etc., is er veelal wel tijd te vinden de
"•odige aandacht aan de aardappel- en bietenfooierte besteden. Deze machines, die in de
"*rtt zeer intensief zijn gebruikt, verdienen een
io
ianige onderhoudsbeurt, dat zij het volgend
seizoen weer zonder mankementen kunnen worfcn ingeschakeld. Het is namelijk niet aan te
evelenvlak voor de aanvang van het werk met
Qfze machines eens aan de smering e.d. te denen. Men kan dan wel eens voor zeer onaangename verrassingen komen te staan. Gebruik
ri ? r ? wi d« tijd die men nu vaak moeilijk prouuktief kan maken ook deze werktuigen eens
«°ed onder handen te nemen. Het loont beslist
e
moeite en de tijd, die er aan wordt besteed,
a
"Xtmen er later dubbel en dwars weer uit.
De schaar is by elke aardappelrooier één van
belangrijkste onderdelen; deze mag niet te
er
afgesleten, ontwricht of verroest zun. Boendien moeten losse en eventueel zoekgeraak* moeren worden aangedraaid of vervangen.
• By machines met een
zeefketting dient vooral
de bevestiging van de
staven te worden nagekeken. Biykt de siytage
in de schalmen al zeer
ver te zyn gevorderd,
dan verdient het aanbeveling tydig een nieuwe
ketting te monteren.
Wacht hiermee niet te
n
8 en bestel de ketting liever één jaar te
/^eg, dan dat men tydens het werk onverachts met brokken komt te zitten. Maak alle
loo e n draaipunten, w a a r de ketting over
V M ' e o e d s c h o o n e n v o o r z i e deze v a n nieuw
e

Steun- en/of aandryfrollen van de zeeftrom(j 61 by automatische machines vragen eveneens
. aandacht. Controleer tevens de draaipunten
len r ° l l e n v a n de opvoerband voor aardappeej
ten i de hoofdafvoerband. Smeer de draaipun^ en stel ze zonodig by, zodat ze soepel
^ a i e n e n ^^ g^eef trekken.
o&iri e v ~ s n a r e n dienen te worden ontspannen,
JJJdat deze hun elasticiteit verliezen als ze op
^"•"ting biyven staan. Vet de aandryfkettingen
jTOieuw in ( nadat het oude vet in een petro^ b a d er is afgeweekt. By zeer vuile kettinu n is het uitkoken in kettingvet de enige juis°Plossing.
Schuif- en slipkoppeling van de aftakas moe-

dig

van pag. 16)

Öe schryver zal het op prys stellen uit de

w—Alk te mogen vernemen of deze beschouwden weerklank vinden. Is men byvoor'ha V a n meningdat deze toestand van de grond
«tit b e l a n K r y k gunstiger is dan in 1956-1958
"Uda t l m e n z i o n w e l U c n * herinneren, dat er zich
2 0 Q s 1949 een achteruitgang heeft voorgedaan?
^ak?' W a t n e e f t m e n dan opgemerkt? Goede
dra*^ervaringen ^ u n n e n een waardevolle by*ie y,* e v e r en tot het begrepen van de processen,
st^ "ebben plaatsgevonden. Het adres is: In8
W f v o o r Bodemvruchtbaarheid, van Halle t 3 te Groningen. By voorbaat dank!
sj)^??1 laatste vraag: wat is het nut van voortijlt , e e n a l s deze? Dit is het, wat ik nu eigenW *?t graag van u zou willen weten. Stelt
w.Drys op een herhaling in komende jaren?
tol ^ h i e n kan een dergeiyke verwachting een
«ijn M e n by de keuze der gewassen. Erwten
e^ bJJv. zeer veel gevoeliger ten opzichte van
fra;ereeks natte jaren dan aardappelen en
IM. ^&. zoals in 1950-1958 in Groningen, maar
°»k
•
*'JHH d e r w e r d ondervonden. Op dit moment
t^' de voorwaarden voor een goed gewas erw^ e l gunstiger.

ten eveneens worden schoongemaakt, bygesteld
en ingevet met roestwerende olie. Doorsmeren
van alle draaipunten is geen overbodige luxe en
voorkomt oponthoud.
• Zowel voor de aardappel- als voor de bietenrooier geldt dat de wielen — wanneer ze op de
as te veel speling hebben — moeten worden bygesteld en dat men de lagers van schoon vet
dient te voorzien. Breng ook de banden op de
gewenste spanning, omdat by een te lage spanning scheurtjes ontstaan die later bandbreuk
kunnen veroorzaken. Eventueel kan men de assen op houten blokken zetten en wel zodanig
dat de banden net van de grond zyn. Dit voorkomt een te eenzydige belasting van de banden.
• Voor de bietenrooier is het onderhoud van
alle draaiende delen eveneens van groot belang.
Hierby moet speciaal worden gedacht aan de
afstelling van de rooischaren, het kopapparaat
en de reinigingsinrichting. Vóór alles geldt echter: maak het geheel goed schoon en bewerk
de blanke delen met roestwerende olie. Controleer vooral nauwkeurig de afstelling van het
kopapparaat en de stand van de rooilichamen.
• Indien bepaalde vitale onderdelen defect of

verbogen zyn en men niet in de gelegenheid is
dit zelf te verhelpen, raadpleeg dan een smid
of een servicemonteur. Deze zyn immers gespecialiseerd op dit terrein en hebben ook veelal
het juiste gereedschap ter beschikking. Het is
beter op deze manier wat extra geld uit te geven
dan zelf teveel aan de machine te willen
„knutselen" en daardoor schade aan het werktuig te berokkenen.
• By het normale onderhoud geldt voor alle
bouten, moeren en draaipunten die men regelmatig moet losmaken en verstellen: maak de
schroefdraad goed schoon, byvoorbeeld met
staalborstel en petroleum, dompel ze in roestwerende olie en schroef ze daarna weer vast.
Vergeet hierby eventuele borgmoeren, splitpennen en ringen niet, want deze voorkomen het
losraken van vele vitale delen en vervullen dus
— ook al zyn ze nog zo klein — een belangryke
functie.
• Verf ook eventueel kale plekken wat by en
geef zonodig de gehele machine een goede
beurt. Dit maakt niet alleen een frisse verzorgde indruk, maar verlengt tevens de levensduur
van de machine. Vanzelfsprekend kunnen stagnaties altyd optreden, maar het moet toch met
behulp van bovenstaande richtiy'nen mogeüjk
zyn — eventueel met behulp van een instructieboekje, smid of servicemonteur — het aantal
storingen en stagnaties tot een minimum te beperken, zodat men met een minimum aan oponthoud aan het werk kan biyven.

Cebeco brengt nieuwe trekker-zaaimachine
het introduceren van de Stegsted zaaiM etmachine
type SB, heeft Cebeco te Rotter

mnr.hiru» t.vnp R"R V,*nsfh fV*KAr»ri to P.nt.tor-

dam in ons land de alleenvertegenwoordiging
verkregen van dit nieuwe produkt van de Stegstedbedryven in Denemarken. Deze fabrieken
hebben namelyk een nieuwe serie zaaimachines
ontworpen welke speciaal bestemd zyn voor de
grote bedryven, loonwerkers, werktuigencoöperaties en samenwerkende boeren. De machine
wordt door één man bediend en is voorzien
van een hydraulische lichting van de zaaikouters en de sporenuitwissers.
Daarnaast is de machine uitgerust met een
zaaibak van grote inhoud, terwyi een Norton
tandwielkast ervoor zorgt dat er niet minder
dan 128 verstelmogeiykheden zyn. Deze enorme
hoeveelheid van variaties maakt het mogeiyk
elk soort zaad in de gewenste hoeveelheid te
verwerken, hoewel de gebruiker wel terdege op
de hoogte dient te zyn van de manier waarop
dit systeem werkt. Het ïykt ons niet onmogeiyk
dat men eerst enige routine moet opdoen, alvorens de machine in de praktijk in te schakelen.
Het nemen van zaaiproeven in schuur of overkapping is hiervoor een goed hulpmiddel.
P6 standaarduitvoering van de Stegsted type
SB is voorzien van luchtbandwielen met een
maat van 600 x 16. Dit maakt het mogeiyk by
een juiste afstelling en goede zaaiomstandigheden tot 10 à 12 km per uur te ryden.
Alhoewel het dikwyis aantrekkeiyk ïykt zo
snel mogeiyk te ryden en de maximum bereik-
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is. Men is er dan zeker van dat het zaad goed
in de grond terecht komt en men loopt tevens
minder opkomstrisico.
De vier uitvoeringen van het nieuwe type SB
verschillen onderling speciaal in werkbreedte en
dus ook in capaciteit. Zo heeft de kleinste
machine een werkbreedte van 3.00 m, een zaadbakinhoud van circa 375 kg, 25 ryen die op een
afstand van 120 mm van elkaar zyn geplaatst
en een gewicht van 685 kg. De uitvoering met
een werkbreedte van 3.30 m telt 27 ryen met een
afstand van 122 mm. Verder een zaadbakinhoud
van 415 kg en een eigen gewicht van 730 kg.
Nummer drie in de serie werkt 4.00 m breed, kan
circa 507 kg zaad bevatten en heeft een aantal
ryen van 33 die elk op een onderlinge afstand
van 121 mm zyn geplaatst. Het eigen gewicht,
bedraagt 800 kg. De „reus" van deze maaimachines heeft een werkbreedte van 5.00 m, kan 637
kg zaad meenemen, heeft een aantal van niet
minder dan 41 ryen met een onderlinge afstand van 122 mm en een eigen gewicht van
97Q kg.

De standaarduitvoering van deze vier typen
wordt geleverd met loopwielen op kogellagers,
markeurs, sporenuitwissers, zaaiplank en een
loopplank achter de machine. Bovendien is de
mogeiykheid aanwezig achter de machine een
speciale eg te bevestigen. Hiervoor zyn bevestigingspunten aangebracht.
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