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• DE SELECTA ONKRUIDEG
Fabrikant: William Aitkenhead Ltd., Oldham, Engeland
Importeur: Kon. Handelmij. v/h Boeke en Huidekoper N.V., Haarlem
Prijzen op 1 juni 1960, type SL 14, werkbreedte 4,20 m: f260,—
type SL 9, werkbreedte 2,70 m: f 160—
In 1959 is door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie een Selecta
onkruideg type SL 14 beproefd. De beproeving vond plaats op de Oostwaardhoeve,
het proefbedrijf van het I.L.R. te Slootdorp.
BESCHRIJVING V A N DE EG
De Selecta onkruideg bestaat uit tweevelden en eentrekboom. De velden zijn in het
midden door korte kettinkjes met elkaar verbonden en aan de voorkant voorzien van
ogen voor de bevestiging aan de trekboom.
De trekboom is een buis met twee
stangen, die met tweekettingen aan een
trekoogzijngekoppeld. De stangen vormen met de kettingen en een gedeelte
van detrekboom eentrekdriehoek. Aan
detrekboom zijn 22kettingen met splitpennenbevestigd.Dekettingen eindigen
ineenhaak.Hieraanwordendeegvelden
aangekoppeld.
De egzelfbestaat uit een groot aantal
schakels van dun, rond veerstaal. Elke
schakelheeftvierogen,tweelangetanden
en twee korte tanden. De lange tanden
wijzen naar beneden, de korte naar boven.Aanweerszijden vandeegzijnenkele schakels met één tand aangebracht.
De tanden zijn recht en hebben een
stompe punt.
TECHNISCHE GEGEVENS
Lengte
Breedte
Gewicht (totaal)
Effectieve werkbreedte
Breedte trekboom
Aantal velden
Aantal rijen tanden
Aantal tanden per veld
Aantal tanden per m werkbreedte
Gewicht zonder trekboom
Gewicht per tand

197 cm
427 cm
51,7 kg
420 cm
419 cm
2
7
110en 113
53
39,2 kg
175g

Lengte lange tanden
Lengte korte tanden
Dikte tanden

14cm
4 cm
0,6 cm

WIJZE V A N BEPROEVEN
De Selecta onkruideg is gebruikt voor de onkruidbestrijding en het losmaken van
de grond in diverse gewassen. Verder is de eg in combinatie met andere werktuigen
voor de voorjaarsgrondbewerking gebruikt.
RESULTATEN V A N DE BEPROEVING
Het werk vandeeg in verschillende gewassen
Een perceel karwij op klei met 50%afslibbare delen werd met de Selecta onkruideg
bewerkt. Er werd met een snelheid van 6km per uur gereden. Bij een hogere snelheid
begon de eg te springen. Er werd dwars op de rijen gereden. Beschadiging van het
gewas kwam vrijwel niet voor. De grond werd goed losgemaakt en verkruimeld. Onkruid werd erweinigvernietigd;daarvoor washet tegroot enwasdegrond nog te nat.
Een perceelblauwmaanzaad op kleigrond werd bewerkt toen deplantjes goed en wel
boven waren. De bovenlaag was droog, terwijl de ondergrond nog iets vochtig was.
Er werd gereden in de richting van de rijen en met een snelheid van ongeveer 6 km
per uur. Er werden vrijwel geen planten uitgeëgd. De grond werd goed losgemaakt en
verkruimeld.
Eengewasspinaziezaad opzavelwerd opdezelfde wijze bewerkt. Ook hierbij werden
geen planten beschadigd.
In een gewas erwten op klei- en zavelgrond werd dwars op de rijen gereden met een
snelheid van ongeveer 7km per uur. De resultaten waren goed.
Verder werden verschillende percelen graan bewerkt. In zomergerst en zomertarwe
werd het ontkiemende zaadonkruid met de onkruideg vernietigd.
Aangezien op het bietenlandin het voorjaar van 1959vrijwel geen korstvorming optrad en er ook weinig onkruid was, is alleen een perceel bieten op zavelgrond
voor de opkomst metde Selecta bewerkt.
Verder werd aardappellandop zandgrond met de Selecta geëgd. De bewerking geschiedde vóór de opkomst van de aardappelen. Zeer veel van het fijne zomeronkruid
werd hierbij vernietigd.
Voorjaarsgrondbewerking
De Selecta isin combinatie met eentriltandcultivator gebruikt voor het klaarmaken
vanaardappelland opzavel-enzandgrond. Oplichtegrond werd goedwerk verkregen.
Op een gedeelte waar een luzernestoppel was ondergeploegd, liep de eg na enige tijd
vol. Voor de wat zwaardere gronden was de egte licht.
Bij het klaarmaken van bietenland op lichte klei werd de onkruideg achter een
tandensleep gehangen. De grond werd mooi oppervlakkig bewerkt.
Een bezwaar van het werken in combinatie met andere grondbewerkingswerktuigen
was dat de werkbreedte van de onkruideg niet bij die van de andere werktuigen paste.
Er is echter ook een Selecta onkruideg met een werkbreedte van 2,70 m verkrijgbaar (type SL9).
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Diverse werkzaamheden
Tenslotte is de Selecta onkruideg ook nog gebruikt voor het slepen van een pas
ingezaaide kunstwei op zandgrond. Hiervoor werd de eg op zijn kop gelegd. Er werd
gereden met een snelheid van 7km per uur. De grasmat werd vrijwel niet beschadigd.
Opmerkingen
De constructie van de egmaakte een goede indruk. Hij vertoonde na de beproeving
nogpraktisch geen slijtage.
De eg was, ondanks de grote werkbreedte, gemakkelijk te hanteren doordat hij zo
nodig in tweeën kon worden gedeeld.

• BEOORDELING
De Selectaiseenonkruideg dieinallerleigewassen zowelvoor alsna de opkomst
kan worden gebruikt om de grond los te maken en het onkruid te vernietigen.
De egheeft aan de onderkant langeen aan debovenkant korte tanden. Hij wordt
recht aangespannen;detandenwerken nl.allenaast elkaar.
Het gewicht per tand (175 g) is zeer gering, zodat de eg zich, mede doordat de
tanden stomp zijn, het meest voor het gebruik op lichte grond leent. Overigens is
de werking door het grote aantal tanden (onderlinge afstand 1,9 cm) vrij intensief.
De Selecta heeft een werkbreedte van 4,20 m. Er kan meestal met een snelheid
van 6km per uur worden gereden, zodat decapaciteit zeer groot is.
Het materiaal van deegisgoed. Hij isdoor het geringe gewicht en doordat hij in
tweeën kan worden gedeeld, goed te hanteren.
Wageningen, mei 1960

P
Overneming alleen toegestaan als de Beoordeling volledig en ongewijzigd
wordt vermeld.

