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Dr.S.L. Mansholtlaan12,Wageningen

. DE PIKKOLO-JUWEL KUNSTMESTSTROOIER
Fabrikant: Georg Schieferstein K.G., Lieh, Duitsland
Importeur: Fa. G. J. Vlogtman en Zn, Holten
Prijzen op 1 juni 1961,voor driepuntsbevestiging: f360,—
voor paardetractie:
f 50,— extra
In 1960is door hetInstituut voorLandbouwtechniek enRationalisatieeenPikkolo Juwel kunstmeststrooier, type 200 beproefd. De beproeving vond plaats op de
Oostwaardhoeve, het proefbedrijf van het I.L.R. te Slootdorp.
BESCHRIJVING V A N DE MACHINE
De Pikkolo-Juwel kunstmeststrooier, type 200, iseen zogenaamde schijvenstrooier.
De machine die werd beproefd, had een werkbreedte van 2 m en was ingericht voor
het gebruik achter trekkers. Deze uitvoering kon tevens als getrokken machine en
als aanbouwmachine voor driepuntsbevestiging worden gebruikt. De strooier is ook
leverbaar voor paardetractie en in smallere en bredere uitvoeringen. Het frame van
de machine bestaat uit profielijzer. Aan de voorzijde zijn de aansluitpunten voor de
driepuntsbevestiging aangebracht. Aan deze punten wordt ook de trekboom van de
getrokken machine bevestigd. De trekboom bestaat uit een buis en twee schoorstangen. Hij loopt aan de voorkant uit in een platte staaf met een trekoog. De beide
wielen zijn aan weerszijden van de voorraadbak geplaatst. Het zijn ijzeren spaakwielen met holle velgen.
De voorraadbak is rechthoekig en op doorsnee iets trechtervormig. De lange
zijwanden zijn van hout, de bodem en de korte zijden van plaatijzer. De bak wordt
aan de bovenkant door een naar voren opengaande klep afgesloten. De bodemplaat
is voorzien van ronde gaten. Onder deze plaat is eenzelfde plaat met ronde gaten
verschuifbaar aangebracht. Met een handel, die aan de achterkant van de voorraadbak langs een getande schaalverdeling loopt, kan men de onderste plaat zodanig
verschuiven, dat de gaten meer of minder boven elkaar komen. Op deze wijze wordt
de hoeveelheid geregeld. De schaalverdeling is voorzien van een verstelbare aanslag.
Onder in de bak is een as met schuinstaande, elliptische schijven gemonteerd. De
asisin tweeëngedeeld. De beide helften zijn in het midden gelagerd. Op de uiteinden
van de assen zijn de loopwielen gemonteerd. Tijdens het werk draaien de assen met
de schijven. Hierbij wordt de kunstmest door de schijven via de openingen in de bodem van de voorraadbak naar buiten gewerkt.
De assen met de schijven worden door de wielen aangedreven. Aan beide wielen
bevindt zich een veerbelaste pen. Hiermee kan de aandrijving worden in- en uitgeschakeld.
De smering van de machine geschiedt door vetnippels.
TECHNISCHE GEGEVENS
Lengte zonder trekboom
Breedte

80 cm
255 cm

Hoogte
Vrije hoogte
Gewicht
Widen:

Aantal
Diameter
Velgbreedte
Spoorbreedte
Voorraadbak:
Lengte
Breedte boven
Breedte onder
Inhoud
As met schijven: Diameter as
Schijven : Aantal
Diameter
Onderlinge afstand . . . .
Strooiopeningen: Aantal
Diameter
Dikte bodemplaat
Trekboom:
Lengte
Diameter trekoog

80 cm
o £m
125 kg
2

80 cm
5,7 cm
230 cm
21
0
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26 cm
14 cm
ca
-100 kg korrelsuper
2,8 cm
34
5,7 cm
4,5 cm
68
1,4 cm
0,4 cm
115 cm
3,5 cm

WIJZE V A N BEPROEVEN
Bij de beproeving is de gelijkmatigheid, waarmee de kunstmest werd verstrooid,
nagegaan. Voor de bepaling van de breedteverdeling is de machine met verschillende
soorten kunstmest afgedraaid. De kunstmest werd hierbij in 25 cm brede goten opgevangen en gewogen. Om de verdeling in de lengterichting na te gaan, werden de
hoeveelheden die per are werden verstrooid, bepaald. Bij het afdraaien werd tevens de
strooitabel gecontroleerd.
Met de machine werden kalkammonsalpeter en kalksalpeter op bouw- en grasland
verstrooid. Hierbij werd gelet op de constructie van de strooier en de handigheid in
het gebruik.
De proefresultaten zijn aangevuld met praktijkervaringen uit diverse streken in
ons land.
RESULTATEN V A N DE BEPROEVING
De verdeling in de breedterichting
De breedteverdeling werd bepaald met superfosfaat in korrelvorm, Thomasslakkenmeel en kalizout 40%.
Het strooibeeld van de machine was vrij scherp begrensd, d.w.z. dat vrijwel alle
kunstmest over een breedte van 2 m werd verstrooid. De effectieve werkbreedte bedroeg dus 2 m. Aangezien de spoorbreedte 2,30 m was, moest er 30 cm worden
overgespoord om een goede aansluiting te krijgen. Als men een werkbreedte van 2 m
aanhield, weken de hoeveelheden korrelsuper, die op stroken ter breedte van 25 cm
terechtkwamen, gemiddeld 5tot 10%van het gemiddelde af. De grootste afwijkingen

in de breedteverdeling varieerden van 10 tot 15% van het gemiddelde. Bij eenproef
werden echter veel grotere afwijkingen (gemiddeld 20% en maximaal 36% van het
gemiddelde) gevonden.
Bij kali 40 bedroegen de gemiddelde afwijkingen 7 tot 10% van het gemiddelde en
de grootste afwijkingen 11tot 22%.
Thomasslakkenmeel gaf gemiddelde afwijkingen van 11 tot 16% en maximale afwijkingen van 19tot 30% te zien. In één geval werden echter grotere afwijkingen (gemiddeld 29 % en maximaal 69%) gevonden.
Op de percelen, waar stikstofmest met de Pikkolo-Juwel was gestrooid, werden
geen afwijkingen in de gewassen geconstateerd die een gevolg konden zijn van een
onvoldoende regelmatige verdeling van de kunstmest.
De verdelingindelengterichting
De hoeveelheden die per are werden verstrooid weken bij korrelsuper gemiddeld
0,5 tot 4% en maximaal 1tot 8% van het gemiddelde af. Bij kali 40 varieerden de
gemiddelde afwijkingen van 2 tot 16% en de maximale afwijkingen van 2 tot 24 %.
Voor slakkenmeel waren deze getallen gemiddeld 2 tot 10%en maximaal 2 tot 16%.
Werd de bak echter tijdens de metingen met slakkenmeel bijgevuld, dan traden
grotere afwijkingen in de lengteverdeling op. Na het bijvullen strooide de machine
namelijk over de eerste 2 à 3 are veel minder.
Destrooihoeveelheid
Volgens de strooitabel konden van korrelsuper hoeveelheden van 170 tot 1150 kg
per ha worden verstrooid. De strooihoeveelheid werd geregeld door de openingen in
de bodem van de voorraadbak meer of minder te openen. De as met schijven werd
rechtstreeks door de wielen aangedreven, zodat het aantal omwentelingen hiervan
niet kon worden gewijzigd. De instelling met de handel achteraan de voorraadbak
bood echter voldoende mogelijkheden.
Zowel bij het afdraaien als bij het strooien in de praktijk werden geheel andere
hoeveelheden verkregen dan de strooitabel aangaf. De juiste afstelling moest dus
experimenteel worden gevonden.
De rijsnelheid had enige invloed op de hoeveelheid kunstmest die werd verstrooid,
d.w.z. dat er bij dezelfde afstelling bij 4.1 km/u ongeveer 7% meer en bij 9 km/u
ongeveer 20% minder werd verstrooid dan bij 6 km/u.
Constructie en opmerkingen
De effectieve werkbreedte van de Pikkolo-Juwel 200 bedroeg 2 m. In de praktijk
werd met een snelheid van ca. 8 km/u gereden. De strooier was hierbij aan de hefinrichting van de trekker bevestigd. De nettocapaciteit bedroeg onder deze omstandigheden dus ongeveer 1,5 ha/u.
Debedieningvan de machine was gemakkelijk. De strooier werd voor het draaien
opdekopakkers uit hetwerk gesteld door de strooiopeningen met dehandel te sluiten.
Dehandel wasvoorzien van eenverlengstuk en daardoor vanaf de trekker bereikbaar.
Doordat de hoeveelheidsregeling eenverstelbare aanslaghad, leverde het instellen van
de juiste hoeveelheid na het draaien op de kopakkers geen moeilijkheden op.
De Pikkolo-Juwel was eenvoudig gebouwd en goed afgewerkt. Het onderhoud
kostte weinig tijd. De machine kon gemakkelijk worden gedemonteerd en schoongemaakt. De smeerpunten waren goed bereikbaar.

De machine werd meteenuitvoerige gebruiksaanwijzing afgeleverd. Dezewas
voorzien van een strooitabel. De tekst was inhet Duits.

• BEOORDELING
De Pikkolo-Juwel isgeschikt voor hetstrooien van korrelvormige kunstmest,
kalizout, Thomasslakkenmeel enmengsels van deze kunstmeststoffen.
De kunstmest wordt over hetalgemeen gelijkmatig verdeeld. De afwijkingen
van degemiddelde strooihoeveelheid zijn, zowel indebreedterichting alsin de
lengterichting, meestal gering. Soms treden afwijkingen op. Deze zijn echter niet
zodanig, dat men hiervan in de praktijk hinder ondervindt. Om een goede breedteverdeling tekrijgen moet erongeveer 30 cm worden overgespoord.
De afstelling van de hoeveelheid biedt voldoende mogelijkheden. Er kunnen
zowel kleine als zeer grote hoeveelheden worden verstrooid en erzijn voldoende
tussenstanden. Het afstellen van dehoeveelheid vraagt echter wel denodigeervaring, aangezien de strooitabel slechts een zeer globale aanwijzing geeft.
De Pikkolo-Juwel kan zowel achter paarden als achter trekkers en ook aande
driepuntshefinrichting worden gebruikt. Er kan vrij snel mee worden gereden, zodat een behoorlijke capaciteit kan worden bereikt.
De constructie iseenvoudig engoed. Demachine is behoorlijk afgewerkt en
kan gemakkelijk worden schoongemaakt. Debediening geschiedt door één persoon. Dehandel, waarmee de strooiopeningen worden afgesloten, is vanaf de
trekker bereikbaar.
De machine wordt met een Duitse gebruiksaanwijzing afgeleverd.
Wageningen, mei 1961
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