Machinaal rooienvansuikerbieten.

Inleiding
Opvrijdag26oktober1956werd ophetproefbedrijfva.nhet
InstituutvoorLandbouwtechniek enRationalisatie, "deOostwaardhoeve"
indeü/ieringermeer,eenMeienoogstdemonstratiegehouden. Zijwerd in
nauwe samenwerking georganiseerd doorde''::i/erktuigencommissievande
Vereniging voorBedrijfsvoorlichtinginde'.'/ieringermeer,hetI.L.R.,
hetLandbouwschap,hetConsulentschap voor Landbouwwerktuigen te
Wageningen endeRijkslandbouwvoorlichtingsdienst.
De overweging,dat indenabijetoekomst,wanneerde teelt rendabel
blijft,voor allegrote akkerbouwgebieden van onsland dekeuze zalgelden"
"debietenteelt drastisch inkrimpen,danwel denormale oppervlakte handhavenmetgebruikvan o.a.bietenrooimaohines,die zeerveelwerkuitde
handnemen",v/asaanleiding tot.de opzet vandezedemonstratie.
Dikwijlshoortmen demening verkondigen,datalle totnu-toegebruikte
bietenrooiers "mooi—weer"machines zouden zijn.Dat ditniethetgevalis
heeft deze demonstratie bewezen.Srwerd gewerkt-opeenjonge zeekleigrond
met4O7?afslibbaredelen,diedeeigenschap heeft omondernatte omstandighedengemakkelijk tekleven.Srviel 'snachtsvóór dedemonstratie 3mm
regen op eengrond,die tochalreedsverzadigd,v/asdoorde buitengewoon
veleregensvan1956.Hetperceel verkeerde 'smorgensdan ookineenzodanigetoestand, datbeslotenwerddebeoordeling indemorgen achterwege
telaten,teneindenietste bedervenvoordeeigenlijkedemonstratie.
Daaruit blijktwel,dat deomstandighedenwaaronder demachines
moestenwerkengeenszinsgunstigwaren, zonder evenwel beslist ongunstig
tezijn.-Menige boer,diebieten verbouwt,zal onder soortgelijke omstandighedenalsdatnodig is 'smiddagsweer"willengaanrooien!
Enkelenadere gegevens
Hetperceelbietenwerdgezaaid op50cmregelafstandj hetaantalplantenperhabedroeg65.OOO,Hetloofwasforsontwikkeld,het aantal
schietersnormaal.
Deeisvoor dediepte vankoppenwasnauwkeurig alsvolgt aan
dedeelnemersopgegeven;,
"Koppenmiddentussen het eerstuitgegroeide blad endegroene
bladaanzetting".
Orondtarra,lossegrond enkoptarrawerdenbepaald doorhetpersoneelvanhet tarreerlokaalvan deCentrale Suikermaatschappij (C.S.M.)
teMiddenmeer,dieditwerk tijdensdecampagne dagelijksdoen.Bepalingen
overrooi- enkopverlieswerden direkt achterdemachineverricht.
Deverkregencijferszijnpermachine intabel1vermeld,waarbij
tevenstervergelijkingderesultaten vanhandrooien zijnvermeld.

St.no.197-500-1957-

Beoordeling
De technische beschrijvingvandemachinesisgrotendeelste
vinden indegestencilde mededelingen vanhetI.L.R.,jaargang 1956,
no. 3,getiteld "Mechanisatie vandeSuiker'bietenoogst".
Mechanisch opzwadrooien
1.Feter Standendumper (typeB)sonderloofverzamelaar.
Massée en Zn.H.V.,Goes/Zwollo . . . . . . .
Prijsf.5.650>Eenmachine,diehetblad verspreid ophetland achterlaat en
debieten opdwerrszwadenlevert,waarvoor eenmanopdemachine
nodig is.Onderdegegeven omstandigheden bleekeentrekkervan
25pk onvoldoende te zijn;deuachinehadneigingomtegaandrijven,
hetgeennietdoordetrekkerkonworden opgevangen.Dekwaliteit
vanhetlichtenwerd door ditdrijvenuiteraard nadelig beïnvloed,
watwellicht doordeman,dietochopdemachine zit,voorkomen
hadkunnenworden indien demachinebestuurbaarwas,Eigenaardig
is, dathetkopwerk onder dezeomstandighedentochgoedwasj demachine "poetst"enrooitn.l„ deeersterijenkopt detweederij
tijdensdezelfdegang.Dereiniging lietveeltewensen over,zoalstotuitingkomt in deverrichte tarrabepalingen.
Dealgemeneindrukwasdievan eenmatigebruikbaarheid onder
deze omstandigheden.
1
-to

2.GatchpoleCadetmetpluim (=loofafvoergoot).
M.W.Kuiper,Halfweg . . . . . . . . . .
Prijsf.7.950?Dezemachinekan debieten enhetblad+kop van6-8 regels,elk
apart oplengtezwaden leveren.Eenman opdemachine zorgtvoor
debesturingvan delichter.Ondergunstige omstandighedenkan
dezemangemistworden,dochnuwas hijzekernuttig.-Indezelfde
gangwordt regel 1gerooid,regel 2gepoetstmetde loofklapper
enregel 3gekopt.Hetgeleverde rooi- zowel alskopwerkwas
zeergoed.Erkwamweinigrooiverliesvoor.Dereinigingwasgoed,
zoalstabel 1duidelijkdoetuitkomen.
Eenmachine,diebewees opkleigrond, ookonderminder gunstige
omstandigheden,inhandenvanbekwamemensengoedbruikbaar tezijn.
3.Kemli
J.J.C,deLignie,Herkingen . . . . .
Prijsf. 7.000//f.8.000
Dezebietenrooier brengt zowelbieten alsblad enkoppen opdwarszwadenophetland.Voorhetlossen derverzamelbakkenvanbieten
enblad,debesturingvan hetkopapparaat enhet,wanneernodig,
(hydraulisch)vlak stellenvandemachine,iseenman opdemachine
aanwezig.-Delichterwordtnietbestuurd,dochis"zelfzoekend".
Tijdensdezelfde gangwordt regel 1gerooid, 2"gepoetst"metde
loofklapper en3gekopt.Hetkoppenwaswelgoed,dochmenkreeg
deindruk,dateenv/atsnellerereactie vande taster eenverbetering zoubetekenen.Deloofafvoer,diegeschiedt dooronderling
doorhoekijzeren stavenverbondenkettingen,dieover eendichte
stalenplaat lopen,leverdegeenmoeilijkheden op.Schieterswerden
goedverwerkt.Delichter,dienogal diep"wasafgesteld,rooide
goed engafweinig rooiverlies.De reinigingskorf,waarin een

_ •} _

spiraal integengestelde richting aandekorfdraait,veroorzaakte enigpuntverlies.Dereinigingwasredelijk.
Eenmachinewaar.vlotmeewerd gereden endie opveel grondsoortengoedbruikbaar zalblijkentezijn.
4.Kleine
CentraalBureau G.A.,Rotterdam
Prijsf. 6.9®®
Ook desemachinebrengt bieten enblad indwarszwaden ophetland.
Zowelhetkopapparaat alsdelichterwordenbestuurd,,hetgeengemakkelijkmogelijk is,omdatdezelfde regelgekopt engerooidwordt.
Aantrekkelijkhiervan is,datmennooitmo-eilijkhedenzalondervindenmet spoorregelsvande zaaimachine.Daartegenover staat,
dathetkoppen-niett.Edenshetwerk door deman opdemachine
kanwordengecontroleerd.Eenanderbezwaarbleek te zijn,dat
bijeenforseloofontwikkelingenhetvoorkomenvan schietersgemakkelijkverstoppingen optreden door decompactebouw vankopper,
•loofafvoer enlichter.Hetlichtenging onderdeze omstandighedenmatig enplaatselijkkwamen ernogalwatverliezenvoor.
Dereinigingwas zeermatig.
De algemenemeningwas; Eenmachine,diewellicht opdelichte
gronden enbijeengeringe loofontwikkeling toekomst zalhebben,
dochdievooralsnogvoorde zwaarderegrondennietgeschiktmoet
•wordengeacht.
'Mechanischopdewagenroeden
1.Catchpole Cadetmet enzonderloofverzamelaar
l&.'f.Kuiper,Halfweg. Prijszonder loofverz.amelaarf. 6.100,Prijsmet
loofverzamelaar f. 7.700,Bijdebeoordeling vanhetwerk vandezebeide bietenrooiers
bleek hoebelangrijk eengoede afstelling eneen juiste snelheid
van demachine is.Vande tweedichtnaast elkaarlopende machines
was zoweldereiniging alshetkopwerk vandeeneveelbeterdan
vandeandere.-Een scherpmeseneenvakkundige afstellingzijn,
mèt eenniet tegroterijs/ielheid,voorwaarden voorgoedkopwerk.
Overigenslieten beidemachines zien,dat ookonderminder
,gunstige omstandigheden goedwerkgepaard met eenredelijkecapaciteitmogelijkis.Debesturing door eenmanopdemachinebleek
onder dezeomstandighedeneenvoordeel.Devlakliggende afvoertransporteur vandeCatchpolesvergemakkelijkthetwerk vande
trekkerbestuurder vandenaast rijdendewagen«
2.PeterStanden lader (typeA )
Lïasseeen En.H.Y.,G-ces/Zwolle . . . .: . . . Prijsf.5-500,Dezemachine^ evenalsdeGatchpole en Salmon,vanEngelsfabrikaat,leverde eveneensgoedwerk.Tijdensdezelfdegangwordtvan
regel 1hetloofverwijderd doorde loofklapper endebietengerooid, terwijlregel 2wordtgekopt.Hetkoppenwasgoed.Het
lichtenwasnogal onregelmatige somswerd zeergoedgelicht,
terwijldat op anderemomenten tewensen overliet.Hetfeit,dat
demachineniet door eenextramankanwordenbestuurd, zal
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daaraan onderdeze crar-andighedenniet vreemd zJjngeweest.
Dereinigingwasoverhetalgemeengoed; eenjongenopde
'machinehield doormiddelvaneendaartoebestemd rekjede
bieten telkenstegen,teneinde zeintensiever opdeeerste
ketting tedoenreinigen.
Eenbruikbare machine dus,ook ondermindergunstige omstandigheden.'Ongetwijfeld zoueenmogelijkheidtotbesturing,losvan
detrekker,eenverbeteringbetekenen,
3. Stoll-:
H.J.Hoegen-D
Dk'hof,Doetincitera • . . . . . Prijs f'.8.450,DezeDuitsebietenrooier heeft als standaarduitrusting eenloofvcrzamelaar. Indezelfde gangwordtregel 1gerooid,dereedsbij
devorigeganggekopte regel 2intensiefbewerkt doorde sneldraaiendebladklapper enregel 3gekopt enblad+kop ervanafgevoerd.Blad enkoppen van3regelsworden oplengtezwadengeleverd.Eetkoppen endeloof'afvoerwaren beidegoed.Eenman
opdemachine zorgt behalvevoor het in'enUithetwerk stellen,
ookvoorde'besturingvandelichter.Hijricht daarbijopeen
punt,"datongeveer50cmvoordelichter ligt.Het lichtenwas
zeergoed'» breuk enpuntverlieskwamenweinigvoor.Verliesvan
puntenontstaatvoornamelijk indekorf.Dereiniging indekorf
liet onder deze omstandigheden veel tewensenover.Erwerdwel
vlotgereden,maar doordat dekorfgedeeltelijkvolliepkonvan
eenvoldoendereiniging nietv/ordengesproken.Degrondtarracijfersv/ijzendit ookuit.
Dit iseenmachine,diebruikbaar isvoorlichtenietklevende
gronden.Op zwareklevendegronden;-zalbijgunstige omstandigheden
nogwelgoedwerk mogenwordenverwacht,dochineennatteherfst
zaldezemachine u:arniet opzijnplaatsblijkenteaijn.
4.Salmon'
Pa.G.D.vanDriel envanDorsten.N.V. ,
Prijsf.5.250'
Dit iseen inEngeland reedslanger bekendemachine,diein
Nederland dit jaarvoorhet eerstgeïmporteerd is.Een18pk
trekker bleek onderdeze omstandigheden telicht te zijn,hetgeen
van invloed ophetwerkwas.Demr^hine isvanhetzelfde type
alsGatchpole enPeter Standen.Indezelfdegangwordt vanregel1
hetbladweggeslagen enworden debietengerooid, terwijlregel 2
wordtgekopt.De tasterwordt,evenalsbijdeandere inonsland
bekende Engelsemachines,doorhetwiel aangedreven.Hetgeleverdewerkwas op.dezedemonstratie matig,waarvan onbekendheid met allemogelijkheden van demachinewaarschijnlijkeenoorzaak zal zijn.'"atopvielwaseengoedereiniging derbieten,die
evenwelgepaard gingmet enigpuntverlies.
HoeweldezemachinenogmoetbewijzenonderNederlandse omstandighedenbruikbaar tezijn,littdemogelijkheid daartoenietuitgesloten.

5> Vicon, systeemkansholt
Vicon,Kieuw-Vennep
Prijs;onbekend
Vergelekenmei;detweer'jigemachinevanvorig Jaar,wasdit
eenvolkomengewyaigde. Slechtslietsysteemvanlichtend.m.v.
draaiendekrukkenwasgelijkgebleven.Eriskennelijkgetracht
een eenvoudige,goedkopemachinetebouwen,waarvan deprijs
binnenhetbereik vanzeervelen ligt.Resultaat van ditstrevenwas eenmachine,geheel gebouwd aandedriepuntshefinrichtingvan een25-30pktrekker.Tijdenshetwerk rust demachine
opeen slede.Het enigewieltje aandemachine zorgtvooraandrijvingvande taster.Deprestaties vareendergelijkemachine
wordenuiteraard met spanning tegemoet gezien,omdat ereen
werkelijkebehoefte bestaat aaneeneenvoudige,goedwerkende en
goedkope machine.Dat het onderde omstandigheden, zoalsdie
thanswaren,een teleurstelling isgeworden,mag onseigenlijk
nieteensverwonderen.Daarvoorwas deze eerstemachine nogte
zeereenprototype.Mogelijkheden zittenerongetwijfeld inen
ermoet opworden aangedrongen,datmetbekwame spoed aande
verdere ontwikkeling wordtdoorgewerkt.
Sonvan deindrukkenis,datdemachine inzijnhuidige vormte
nauwgebouwd was.
6.L.F.E.
WervoE.V., 's-Gravenhage . . . . . . . .
Prijsf.6.950,Decombinatiemogelijkheid van aardappel-en 2-rijigebietenrooimachine, zoalsindezemachine verwezenlijkt, isop zichzelf
zeeraantrekkelijk,hoewel het jammer is,dat daaraan inditgeval eenkopper ontbreekt.Eetprincipe van dereiniging berust
op schudzeven, zoalsai eerder opaardappelrooimachinesistoegepast.De combinatie vanpennenlichter enreiniging door schudzeven,bleekvoor hetbietenrooien onderdeze omstandigheden
nietgeslaagd. Erisinonsland van dezemachine ookoverigens
nog teweinig bekend omtekunnen aangeven onderwelke omstandighedengoed.werkmagworden verwacht.
Samenvatting
Het isgebleken,dat ondermindergunstige omstandigheden
machinaal suikerbietenrooienmogelijkis.Veelalkan zelfsdevergelijking
met handwerkworden doorstaanvooral ten opzichte vanhetkoppen ende
reiniging.Hetrooiverlies zalbijmachinaalwerk veelalhoger zijn.Bijeen
goede afstelling eneenJuiste snelheid vandemachine behoeft hetverschil echternietmeerdan 2tot J/ovandenetto opbrengstperhatebedragen.
Bijgoedwerk magdecapaciteit gesteldworden opongeveer 10are
perwerkuur.Dikwijlsgebeurt hetwel sneller,dochdangaathet tenkoste
van dekwaliteit vannetwerk, zowelvan hetkoppen,het rooienaisde
reinigingi
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Kopapparaat waarvan de taster vanaf het wiel
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Een teken des tijds:
Grote belangstelling voor de mechanisatie van de bietenoogst.

Kleine bietenrooier

De bietentang.

-7DEECONOMISCHE ZIJDEYAHÏÏETBIETENROOITRAAGSTUK
De belangstellingvoor demechanisatie,speciaalophet
grotere akkorbouubed-rijffhangtnauw samenmethetgebrekaan
landarbeiders.Hieruitishetook teverklaren datdepogingen
v&nde 20erjaren omtotmechanisatievandebietenoogst tekomenopniets zijnuitgelopen.Toendestijdshetgebrekaanarbeidskrachtenweerverdween ende lonenindedertiger jarendaalden
toteenongekend laagpeilwas ergeenboermeer dienogaan
rooimachinesdacht.
Na 1945isdit.allesveranderd.Hoge lonen engebreka.an
arbeidskrachten warenerde oorzaakvan,dathet probleemvan
demechanisatie van iebietenoogstweerinhet centrumvande
belangstellingkwam testaan.Aanvankelijkhadmenhetmeeste
succesmet do toepassingvaneenvoudige hulpmiddelen alskoppers,lichters enkorfrooiers,eventueel combinaties vankorfrooiers-enkoppers,diebieten enbladindwarszwadenophet
land leveren,inwelkverband het.merkRoerslev genoemdkan
worden.Overigens warendogebruikte eenvoudigemachinesvoor
eenbelangrijkdeelvanNederlands fabrikaat.
Volgens de landbouwtelling vanmei 1950waren ertoenin
totaalinNederland 555bietenkopmachines en 2665lichters.
Deze eenvoudige machineswarenvrijweluitsluitend inhandenvan
boeren ofcombinatiesvonboeren. (Decombinaties bezaten 15 °jo
van dekoppers en8 °/0vende lichters).Het aantalkoppers en
lichtersinhandenvanloonwerkors encoöperaties was zeergering. Yóór 1950werden slechts enkelegrotemachines (hoofdzakelijkCatchpole Standard)ingezet.
Indejenenna 1950heeft deontwikkeling vandegrote
machines zichechterinvrijsnel tempovoltrokken.Tengevolge
hiervanbeschikkenwijnuover combinatie-machines,diedebieten
kunnenrooien enreinigen,evenzeerhetkoppenverzorgen,alsook
demogelijkheid biedenhetblad teoogsten.Met medewerking
van deimporteurss defabrikanteninNederland endevoorlichtingsdiensthebbenvrijdenodige gegevensverzameldvoordesamenstellingvan tabel 1.
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Tabel I .

Aantal v o l l e d i g e bieieiirooimachines in Nederland
per december 1956.
Merk

Aant a l machines

Stoll (bieten enbladop
• dwarszwad)
Stoll (andere uitvoeringen)

ercentagevanhettotaal

><Ti"i

32)

Catchpole-Cadet
Catchpole Standard enMajor
Bosch
Kemli
Peter Standen

:!

o4, 111

ca,,
ca»

Kleine
Diversen
ca.

52

ij

»25-

30
28
28
5

6
6
6
l
3

451

Uit decijfersvanTabel Iblijktwel,dat ereigenlijktwee
merken zijndie eenoverheersendepositie innemenn.1. Stollen
Catchpole,v/aarvande eerstedannogweer debelangrijkste is,vooral
ook omdat degoede ervaringen indegunstige herfstvan 1955'to'tzeer
velebestellingen aanleidinggaven.Vermoedelijk zullende ondervindingen
opde zwaregronden inherfst 1956weer leidentoteengroterebelangstellingvoor sommige anderemerken,BebeideNederlandsemachines,
diedan volgen zijnnog slechts eentweetal jaren opdemarkt.Enkele
kinderziekten deden zichvoor,maarhet istehopen,dathetNederlandse
producenten zalgelukken eenruimeraandeel indemarkt teveroveren
metmachines dievolkomen aan onzeomstandigheden zijnaangepast.
Naast deinTabel Igenoemdemachineswerken ernaar schatting
nogca.100combinatiesvanrooiersenkoppersbijnauitsluitend vanhet
merkBoerslev.Tellenwijdezemachineshierbij,dan zijnerdusca,550
rooimachinesinonsland«
Y/ijmogenmede aandehandvanonsdoor devoorlichtingsdienst
verschafte gegevensaannemen, datdoordezemachinesin1956 8à9duizendha zijngerooid. Detotale oppervlakte suikerbieten inonsland
bedroeg69.000ha,zodat onze conclusie lridt,dat inhet afgelopen
oogstseizoenongeveer1/8 of12-jsfSvande suikerbieten inNederland
machinäalzijn'"geoogst..Ditisbelangrijkmeer danhetvorige jaar'toen
slechts ca. 250grotemachines aanwezigwaren en slechts7à Qfovande
bietenmachinaalwerd gerooid.
Bijeengrootgedeeltevandeoverige oogst isverdernoggebruikgemaakt vanlichters,koppers enbietentangen.
Vergelijkenwedebovenvermelde cijfersmetdebeschikbare
Engelse,dansienwij,dat indatland demechanisatie vandebietenoogstnog aanzienlijkverder isgevorderd.Hetpercentage machinaalgeoogstebietenbedroeg in1954reeds iöfc en in1955 43^. Ongetwijfeld
ismen dit jaarboven de50?ogekomen.Opvallend is,dat inEngeland
deeersteplaatswordt ingenomen doordePeter Standenmet 1511machines
in1955 endetweedeplaatsdoorCatchpolemet 1058,terwijlbijonsjuist
dittweede merkmeerbelangstelling ondervond. Dithoudt verband

-9nethetfeitdatinEngeland relatiefmeer bieten cpdelichtere
g-rondenpordenverbouwd.jDovenvormeldemerken zijninEngeland
verreweglietbelangrijkste,devolgenderjarkenalsFordson,
Rocrslcv e.a.liggenbeneden de 500machines.
De spreiding van demachines
Inhetvoorafgaandehebben-V/ijgoeiondatdein 1950
aanwezige lichters enPoppersbijnaalleinboerenhandenwaren.
Debiotenrooinachinesvan tegenwoordighebben echtereenjaarcapaciteit,dieinhetalgemeenver ligtbovenwatdemeeste
boeren jaarlijks aanbietenverbouwen.lietaantalbedrijvennet
15à 20ha.-suikerbietenenmeerisgering.Vandaar,datvardoaanwezigemachinesongeveer'40/''inhandenvan loenwerkersis,
terwijlernog enkele coöperatiefgeëxploiteerde bietenrociers
zijnenbovendienvelebeeroï?-eigenaarsdieofgezamenlijkeon
nachine bezitten ofmothuneigenmachine eengedeeltevande
tijdbijderdenwerken.Aangeziendegemiddelde jaarlijkse
capaciteit;vande loenwerkers-hoger ligtdanvandeboeren,
mogenwij-wel-zeggen« datongeveer dehelftvan denetgrote
machines geoogste bietendoorloenwerkers wordtgerooid.
Het tariefvarieertneestal tussen'deƒ. 250,-enƒ.300,perha.DeRocrslcv combinaties zijnvoorhet overgrote deel
inboerenhanden.
Regionaal..gezienzijner aanmerkelijkeverschillen
watbetreft demate-waarindemechanisatie van debietenoogst
isvoortgeschreden.De ontwikkeling ishetverst voortgeschreden
indegebiedenmetrelatief grote landbouwbedrijvengelegenin
debuurtvan deindustriecentra,.Zehebbenwijberekend,dat
inde'Wloringermoorditseizoen 35?-A&nvande suikerbieten
machinaal zijngeoogst.Een percentage,datookinhetgebied van
de Zuid-Hcllandsc;Eilandenvrijdichtbenaderd zalworden,evenals trouwens indeHaarlemmermeer.
Voor deNoord-0ost~j?oldor,WestelijkNoord-Brabanten
Zeeland exclusief Zeeuws-VIaanderensteldenwijpercentages
vastvan 12tot 15f".Opvallend is,dathot percentagevoor
Zeeuws-Vlaanderenaanzienlijklager ligtnl. bijde 3/°«Hierbij
speelt debehaalde geringe jaarlijkse capaciteit vandeca.
20aanwezige machines,vrijweluitsluitenduitgerustmetkorfreiniging,eenrol.Van ieinhetNoordelijk Zeekleigebied geteeldebietenworden errelatiefnogmindermachinaalgeoogst.
InNoord-Groninganslechts ca. 2 tfr,.Do bieten
verbouwisinhet
Noordeneenweinigrendabele teeltwat totgevolgheeft datde
oppervlakten bieten porbedrijfinhetalgemeen gering zijnen
ditrentuiteraard hetgebruik vangrote durem.a.chines.Vooralsnogverwachtenv/ijdanoor.geen snelle toenanevanhet
aantalmachines inditgebied,zulksintegenstellingmet de
andere genoemde gebiedenwaar denechanisatie ongetwijfeld in
dekomende jarennoggrotevorderingen zalnaken.
Hceweldebovenvermelde percentages berusten op deschattingen,
zijhetvandeskundigen,geven zetocheenduidelijkbeeldvande
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aanmerkelijkeverschillenvar denatewaarin indediverse streken
vanonslendvanbiet0nrooinacI1in.esgebruikwordtgemaakt.
Toekomst
Sinds 1950ishetarbeidsaanbod vanwerknemers inde
landbouw .jaarlijksnetongeveer 3000jaar-eenheden(manjaren),verminderd onor r:'r;~-~ nognietdirect aanwijzingen,dat
deze situatie sichindokomende jaren zalwijzigen.Om dus eenzelfdehoeveelheid predukt tokunnenoogsten zal steeds-meer
vanmachines gebruiknooton••..•ordengemaakt, teneinde hierdoor
dearbeidsproductiviteitverder op tevoeren.Immers deinvloed
vanhetgebruikvanbetere rasser,herverkavelingen e.d.zal
zekernietvoldoende zijnomhet produktic-niveau zondermeer
ophetzelfdepi?iltehandhaven."'Weliswaaris de stijgingvan
de arbeidsproduktiviteit in delandbouw,die de laatste 5jaar
ca.5indexpuntonperjaarbedroeg,bevredigend',maaromaan
de toekomstige moeilijkhedenhethoofd tekunnenbiedenzullen
nogbelangrijke investeringenmoetenplaatsvinden.Natuurlijkis
het ookmogelijkhetverminderde aanbodvanarbeidskrachten op
tevengendoor tendeloever te schakelenvanhakvruchtennaar
granenendergelijkeminder-arbeidvragende produkten.Echter•
ondanks alles zijnvoor zoorvelebedrijven,speciaal'inhet
Z.W.-Zeekieigebied aardappelenenbieten eninbelangrijk mindere
mate erwten ensomnigospeciale cultures,tochnogdevruchten
die relatief hetgrootstenetto-overschotopleveren.Dedalingvande totale kosten diebijextensivering vanhet bedrijfvorkregenkanwordenisinhet algemeennietbelangrijkgenoegom
devermindering indebruto geldopbrengstento compenseren.,Men
dient tebedenkendatmendoor debouwvan poterbewaarplaatson,.
de aankoopvan aardappolkiston,hetaanschaffenvanbietenrooi-:.
machines e.d.investeringen heeft gedaan,diebijextensivering .
vaakinbelangrijkemate•waardeloos zoudenworden.Ookhetbouwplansteltvorder zijneisen. .
.,• .
Erdunvanuit gaao.ide.-j.datde landbouwers niet overzullen
gaan.toteen aanmerkelijkeinkrimping vandebietenverbotiwhetgeenookdeNederlandse suikerindustrie voor ernstigemoeilijkheden.zouplaatsen -ishet toch welzo,.dathetvoordeboer
steedsmeer een zaakwordt errekeningmee tehouden,datzin
bietenmachinaal geocgnt zullenmoetenworden.Hetis denkbaar?
datinverband daarmee de teelt op zeermoeilijke grondenbeter
kan•wordennagelaten,terwijlgrilliggevormde percelen zichookslecht lenenvoorvlotmachinaal oogsten.Overigensis een
regelmatige stondvanbelang,terwijlookeenvlakke1ligging
vandegrond eengoedegangvan zakenbijhet oogstenbevordert.
Een zekere aanpassingvande cultuur aande eisen,diehetmachinaaloogsten stelt,isgewenst.Omgekeerd wordennatuurlijk,
derooima.ohinessteedsneeraangepast aande eisenvan deboor
en zoalsgebleken,delaatste tijdmetsucces.
Rooimethoden
Verreweg demeeste totnu toegebruikte rocinachines
leggenbieten enbied opeendwarszwad.Van de2^5t/m 195°"afgeleverdeStoll's zijnerslechts 52nietvan dit type,maar
leggenhetblad in langszwad endeponeren debieten ineenwagen.

-11De tendensbestaat evenwelondobietendirect opdowagen terooien.
Beide systemenvanoogstenhebbenhunvoor entegen.
"Wordendebieten directinde wagon gedeponeerd, danbotekont
dit,datniet extrabehoeft tev/ordengeladen.Datkostdusgeen
extraarbeid ongeld.Maardeverminderingvan de tarra,die
het extraladenveelal aalveroorzaken,vervalt.Bovendien stelt
directe afvoernogalwat eisen aandetrekkrachtbezetting.Men
heeft eentrekkernodigvoor derccinachinc +oentrekkernot
eenwagenende"bietenoptevangen+tenminste 1trekkernet
2wagensvoor de afvoernaareenlosplaats,als dezetenminste
niet teverligt.Stortmen debietenopdekepakkerofandrere
dichtbijzijndeplaatswaar zeteallen tijdekunnenwordenweggehaald,danwordt de zaakinc.u..topzichtwel eenvoudiger.
Voorgrotebedrijven.'.ietconflinke trekkrachtbezetting
engoede afvoormogelijkhcdonlijktonshetdirect opdewagen deponerenvandebietendonoest aangewezenweg.Het bladkanmen
daneventueelmachinaal laden.
Hetisvanveelbelonghet landniet te zeerstukte
rijdeninverband waarmedenondus alleenbijgood totredelijk
weerdient tewerken.Ditisbijeenslechte herfst alleenmogelijkals demachines oenflinke overcapaciteit hebben.
De afvoer
Bijdeverbeteringvan doafvoer zietmen zichindepraktijk
verschillende richtingen aftekenen.Indeeerste plaatshet
gebruikvantweewieligcwagens.Onzevoorkeur gaatdanuitnaar
vierwieligo wagenswaarvanhetonderstel kanwordenverwijderd,
zoals dieb.v- in depro;"tijkgebruiktworden opNoord-Beveland
enopFlakkee«Eennogbetere prestatie leverendewagensmet
aangedreven as.Deze zijnechter duur ennogbeperktinhun
toepassing.Verderkanmendannoggaaninderichtingvanhot
zelflossend nakenvandowagens ofhetgebruikvankipwagens,
Vierwielige,maar tottweewiolige ontebouwen zelflossende wagens lijkeneengoedo oplossing alkanheteennadeel zijn,datde
biatenhoopniethoogkanworden.
Slot
Wijdurven deverwachtinguit todrukken,dat doorhet
terbeschikkingkonenvan natuurlijkóónkionig zaadvangoedo
opbrengsten gevende rassen,doormachinaal dunnen endoormechanisatievande oogst,dearbeidsintensieve bietenverbouw binnen
eenvrijklein aantal jarenmisschiennogslechts 1/3vanhet
aantalmanuren zalvragendatvroegernodigwas,waar tegenover
dandeinvesterings-enmachinekostcn natuurlijkbalangrijk zullen
zijngestegen.

