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SUMMARY

Physiological measurements were carried out on sixteen normal well-trained
forest workers planting two-years old Pine trees. Energy expenditure was
measured with a Dortmund portable gasmeter and Haldane gas-analysis.
Pulse rate was recorded electrocardiographically.
In the first experiment four different hand planting methods were compared:
a. the method "plant after plant": making a slit with an iron planting-wedge
(4.5 kg), planting, closing the slit by pushing the soil by pressure of the
foot; the trees are carried in a wooden plant-box; (methods b, c and d
each are in only one point different from a)
b. carrying the trees in a bag attached to the wedge instead of in a plant-box
(photo 1);
c. the method "first wedging, then planting": making all planting slits in a
row first, followed by planting all plants in that row:
d. using a wooden wedge (3.5 kg) instead of an iron one.
In this experiment twelve men worked alternately according to all the
four methods following a random rota. The mean pulse rates (total average
99—105 beats/min) show a significant difference (table 1). The total energy
expenditure is about 6.5 kcal/min. On the whole this work can be considered
as moderately heavy work.
Method c gives the highest production, but it takes more calories than
method a. Method b gives a higher production without a considerable increase of energy expenditure. So this turned out to be the method with the
highest energetic efficiency. Besides the use of a bag attached to the wedge
is a favourable condition because then less stooping is needed. However up
till now no comparative silvicultural results are known with this method (in the
plant-bag the soil around the roots of the plants is shaken o f f , which may
have a disadvantageous influence on plant survival).
In the second experiment hand planting (method a) was compared with
using a combined ploughing-planting machine (photo 2). Planting with the
machine can be considered as light work: mean energy expenditure of four
men 3.1 kcal/min and mean pulse rate 90 beats/min (table 2). Besides the
production rate is higher, so that about thirteen times more plants are planted
0
)
)

2

3

Verschijnt tevens als Korte Mededeling nr. 63 van het Bosbouwproefstation.
Arbeidsfysiolcog aan het Laboratorium voor Dierfysiologie van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Medewerker van de Stichting Bosbouwproefstation „De Dorschkamp" te Wageningen.

60
per calorie, taking into account the planter only. If the total work is considered, including tractor driver for mechanical planting and tractor or horse
driver jor ploughing bejore hand planting, the difference is somewhat smaller.
Important factors are here: screening from exhaust gases and adjustment
of the seat in favour of a comfortable working posture.
Samenvatting
Bij zestien bosarbeiders werden polsfrequentie, energieverbruik en prestatie bepaald bij het planten van tweejarige dennen. Er werden significante
verschillen gevonden tussen vier verschillende werkmethoden in handkracht.
De methode „heen wiggen, terug planten" maakt een sneller werken mogelijk, maar eist een grotere lichamelijke inspanning dan het werken „plant
voor plant"; bovendien veroorzaakt de methode „heen wiggen, terug planten"
een wat groter sterftepercentage. Het gebruik van een planttas in plaats van
een plantbak bij de methode „plant voor plant" verhoogt de prestatie eveneens; het energieverbruik is daarbij niet hoger, de inspanning door minder
bukken eerder lager. Van de methode met de planttas dienen echter eerst
houtteeltkundige resultaten (plantslaging) bekend te zijn, alvorens deze te
kunnen aanbevelen.
Het planten in handwerk valt in de categorie van de matig zware arbeid.
Het gebruik van een plantmachine verhoogt de prestatie en maakt het planten
tot licht werk. Er dient hierbij echter te worden gezorgd voor een goede werkverhouding.
Inleiding
Bij bosarbeid is ten aanzien van de lichamelijke inspanning over plantarbeid
veel minder bekend dan over vellingswerk. De gegevens uit de literatuur
zijn schaars en voor zover aanwezig niet gelijkluidend. Om een inzicht te
krijgen in de arbeidsbelasting bij het planten, zoals dit in ons land gebeurt,
werd in het overleg van de Commissie Onderzoek Rationalisatie Bosbouw
van de Stichting Bosbouwproefstation „De Dorschkamp" besloten dit onderwerp in het onderzoekprogramma op te nemen.
In het voorjaar van 1961 werd door de arbeidsfysiologische onderzoekgroep van de Landbouwhogeschool en medewerkers van het Bosbouwproefstation een eerste onderzoek uitgevoerd bij het planten van groveden in handwerk (Staatsbosbeheer boswachterij Hoenderlo). Hierbij werden verschillende
gereedschappen en werkmethoden gebruikt, zodat een onderlinge vergelijking van deze mogelijk was.
In het voorjaar van 1962 vond een volgend onderzoek plaats (Staatsbosbeheer boswachterijen Appelscha-Noord en -Zuid), waarbij dit planten in
handwerk vergeleken werd met het gebruik van een bosploeg-plantmachine,
ontwikkeld door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.
Met grote erkentelijkheid zij de medewerking van het Staatsbosbeheer en
de bosarbeiders, die als proefpersonen fungeerden, gememoreerd.
A rbeidsfysiologische metingen
Om een inzicht te krijgen in de lichamelijke inspanning bij dit werk werden
het energieverbruik en de polsfrequentie (aantal hartslagen per minuut) tijdens
de arbeid gemeten. De waarnemingen geschiedden in korte proeven van 10
a 15 minuten tijdens de „steady state" na een in werktijd van enkele minuten.
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Tussen de proeven werd telkens ongeveer een kwartier gepauseerd.
De hartslag werd vastgelegd met behulp van electrocardiografische afleiding en continue registratie. Het energieverbruik werd bepaald met behulp
van een Dortmundse draagbare gasmeter en uitademingslucht-analyse volgens de methode van Haldane.
Bij beide onderzoekingen werkten normale geoefende bosarbeiders als
proefpersonen mee. Vóór het onderzoek ondergingen zij een eenvoudige
medische keuring, bestaande uit een algemeen lichamelijk onderzoek en een
fietsergometerproef. Bovendien werden vóór het eigenlijke onderzoek reeksen
vóórproeven op het veld uitgevoerd om de proefpersonen met de situatie
vertrouwd te maken.
Het planten in handwerk
Opzet van het onderzoek
Het onderwerp van deze studie (Hoenderlo voorjaar 1961) vormde het
planten van tweejarige groveden. Het terrein (stuifzand op humuspodsol)
was in het voorafgegane najaar in twee onderling loodrechte richtingen bewerkt met een schijvenploeg en daarna met een schijveneg.
Er werd geplant in eenmanswerk (plantverband 80 bij 80 cm; driehoeksverband) en wel volgens verschillende methoden:
„plant voor plant": na het maken van een plantgat wordt direct ingeplant;

Foto: J. H. van Loon.
Foto 1. Plantgereedschap v.l.n.r.: ijzeren wig met en zonder tas, houten wig en plantbak.
Photo 1. Planting tools from the left to the right: iron wedge with and wijhout plantbag, wooden wedge and plant-box.
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„heen wiggen, terug planten": eerst wordt een serie plantgaten gemaakt,
daarna wordt ingeplant;
en met verschillend gereedschap (foto 1):
een ijzeren of een houten plantwig (gewicht respectievelijk 4,5 en 3,5 kg);
een plantbak of een planttas (de tas wordt met riempjes aan hilt en steel
van de wig bevestigd).
Aan dit onderzoek werkten twaalf bosarbeiders als proefpersonen mee.
Als voorbereiding vond er vóór het onderzoek een speciale training met instructie plaats.
Voor de vergelijking werden de volgende vier combinaties gekozen:
a. plant voor plant
— ijzeren wig, plantbak;
b. plant voor plant
— ijzeren wig, planttas;
c. heen wiggen, terug planten
— ijzeren wig, plantbak;
d. plant voor plant
— houten wig, plantbak.
De combinaties b, c en d verschillen elk in slechts één opzicht van a. Elke
arbeider werkte volgens alle vier methoden in een reeks van proeven, waardoor een intra-individuele vergelijking mogelijk is. Om een eventueel volgorde-effect te kunnen uitschakelen waren deze reeksen ingedeeld met behulp
van een lijst van willekeurig verdeelde getallen.
Uitkomsten van het onderzoek
De polsfrequentie (gemiddelde waarde per proef) varieerde voor de twaalf
proefpersonen van 86 tot 115. Het energieverbruik werd slechts bij vier
planters bepaald: 5,8 tot 7,6 kcal/min in totaal. Deze waarden geven aan
dat dit werk kan worden beschouwd als matig zware arbeid. Het is duidelijk
lichter dan vellingswerk (4), maar zeker geen lichte arbeid.
Tabel 1. Inspanning en prestatie bij vier methoden van handplanten.
Table 1. Physical strain and production in four methods of hand planting.
methode / methods
polsfrequentic (slagen/min)
pulse rate (beats/min)
netto energieverbruik (arb. kcal/min)
net energy expenditure (kcal/min)
prestatie (aantal planten/min)*)
production rate (plants/min)
energetische efficiency (planten/kcal)
energetic efficiency (plants/kcal)

a
100

b

c

d

101

105

99

4,9

5,0

5,4

5,0

4,9

5,3

5,5

4,7

1,0

1,1

1,0

0,9

*) Berekend uit de waargenomen planttijden, exclusief algemene tijden.

In tabel 1 zijn verschillende waarden samengevat voor de vergelijking van
de vier methoden. De polsfrequentiewaarden zijn gemiddeld voor de twaalf
proefpersonen tezamen. Toepassing van de toets der m-rangschikkingen op de
reeksen individuele polsfrequentiewaarden wijst uit dat de verschillen tussen de vier method.en zeer significant zijn (P <0,001). Ten opzichte van
methode a vertoont c gemiddeld het grootste verschil. Het „heen wiggen,
terug planten" eist in het algemeen dus wat meer inspanning dan het werken
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„plant voor plant". Het energieverbruik (gemiddelden voor vier proefpersonen) weerspiegelt ongeveer dezelfde verhouding.
Wanneer men nu de eveneens significante verschillen in prestatie in de
overweging betrekt en de energetische efficiency van de vier methoden berekent, dan blijkt het volgende. Met methode c wordt meer gepresteerd dan
met methode a; maar omdat dit gepaard gaat met een verhoging van het
energieverbruik, is de energetische efficiency uiteindelijk niet beter. Deze
grotere prestatie is in overeenstemming met de resultaten van ander onderzoek (2), waarbij voorts bleek dat de methode „heen wiggen, terug planten"
een wat groter sterfte-percentage tot gevolg heeft.
Het gebruik van de tas (methode b) geeft een grotere prestatie dan het
werken met de bak zónder dat daar een verhoogd energieverbruik tegenover
staat. Daardoor komt deze methode dus als de energetisch meest efficiente
naar voren. Bovendien is het gebruik van de tas aantrekkelijk, omdat de
planter hierbij minder behoeft te bukken. Van de methode met de planttas
zijn echter nog geen vergelijkende houtteeltkundige resultaten bekend (in
de tas wordt alle aarde van de plantenwortels afgeschud, hetgeen misschien
van invloed is op de plantslaging).
Het gebruik van een plantmachine
Opzet van het onderzoek
Het werk (Appelscha 1962) bestond uit het planten van tweejarige Oostenrijkse den (plantafstand in de rij 80 cm).
De gebruikte plantmachine was een door de Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij ontwikkelde combinatie van bosploeg en plantmachine,
speciaal ontworpen voor het inplanten van stobbenterreinen (foto 2). Met
deze machine, die aangekoppeld kan worden in de driepuntsophanging van

Foto: S. P. W. Frames.
Foto 2. De bosploeg-plantmachine
Photo 2. Combined ploiighing-planting machine.
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een trekker, kunnen het voren trekken en het planten in één arbeidsgang
worden uitgevoerd. Voor details zij verwezen naar de betreffende publikaties
van Druyff (3) en Bol (1).
Bij het werken met deze machine zit de planter op een eenvoudige zitting.
Zijn benen liggen ongeveer horizontaal gespreid op de ploeg. Voorover buigend zet hij telkens een plant in de voor en laat deze los als de aarde door
de aandrukwielen van de plantmachine wordt vastgedruk. Bij het keren aan
het eind van het veld stapt hij meestal even van de machine af om plantsoen
bij te laden; de duur van een wending is gemiddeld ongeveer 0,6 min.
Ter vergelijking werd daarnaast geplant in handwerk en wel met een
ijzeren wig en een plantbak volgens de methode „plant voor plant". Vóór
het onderzoek waren hier plantvoren getrokken door een Gepasploeg met
trekker. Bijkomende werkzaamheden, zoals plantsoen halen en plantbak
vullen, zijn niet in de proeven opgenomen.
Aan dit onderzoek namen vier bosarbeiders als proefpersonen deel. Hun
ervaring met de plantmachine bestond uit een oefening van enkele dagen.
Zij werkten op verschillende terreinen:
terrein noord: een langgerekt perceel; stuifzand op profiel; larikstakhout
op rillen en lariksstobben; er werd in de lengterichting geplant, zodat in de
proeven met de machine geen wendingen voorkwamen;
terrein zuid: een betrekkelijk rechthoekig stuk; vochtig humuspodsel, bedekt met gechipt larikstakhout en stobben van lariks, inlandse eik en Amerikaanse vogelkers; hier werd in de breedte gewerkt, zodat in elke proef drie
wendingen voorkwamen.
Bij het onderzoek werkte elke proefpersoon een reeks proeven af, waarbij
het gebruik van de plantmachine (methode m) werd afgewisseld met planten
in handwerk (methode h) en wel in de volgorde m-h-h-m 's morgens en
h-m-m-h 's middags (of omgekeerd).
Uitkomsten van het onderzoek
Tabel 2 bevat verschillende gemiddelde waarden voor de vier proefpersonen tezamen.
Tabel 2. Inspanning en prestatie bij planten in handwerk (h) en met een plantmachine (m).
Table 2. Physical sirain and production in hand planting (h) and using a planting
machine (m).
methode / methods
polsfrequentie (slagen/min)
pulse rate (beats/min)
netto energieverbruik (arb. kcal/min)
net energy expenditure (kcal/min)
prestatie (aantal planten/min)
production rate (plants/min)
specifieke inspanning (kcal/plant)
specific energy exp. (kcal/plant)
energetische efficiency (planten/kcal)
energetic efficiency (plants/kcal)

h
110

m
90

5,7

1,7

7,3

28,1*)

0,78

0,06

'>

3

16,5

*) of i.v.m. de aanwezigheid van de trekkerbestuurder, 14,0 planten per man-min.
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Het grote verschil tussen de beide werkmethoden is zonder meer duidelijk.
Bij het gebruik van de plantmachine (zittend werk) is het energieverbruik
nog slechts een fractie van de waarde bij het handplanten. Ook de polsfrequentie is veel lager. Opgemerkt moet worden dat hier de waarden van het
handplanten (vergelijk tabel 1, methode a) wat hoger zijn dan bij het eerste
onderzoek, hetgeen deels toegeschreven kan worden aan terreinfactoren, deels
aan een verschil in arbeidstempo.
Ook de prestatie valt in het voordeel van de plantmachine uit. Het is dan
ook niet te verwonderen dat de energetische efficiency van deze werkmethode
bijna dertien maal zo groot is als die van het handplanten, wanneer hierbij
uitsluitend naar de planter wordt gekeken; anders gezegd: bij het machinaal
planten vergt het inzetten van één plant voor de planter nog geen 8% van
het energieverbruik benodigd voor hetzelfde, geheel in handwerk.
Wil men de totale arbeid bezien, dan moeten bij het planten met de machine
ook de trekkerbestuurder en bij het handplanten de uitvoerder van het voorbereidende werk in de berekening worden betrokken. Bij dit laatste gaat het
om het voren trekken met een bosploeg, waarbij een chauffeur (trekker) of
een voerman (paard) aan het werk deelnemen. Ook met inbegrip van deze
helpers blijft de plantmachine wat betreft prestatie en energetische efficiency
duidelijk in het voordeel, al is het verschil met het handplanten dan iets
minder groot.
Het gebruik van de plantmachine maakt het planten van matig zware arbeid
tot licht werk met een hoge energetische efficiency. Er zij echter op gewezen
dat men ook andere belangrijke factoren in het oog dient te houden, zoals:
een zodanige zitgelegenheid, dat een goede werkhouding mogelijk is (de
horizontale spreidzit met het voorover buigen en tussen de benen door in
de diepte planten vormt een bijzonder ongemakkelijke werkhouding);
een goede bescherming van de planter, bijvoorbeeld tegen de uitlaatgassen
van de trekker.
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