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Zij diebelangstelling hebbenvoorhetwerkvan het Instituut
voorTuinbouwtechniek kunnenzichalsbegunstigeropgeven.
Dezeontvangen hiervoor o.a.:
1. Kosteloosdekeuringsrapporten vanmachines,werktuigen,
gereedschappen, materialen enz., die voor de tuinbouw
van belang zijn.
2. Demededelingen en jaarverslagen van het Instituut.
3. Een korting van 10-25 % op de meeste boeken, die door
medewerkers van het I.T.T. worden geschreven of waaraan medewerking wordt verleend.
4. Uitnodigingen voor het bijwonen van ontwikkelingsdagen
aan het Instituut, waarbij vooral met machinesenproefmodellen wordt gedemonstreerd.
De jaarlijkse bijdrage is f 10,—, voor veilingen en instellingen die begunstiger willen zijn f25,— of meer, tevoldoen
oponzepostgirorekening no 499913.

INLEIDING
Inhetvooruitzicht, dat na deoorlog detoepassing van technische hulpmiddelen in
de tuinbouw een zeer sterke uitbreiding zou ondergaan, is ter voorbereiding van het
op te richten Instituut voorTuinbouwtechniek, opvoorstel van detoenmalige Inspecteur,thans DirecteurvandeTuinbouw, IrA.W.vandePlassche,per 1 Augustus1943
tot Rijkstuinbouwconsulent voor Tuinbouwtechniek Dr E. W. B. van den Muijzenberg l.i.benoemd.
De stichtingsacte van het Instituut is op 14Januari 1944 verleden ten overstaan
van Ir A.W.van de Plasscheendeheer J. P. L.L.A. Burg, respectievelijkvoorzitter
ensecretarisvan het toenmalige ambtenarenbestuur (met alsleden de Rijkstuinbouwconsulenten Ir J. M. Riemens en Ir J. D. Gerritsen).
Op 26 November 1947 is de eerste vergadering gehouden door het bestuur in de
huidige samenstelling.
Tijdens deoorlogenin deeerstejaren na debevrijding zijn dewerkzaamheden door
gebrekaanpersoneelenmaterialennogzeerbeperktgebleven.Gedurendedeevacuatietijd is ter oriëntatie zoveel mogelijk documentatie-materiaal verzameld. Na de bevrijdingishet werk sneltoegenomen, zoalso.a. blijkt uit het aantal schriftelijk verstrekte
adviezen. Thans wordt er naar gestreefd de eenvoudige adviezen in de betreffende
consulentschappen zelf te laten verrichten door daartoe opgeleide assistenten. In
verband hiermede,en gedachtig aan dewaarde, die het onderwijs heeft alsbasisvoor
devoorlichting,isin 1946ondertoezichtvande Inspecteurvanhet Tuinbouwonderwijs
begonnen met een opleidingscursus voor Leerkrachten in Tuinbouwtechniek. Hieraan kunnen tuinbouwvakonderwijzers en onderwijzers met tuinbouwacte of personen
met daaraan gelijk te stellen opleiding, deelnemen.
Ook door het geven van andere technische cursussen, het medewerken aan demonstraties, tentoonstellingen endoor hetschrijven van artikelen inbladenen tijdschriften
in het bijzonder voor detuinbouwvakbladen, isgetracht om de belangstelling voor de
tuinbouwtechniektestimuleren.Zowelophetgebiedvandekassenbouwenverwarming,
alsinhet gebruikvantrekkers,machinesenwerktuigen,liggennogveleontwikkelingsmogelijkheden; omdezeechter snel te benutten zal er een gedegen kennis enzeerveel
onderzoek nodig zijn.
Terwijl indeafgelopen jaren opdeeerste plaats detoepassingvan detuinbouwtechnischehulpmiddelen bevorderd diendeteworden,komtthans meerhet onderzoek naar
nieuwe mogelijkheden, vooral ook in verband met de economische uitkomsten, naar
voren.
Alseenbeginhiervanisookditjaarverslagtezien,waarinthansslechtseenoverzicht
is opgenomen van de proeven. Het ligt in de bedoeling om uitvoeriger verslagen te
maken wanneer eenonderzoek min ofmeertot een afgerond geheelisbewerkt endeze
danalsmededelingentedoenverschijnen. Uiteraardmoesteersteensoort inventarisatie
gemaakt worden van hetgeen in Nederland reeds is toegepast, en van hetgeen in de
wereldliteratuur tevindenis,omzodoendevoorNederland eenoverzicht vandemogelijkheden te verkrijgen en deverkregen kennis alsbasisvoor het verdere onderzoek te
gebruiken.
Als belangrijkste onderwerpen, die momenteel door mijn medewerkers worden bewerkt, zijn te noemen: demodernisering van de kassen o.a. met nauwkeurige regeling
van detemperatuur, deluchtvochtigheid, het koolzuurgehalte vandelucht, kunstlicht;
deverbeteringvandebouwendeverwarmingvanchampignonbuizen (insamenwerking
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met Drs P.Bels);debouwenverwarming van uienbewaarcellen;deontwikkelingvan
deveilingbouw(insamenwerkingmetdeTechnischeCommissievanhetCentraalBureau
van deTuinbouwveilingen in Nederland);deverwarmingvan kassenmetdunne pijpen
engedwongen circulatie;deheteluchtverwarming van bollenschuren (insamenwerking
methet Rijkstuinbouwconsulentschapte Lisse);deontwikkelingvanrookgasonderzoek
alscontroleopderentabiliteitvanhetstokenopdetuinbouwbedrijven; deontwikkeling
enbeproevingvanwerktuigen voor defruitteelt (insamenwerking met deWerktuigencommissievan deNederlandse Fruittelers Organisatie),o.a.isalsvoorbereidend onderzoekvan het gebruik van snoeihoutversnipperaars, snoeisel fijn gehakt en in deboomgaard uitgestrooid, waar het spoedig bleek te vergaan; deontwikkeling en beproeving
van denevelspuit (insamenwerking metdePlantenziektenkundige Dienst); deverbeteringvan dewatervoorziening door besproeien en bevloeien (in samenwerking met het
Rijkstuinbouwconsulentschap te Amsterdam). Met het bestuderen van dewerktuigen
voor deboomkwekerij iseen begin gemaakt (in samenwerking met deAlgemeneBond
van Boomkwekers).
Getracht wordt thans ook de industrie van tuinbouwwerktuigen te bevorderen, een
industrievorm, die zeer goed in het Nederlandse industrialisatieschema past.
Doormijn medewerkerszijneenhonderdtalrapportenopgesteldoverallerleimachines,
werktuigen,gereedschappen,toestellen, materialen enz., die voor zover ze daartoegeschikt zijn, aan hiervoor te benoemen commissies ter beoordeling zullen worden voorgelegd, waarna publicatie zal plaats vinden.
Dezezullenevenalsdejaarverslagen endemededelingen toegezonden wordenaande
begunstigers, waarvan de werving in 1949 is begonnen.
E. W. B. V. D.MUIJZENBERG

ALGEMEEN OVERZICHT
Personeel
In onderstaande tabel is een overzicht van de samenstelling van het personeel
gegeven.

Benoemd:

Tuinbouwkundig
Technisch
Admin. en diverse . . . .

1943
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1947

1948
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1
5

3
3
1
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3

4
5
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3
4
2
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4
5

2
5
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1
1

1
2
3

4
3

1
1
1

4
1
1

1
1
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Admin. en diverse . . . .
Totaal

Tuinbouwkundig
Technisch
Admin. en diverse . . . .

1
5

3
3
5

4
5
5

8
6
9

10
9
10

11
12
14

12
16
15

Totaal

6

11

14

23

29

37

43

Uit deze opgave blijkt de sterke personeelswisseling, die voortvloeide uit de naoorlogse omstandigheden.
Door desterke uitbreiding van het voorlichtingswerk, ontstond de behoefte tot het
instellen van enkeleafdelingen. Er isenerzijds een indelinggekozennaardetechnische
onderdelen, waarop het Instituut een taak heeft (bouwkunde, verwarming, werk3

tuigen) en anderzijds naar de verschillende takken van de tuinbouw (bloembollen-,
bloemen-, groenten-enzaadteelt en de fruitteelt en boomkwekerij).
Proefterreinen
In 1944steldeMrdeVoogduit Arnhem eenproefterrein van een\ ha, gelegen aan
de Oude Bennekomseweg, ter beschikking. Door de evacuatie ging deoogst van 1944
geheel verloren, doch op 1Juni 1945was het terrein weer helemaal bedrijfsklaar en
bezaaid.
In 1946 is Nudenoord (\ ha) en de grasboomgaard Groenewoud (6 ha) gepacht,
terwijl een pruimenboomgaard bij de Rijnschans in de proefnemingen kon worden
betrokken.
In 1949 is een terrein aan de Lage Steeg ter grootte van 3 ha aangekocht. Dit is
bestemd voor het plaatsen van een nieuw gebouw, kassen, bakken, enz.
Verder heeft reeds de aanbesteding plaats gevonden van enige kassen, die bestemd
zijn voor proefnemingen met diversetypen van verwarmingsinstallaties, terwijl verder
een diffusiedichte kas is gebouwd, waarvoor door Ir Ferguson te Zeist de benodigde
proefapparatuur ter beschikking is gesteld. Voor de bewerking van de proefterreinen
wordt gedeeltelijk gebruik gemaakt van dewerktuigen enmachines,dieter beproeving
worden ingezonden.
In 1947 stelde de R.I.M. een motorspuit ter beschikking, terwijl in 1948een Lebo
motorspuit in bruikleen werd verkregen. In 1948istevens door defirma van Driel &
van Dorsten te Hoofddorp een B.M.B. Plowmate voor 1jaar in bruikleen gegeven.
In 1949steldedefirma Masséete Goes een Planet Jr ter beschikking. De firma van
Rossum te Papendrecht stond een Bûcher Record motormaaier en eveneens een
Bûchersproeiervoor onze proeven af. Behalve de Bucher werden voor onze sproeiproevenvandefirma Heybroekte BilthoveneenWizarden een Rot Revolt sproeier,en
van de firma Agincore te Amsterdam eenaantal Tegtmeiersproeidoppen ontvangen.
Door de N.F.O. Werktuigencommissie is een Ford 8N trekker, die eerst door de
Fordfabriek ter beschikking was gesteld, aan het Instituut in bruikleen afgestaan,
terwijl in samenwerking met haar o.a. verstekschijveneggen worden beproefd. Door
Willem Smit& Co'sTransformatorenfabriek te Nijmegen isonsten gebruikeeentransformator geleend.
Huisvesting enInventaris
Aanvankelijk werd het Instituut gevestigd inenigekamersvan hetwoonhuisvande
Rijkstuinbouwconsulent, Lawickse Allee 5, waar de administratie, een tekenkamer,
een werkplaats enz. werden ondergebracht. Gedurende de evacuatietijd isveelweggehaald of vernield. Het huis zelf bleef echter gespaard, zodat reedsop 15Juni 1945in
Wageningen begonnen kon worden. Al spoedig bleek de beschikbare ruimte veel te
klein, zodat op 1Augustus 1946 het tegenwoordige gebouw, Grebbedijk 12, werd
betrokken. Hierwerden een zestal kamers ingericht voor medewerkers, administratie,
bibliotheek en tekenkamer, terwijl dekelderverdieping alswerk- enopslagplaatswerd
gebruikt. In 1947 is een bedrijfsgebouw en in 1948 een verplaatsbare werkplaats in
gebruikgenomen. InditjaarisopNudenoordeenproefkasje gebouwdinsamenwerking
met verschillende kitfabrikanten en kaskitters. De bedoeling van dit kasje is, verschillende soorten kit en stopverf, benevens verschillende roedematerialen met elkaar
te kunnen vergelijken.

Alswerkplaatsinventariszijno.a.eendraaibank,eensterke-armschaafbank,eenboormachine, een toestel voor hardheidsbepaling en een lasgelijkrichter aangeschaft. Voor
metingen in bollenschuren, kassen enz.zijn enigetoestellen voor gasanalyses, thermografen en thermohygrografen gekocht. Alsvervoermiddelen staan ter beschikking een
auto, driemotorrijwielen, een vredesjeep eneengeveerdeluchtbandenwagen. Detwee
laatsten worden gebruikt voor het vervoer van werktuigen en tuinbouwproducten.
Correspondentie
Deuitbreiding van het werk isten dele uit het aantal gebruikte briefnummers afte
leiden. Dit is in het volgende staatje vermeld.
Jaar
Aantal briefnummers. . .

1943
611

1944
1312

1945
2401

1946
4460

1947
4530

1948
5542

1949
6680

Bij het rangschikken van de correspondentie isaanvankelijk een alfabetisch archief
gebruikt, dat echter in 1946ineen decimaal systeem isomgezet.
Documentatie
Direct vanaf het begin heeft de documentatie volgens het U.D.C. (Universele DecimaleClassificatie) plaats gevonden.Ookgedurende deevacuatietijd zijn doorondergedoken medewerkers gegevens hiervoor verzameld (in dezetijd werd Mededeling 2van
het Instituut „De Tuinbouwbedrijfsschuur in Berkel en Omstreken" geschreven).
De literatuur is volgens U.D.C, en op auteursnaam in kaartsysteem gerangschikt.
Een systeem van uittrekselkaarten is aangelegd naar onderwerp en gewas. Voor de
aan kwekers verstrekte adviezen iseen afzonderlijk kaartsysteem gemaakt en evenzo
van de foto's en lantaarnplaatjes (50 X 50mm).
Zie verder de lijst van publicaties (Bijlage B).

ONDERWIJS
In 1945isbegonnen met hetgevenvan onderricht in hettechnische gedeeltevan de
opleidingscursussen voor loonsputters. Er zijn toen twee cursussen voor 56 leerlingen
gegeven, terwijl tevens nogtwee cursussen door anderen zijn geleid.
In 1946 organiseerde de Vakgroep Loondorserij, sectie Loonsproeierij deze lessen,
enisdooronslesgegevenaanviercursussenmet 104leerlingen.
In1947ishet technische gedeelteverzorgd van 16dergelijke cursussen met in totaal
437leerlingen. Hierna zijn dezelessenmeestal dooranderengegeven.
In 1946 is een begin gemaakt met de opleidingscursussen voor Leerkrachten in
Tuinbouwtechniek. Nahetbehalen van hetdiplomahebbendezepersonen debevoegdheid om leste geven omtrent het gebruik van detechnische hulpmiddelen in detuinbouw. Het eerste jaar isalleen een B-cursus gegeven, die detuinbouwwerktuigen omvat, terwijl devolgende jaren daarnaast een A-cursusvoor kassenbouw en kasverwarmingisgegeven. Het programma der beide cursussen bevat een tuinbouwkundig, een
technisch eneeneconomisch gedeelte.
Het aantal deelnemers aan de examens en het aantal geslaagden is in onderstaand
staatje samengevat.
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1947-1948

1946-1947

Cursus A
Cursus B

1948-1949

opgekomen

geslaagd

opgekomen

geslaagd

opgekomen
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31

30

61
17

47
14

27
25

23
18

In 1949iseenA-cursus begonnen te Rotterdam eneen B-cursuste Utrecht. Bovendien isin 1949een cursus tuinbouwtechniek gegeven voor Hoofden van LagereTuinbouwscholen,waaraan 35personen deelnamen.
Opgrond van ons onderzoek isdit jaar in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap te Lisse begonnen met een cursus in bollenschuurbehandeling.
VOORLICHTING
In de afgelopen jaren is aan de voorlichting de meeste aandacht besteed, daar het
een eerste vereiste was,ombij dezeer snelle ontwikkeling van de mechanisatie na de
oorlog, de telers voor te lichten omtrent een doelmatige toepassing van technische
hulpmiddelen.
Zovormden in de eerste plaats verschillende problemen bij de kassenbouw, o.a. gezien het opgroteschaal plaatsvindende herstel van deinoorlogstijd vernielde kassen,
eenbelangrijk werkobject (insamenwerking metdeRijksdienstvoorLandbouwherstel).
Bij dekassen zijn^toehalve dedoelmatigheidvanverschillendeconstructieonderdelen,
vooral de gebruikswaarde van het te bezigen materiaal (hout, ijzer, aluminium, stopverf, kit enz.),als deverduurzaming ervan, nader bezien. Ookvoor veilinggebouwen,
verrolbare kassen (zie nevenstaande afb. 1), champignonruimten en bedrijfsschuren
werden verschillende adviezen verstrekt.
Een belangrijk onderwerp vormt tevens de kasverwarming, aangezien nog zeer
ongewenste toestanden bestaan zowel wat een gelijkmatige temperatuurverdeling in
de kassen, als een economisch brandstofgebruik betreft. In dit opzicht is bij bestaande installaties vooral resultaat verkregen door veranderingen in de distributieleidingen, wijziging in de ligging van de verwarmingspijpen, verbetering van
de isolatie, terwijl in vele gevallen door het toepassen van een circulatiepompje een
meer gelijkmatige temperatuur van de verwarmingspijpen verkregen kon worden.
Tevenszijn veleadviezen verstrekt over het combineren van ketelhuisjes op eenzelfde
bedrijf.
In 1948isdoor deheren Spoelstra en de Jager de eerste verwarmingsinstallatie geadviseerd met dunne(f-1\") pijpen engedwongen circulatie,waarbij geen keldermeer
nodig is. Dit geschiedde in een warenhuis, waarbij in het stookseizoen 1949 het volgende bleek:
1. Een aanzienlijke brandstofbesparing werd verkregen ten opzichte van warenhuizen met de gebruikelijke warmwaterinstallaties met natuurlijke circulatie en
verwarmingspijperTvan grote diameter (meestal vlampijpen 88/95 mm).
2. Deregelsnelheid vandeinstallatieisveelgroter,zodat detemperatuur inhetwarenhuis beter beheerst kan worden.
3. Deschaduw in het warenhuis is minder en beter verdeeld.
4. De temperatuurverdeling in het warenhuis is zeer gelijkmatig, wat ondermeer uit
de stand van detomatenplanten naar voren kwam.

Opgrond van dezeervaringen isditzelfde systeem bij een twintigtal bedrijven aanbevolen. Aanvankelijk zijn hierbij moeilijkheden ondervonden van een aantal installateurs, die niet in staat zijn om een dergelijke verwarmingsinstallatie te berekenen
of dezebehoorlijk kunnen uitvoeren, terwijl „onbekend maakt onbemind" hierbij ook
een rol heeft gespeeld. Thans wordt dan ook meer dan voorheen aandacht door ons
besteed aan de samenwerking met de installateurs voor kasverwarming.
Het uitvoeren van rookgasanalyses, waarbij wordt vastgesteld hoeveel onverbruikte
verbrandingsgassen en warmte uit de schoorsteen ontwijkt, blijkt zeer belangrijke
brandstofbesparingen mogelijktemaken.Dergelijkerookgasanalyseszijnopca40bedrijven door de heer Taal verricht en aan de hand van de verkregen waarnemingen zijn
tevensadviezenverstrekt. Debrandstofbesparing,diehierdoorkan wordenverkregen,
blijkt gemiddeld 10%te zijn.
Het brandstofgebruik van de betreffende 40 bedrijven is globaal geschat 8000 ton
steenkolen per jaar. Op grond van genoemde adviezen, die f20,— per ketel kosten,
kan dus een jaarlijkse brandstoffenbesparing van 800 ton à f50,— is f40.000,—
worden verkregen. Tweevoorbeelden van dergelijke adviezen, diealsgemiddelden beschouwd kunnen worden, zijn hier als bijlage Atoegevoegd.
Ook aan de verwarming vanbollenschuren is aandacht besteed. Een nauwkeurige
regelingvan detemperatuur in bollenschuren isimmersvan zeer grote betekenisvoor
de bedrijfsresultaten. Mede op grond van een onderzoek (zie pag. 15) is overgegaan
tot hetadviseren vaneengrootaantalwarmeluchtinstallaties (ookvoorgladiolendroogschuren en uienbewaarplaatsen). Hierbij is het mogelijk gebleken de temperatuur op
1°Cnauwkeurig te regelen, wat vooral bij het heetstoken van hyacinthen doch ook
voor het bewaren van andere bloembollen van grote betekenisis.
Aan vele telers, smeden, constructeurs, fabrikanten en handelaren isadviesverstrekt betreffende constructie en doelmatigheid van velerlei werktuigen, die in de
verschillende takken van de tuinbouw worden gebruikt.
Om eigen medewerkers enigszins te ontlasten wordt getracht zoveel mogelijk het
bedrijfsleven inteschakelen,bv.doorhetverstrekken van principetekeningen metomschrijvingen, terwijl dan voor de belangrijke details gebruik gemaakt wordt van gestandaardiseerde tekeningen. Dezetekeningen moeten worden betaald, enbieden zode
mogelijkheid om meerdere installateurs te laten inschrijven. In speciale gevallen,
zoalsvrijwelsteedshetgevalisbijwerktuigen,wordenafzonderlijke ontwerpengemaakt.
De voorlichting geschiedt voor een groot deel schriftelijk. De Rijkstuinbouwconsulenten ontvangen van adviezen in hun ambtsgebied een afschrift.
Indevolgendetabeliseenoverzichtvandeverstrekteschriftelijkeadviezenopgenomen.
1944 1945

Bedrijfsgebouwen
Trekkers, motormaaiers,
grondbew. werktuigen . .
Motorspuiten, sproeiinstall. .
Sorteermachines
Diversen
Totaal
Aantal tekeningen

+

+

2
2
15

1
3
14

5
13

37
19

1946
a

1947
b

b |

25
57

3
5

9
37
98

5
10

109
82
1
8

9
31

161
121

55
38

33
19

282

9
57

120
546

13
123

48

a = tuinbouw, b = handel en industrie, + = niet gesplitst.

8

a

54

1949

1948

9
8

a

b

29
60
158

9
4

97
117
7
68

38
51
3
20

536
125
157

a |

b

21
52
202

57
26
23

102
78

39
70
3
33

195

650 251
263

Uit dezetabel blijkt, dat zowelhet aantal adviezen aan detuinbouw, alsaan handel
en industrie, snelistoegenomen.
Demonstraties
Geregeld is medewerking verleend aan demonstraties, waarvan die van de Nederlandse Fruittelers Organisatie wel de belangrijksten zijn. Deze zijn achtereenvolgens
gehouden te Goes (1946), Geldermalsen (1947), Eist (1948) en Twello(1949).
Voor de bloembollenstreek isaan de demonstratie te Noordwijk (1946) meegewerkt
en voor de Algemene Bond van Boomkwekers aan die te Tegelen (1948). Aan vele
strekelijke demonstraties is hulp verleend; hiervan zijn o.a. te noemen die van de
Tuinbouwbond N.C.B,te Liempde (1948en 1949)en dieter gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling te Eindhoven (1949). Voorts kunnen ook vermeld worden de
demonstratiesvandeN.F.O.teHaren(Groningen)enRijswijk (Z.H.),endievanL.F.O.
te Roermond en Venlo. Op de volgende tentoonstellingen werd, meestal gezamenlijk
met het betreffende Rijkstuinbouwconsulentschap, eenstand verzorgd: 1947te Nijmegen, 1948te Huissen,Leeuwarden,ZettenenZwaag,Stichting Bouwcentrumte Rotterdam,in 1949teHonselersdijk enBlokker.
In 1949is op de Kerstveiling te Wageningen de gouden medaille van het Centraal
Bureau van deTuinbouwveilingen in Nederland gewonnen.
ONDERZOEK
1. Plan 31. 1948
Deinvloedvanhetroedenrrtateriaalopde kastemperatuur
Het doel van dezeproef was, na te gaan in hoeverre het gebruikte roedenmateriaal
opkassen,vaninvloedkanzijnopdetemperatuur indekas.
Voordezeproef iseenkasje beschikbaar van3mbreedte,verdeeldin6verschillende
afdelingen. De beide kopeinden zijn buiten beschouwing gelaten, zodat vergeleken
kondenworden deafdelingen metbetonnen, houtenenijzeren roeden(ruiten 38 X 51,5
cm)eneenafdeling meteenruiters.
In de volgende tabel zijn behalve de gemiddeldetemperatuur in het betonnengedeelte, tevens de verschillen hiermede in de andere afdelingen opgenomen.Deniet
betrouwbareverschillen zijn onderstreept.
23 Maart-2 April
Gemidd. temperatuur om:
8.30 uur
13.30 uur
17.00 uur

Roedenvan
Beton

IJzer

Hout

10,9
25,0
21,1

+ 1,0 ±0,2
+2,8 ±0,3
+ 1,6 ±0,3

+0,8 ±0,2
+2,2 ±0,5
+0,3 ±0,3

| Hout m. eenr.
+ 1,0 ±0,5
+2,2 ±0,5
—0,1 ±0,2

Uit deze resultaten mag worden geconcludeerd, dat de temperatuur in het gedeelte
metdebetonnen roeden overdag het laagst is. Verder blijkt, dat detemperatuursverschillen van de andere afdelingen 's middags het grootst zijn. Hierin komt, althans
voor het daggedeelte, de nivellerende invloed van het beton tot uiting, zoalsdezeook
indepractijkdikwijlswordt aangenomen. Het ismogelijk, dat detemperatuur 'snachts

in het betonnen gedeelte hoger isdan bv. in het ijzeren gedeelte. Dit zal volgend jaar
met thermografen worden nagegaan.
Een moeilijkheid bij het opnemen van de temperatuur was, dat het kwik van de
thermometersbeurtelingsindezonofindeschaduwlag.Daaromisineen afzonderlijke
proef nagegaan, welke invloed de afscherming van de thermometers heeft op de
aanwijzing van de temperatuur.
Deafgeschermde thermometers op 10cm hoogte boven degrond waren 's morgens
lager, 's middags en 's avonds hoger in temperatuur dan de niet-afgeschermde. De
gemiddeldetemperatuursverschillen tussen niet-afgeschermde enafgeschermdebedroegen om8.30 uur +0,7° ± 0,2,om 13.30uur—0,1° ±0,2enom17.00uur—0,6° ±0,2.
Hieruit volgt wel, dat de gebezigde witgeschilderde eternieten afschermkapjes voor
gebruik in de kasminder geschikt zijn, vermoedelijk omdat in zo'n afgesloten ruimte
te weinig luchtbeweging is.
In deze kas is 5 Mei postelein gezaaid. De oogst op 8 Juni is in grammen per m2
genoteerd, waarbij randinvloeden zijn uitgeschakeld.
Dezeoogstbedroeggemiddeldinhetkasgedeeltemetroedenvan:
Beton

IJzer

Hout

4084±191

3860±161

2869±325

Houtmeteenr.
4095±127

Hoewel de gemiddelde opbrengsten per object zeer ver uit elkaar liggen, zijn hun
verschillentochnietgeheelwiskundigbetrouwbaar. Ditkomtdoordegrotemiddelbare
fout van hetgemiddelde inhet gedeeltemet dehouten roeden, dieteverklaren isdoor
het feit, dat de grond in het gedeelte niet geheel homogeen was.
v.K., Ho.
2. Plan 32. 1948, 1949
Beproeving van kasafdichtingsmiddelen
Naar aanleiding van binnenkomende klachten over slechte afdichtingsmiddelen,
dieindeeerstejaren nadeoorlogindehandelzijn gebracht,isdooronseenonderzoek
ingesteld naar deoorzaken vandie klachten. Bij de besprekingen met diverse firma's
kwam dewensnaar voren een vergelijkende proef opte zetten. Dit isgeschied bijeen
kasje, waarop houten, betonnen en ijzeren roeden zijn aangebracht. Op 25 Augustus
1948zijn op deze roeden door de diverse firma's zelf een twintigtal verschillende leiten stopverfsoorten aangebracht. Een monster van de overgebleven kit of stopverf
is opgezonden naar het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek te Delft voor
het nemen van versnelde verweringsproeven. Hoewel de gebruikte afdichtingsmiddelenregelmatigophun kwaliteit beoordeeld worden,ishetmomenteel nogniet mogelijk
omjuisteconclusiestetrekken,omdat hetverweringsprocesvandezeproductenslechts
langzaam plaats vindt.
Daar geenklachtenoverdeafdichtingsmiddelen meerbinnenkomen,kanwordenverondersteld, dat het onderzoek en decontrolereedseengunstigeinvloed hebben gehad,
hetgeen ookdoordebonafide fabrikanten ismedegedeeld.
v.K.
3. Plan 19. 1948, 1949
Invloedvanbederfwerende middelenop tuinbouwgewassen
Deze bederfwerende middelen zijn te onderscheiden in:
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A. Houtconserveringsmiddelen.
B. IJzerbeschermingsverf voor verwarmingspijpen.
C. Beton-of muurverven.
Het doel van deze beproevingen was, om na te gaan, in hoeverre diverse handelsmerken van bovengenoemde stoffen een schadelijke invloed kunnen uitoefenen op de
in een afgesloten ruimte gekweekte tuinbouwgewassen.
A. Houtconserveringsmiddelen
Dezeproeven worden genomen in bakken, waarbij voor elk middel een oppervlakte
gebruikt wordt ter groottevaneen eenruiter. Deruimten worden ookaan de zijkanten
dichtgemaakt, zodat er niet meer dampen kunnen ontwijken dan in een gewone kas.
Het houtconserveringsmiddel wordt ophouten latjes aangebracht, diesamen hetzelfde
oppervlak hebben,alshet hout van eenraamlijst. Deplankjes worden, zodra zedroog
zijn, tussengoed aangeslagen kropslaplanten geplaatst. In een naastgelegen bak zijn
tegelijkertijd jongekropslaplanten als controleaanwezig.

Afb. 2 Deinvloed van houtconserveringsmiddelen op de groeivanslaplanten,
(linkerbak toont een duidelijke beschadiging)
B. IJzerbeschermingsverf voor verwarmingspijpen
Ook voor deze beproeving wordt gebruik gemaakt vandebovenbeschrevenbakken.
Het te onderzoeken product wordt op een IJ"verwarmingspijp ter lengtevan 0,60m
aangebracht. In deze buis is een electrisch verwarmingselement geplaatst, zodat de
verwarmingspijp op de gewenste temperatuur kan worden gebracht. Hetgeheelwordt
weertussen jongeslaplanten gezet. In een naastgelegen bak bevindt zichdecontrole,
die precies dezelfde behandeling ondergaat, uitgezonderd de aanbrenging van het te
beproeven middel.
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C. Beton- of muurverven
VoordeopzetenuitvoeringvandezebeproevingenkanverwezenwordennaarA,alleen
wordt hierbij inplaats van hout gebruik gemaakt van stenen of van betonnen blokken.
Bij iedere beproeving wordt regelmatig het temperatuursverloop genoteerd. De aan
deze beproevingen verbonden kosten worden in rekening gebracht. De verkregen uitkomsten worden aan de inzender medegedeeld. Er zijn reeds een veertigtal monsters
onderzocht, waarbij gebleken is, dat deze beproevingen inderdaad goede aanwijzingen
geven.
v.K., Ho.
4. Plan 16. 1948, 1949
Temperatuurmetingen onder glaskappen van Belgisch gehard glas (Verre Trempé)
Het doel van deze proef was, na te gaan in hoeverre de plaatsing van de kappen
van invloed kon zijn op de daaronder heersende temperatuur.

Afb. 3 Opverschillende wijzen geplaatste glaskappen van Belgisch gehard glas
(Verre Trempé)
Voor deze proef werd gebruik gemaakt van een groot model en een klein model
glaskap, die afzonderlijk ofinrijen inNoord-ZuidofOost-Westrichtingwaren neergezet.
Gedurende de maanden Mei en Juni is drie maal daags de temperatuur opgenomen,
waarvan de gemiddelden in de volgende tabel zijn samengevat.
Gem. temp. verschil met
rijen van 8 kappen O-W

8.30 uur
13.30 uur
17.00 uur
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rij van
8 kleine
kappen N-Z

rij van
8 kleine
kappen O-W

kleine
kappen N-Z

kleine
kappen O-W

grote
kappen N-Z

grote
kappen O-W

+ 1,1±0,3
-0,6+0,4
0,0+0,4

0 (20,6°)
0 (27,1°)
0 (24,4°)

-4,0+0,4
-6,4+0,6
-4,1+0,4

^,0+0,4
-6,6+0,8
-4,1+0,5

-3,7+0,4
-6,0+0,7
-4,3+0,5

-3,8+0,4
-5,5+0,6
-4,0+0,5

De temperatuur onder de kappen, die in een aaneengesloten rij geplaatst zijn, is
steeds betrouwbaar hoger (4-6°C) dan onder de afzonderlijk geplaatste kappen. Dit
wordt veroorzaakt door degeringereluchtbeweging. Behoudensbij derij N-Zom8.30
uur, bleek bij deze proeven de richting van de rijen of de kappen geen betrouwbare
verschillen in temperatuur op te leveren.
Ho., v.d.M.
5. Plan 16. 1945, 1948, 1949
Vergelijking van verschillende soorten glas en kunstglas
Hetgewoneglasheeft o.a. alsbezwaren degrotebreekbaarheid enhetrelatief gering
isolerendvermogen.Velemalenisdaaromreedsgezochtnaareenvervangingsmateriaal.
Reedsin 1945 ishettemperatuurverloop onderdedoorzichtigekunststof Dialuxvergelekenmet gewoon glas (zie artikel Doesburg en van den Muijzenberg, Mededelingen
Directeur van de Tuinbouw, December 1945).
In 1948-1949 zijn met elkaar vergeleken gewoon glas, Verre Trempé, Thermolux,
Isoflexglad, Isoflex geribbeld en Persplex. Hierbij zijn dezesoorten in eenruiterslijsten
aangebracht en op een enkele bak gebruikt.
Gewoon glas, zoals dit algemeen voor eenruiters wordt gebruikt, is z.g. dubbeldik
(eigenlijk \\ dik)glaster diktevanca3mm.Delichtdoorlating bedraagt ca85%.
Verre Trempé iseen op maat gehard glas,dat volgensopgave4 maal zosterkisals
gewoonglasvan gelijke dikteeneveneensca85%licht doorlaat.
Thermolux bestaat uit 2lagen gewoon glasmet een laagglaswolertussen, waardoor
het licht diffuus wordt verspreid, zodat de lichtdoorlating slechts ca 34% bedraagt.
Isoflexgladbestaat uittweelagenkunstglasvanongeveer1/10mmdiktemetertussen
eengegolfde laagvan hetzelfde materiaal.
Isoflex geribbeld isvan hetzelfde materiaal vervaardigd, doch heeft slechts aan één
zijdeeen gladdelaag.Ongeveer51%van het opvallende licht wordt doorgelaten.
Persplex is een kunstglas, ca 3 mm dik, waarbij de lichtdoorlating ca 85% bedraagt.Dezeruitenzakten in het midden dikwijls door, terwijl de binnenzijde vrijwel
steeds met kleine condenswaterdruppels bezet was.
Onderdezeruiten,diedoorschotjes onderlinggescheidenwaren,werdop20October
1948kropsla gezaaid. Na deoogst hiervan, werd op2Juni 1949postelein gezaaid (15
gram perraam),dieop22Juni gesnedenwerd.
Gedurende de periode van 16-25 Mei 1949werd onder de verschillende ramen drie
maalperdagdetemperatuur genoteerd. Deverschillendewaarnemingen zijn indevolgende tabel verwerkt.

Kropsla gemidd. bladlengte in mm op:
31 Januari
17 Maart
Postelein: opbrengst per
raam in kg
Gem. temp. verschil met
gewoon glas om:
8.30uur
13.30 uur
17.00 uur

Gewoon
glas

Verre
Trempé

Thermolux

Isofl. glad

62
83

60
107

50
85

82
120

2,16

1,81

0,87

1,94

temp.:
0 (25,0°) +0,1 ±0,24
0(31,9°) -2,2 ±0,68
0 (25,7°) -1,6 ±0,55

-6,5±1,2 -0,6±0,27
-9,6±1,7 -2,3±0,74
-6.0±1,1 -0,1±0,35

Isofl.
geribb.

Persplex

2,16

2,66
-2,1±0,46
-3,1±0,54
-2,0±0,02
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Uit deze gegevens blijkt, dat kropslaplanten vooral onder Isoflex gerekt waren.
Voortsblijkt, dat deopbrengst van postelein onderThermoluxgeringwas.De temperatuur is overdag onder gewoon glas een paar graden hoger dan de temperatuur onder
Verre Trempé, Isoflex en Persplex, maar zeer beduidend hoger dan de temperatuur
onder Thermolux, wat aan de sterke lichtabsorptie van deze laatste moet worden toegeschreven. Thermolux is dan ook terecht meer bedoeld als een isolerende ruit, om in
een afgesloten ruimte de temperatuur laag te houden, waarbij dan nog het voordeel
komt, dat het door de diffuserende werking op grote afstand van de ramen nog vrij
helder is.
(v.Dr., v.d.M) Ha., v.K., Ho.
6. Plan 17. 1949
Invloed van schermmateriaal optemperatuur enlicht in eenbak
Hierbij isnagegaan in hoeverre de gebruikte schermmaterialen detemperatuur en de
lichthoeveelheid in een bak kunnen beïnvloeden. Gedurende de periode van 5-11 Juli
is met behulp van thermografen de temperatuur geregistreerd in vier vergelijkbare
gedeelten van een bak, die 's nachts gedekt zijn geweest respectievelijk met een lattenscherm, een rietmat en een glaswoldeken. Het vierde gedeelte werd niet gedekt en diende als controle. De verschillende gedeelten konden elkaar niet beïnvloeden.
De resultaten zijn in de volgende tabel samengevat:
Lattenscherm

Gem. verschil m. onbedekt
lichthoeveelheid in % van
onbedekt

Rietmat

Glaswoldeken

Gekalkte
eenruiter

0 (15,4°C)

-0,3±0,3 + 1,2±0,4 +2,0±0,2
50

37

24

Onbedekte
eenruiter

33

100 (460 lux)

Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden, dat de temperatuur gemiddeld onder
de glaswoldeken en in mindere mate onder de rietmat betrouwbaar hoger is dan onder
de onbedekte ruit. De lichtdoorlating was onder de glaswoldeken het kleinst, maar
hierbij moet worden opgemerkt, dat de gebruikte rietmat nogal oud en zeer droog was.
Eenvochtiggehouden rietmat, zoalsbij eenkortedagbehandeling bij aardbeien gebruikt
moet worden, laat gemiddeld maar enkele procenten licht door.
v.Dr., v.d.M.
7. Plan 17. 1949
Beproeving van een glaswoldeken als isolatiemateriaal
Er bestaat thans een grote belangstelling voor glaswoldekens om deze als isolatiemateriaal te gebruiken in champignonhuizen. Om iets van de isolerende waarde te
.weten te komen, isgedurende de week van 3t/m 9Juni 1949door middel van thermografen de temperatuur geregistreerd onder twee eenruiters, waarvan de ene ongedekt
en de andere met een glaswoldeken afgedekt was. Op het moment, dat onder het onbeschermde raam de laagste temperatuur voorkwam (10°C), was onder de afgeschermde
eenruiter de temperatuur 4 °Choger. Toen onder het onbedekte raam de hoogste temperatuur genoteerd werd (38°C),bleek deze onder het raam met de glaswoldeken 20°C
lager te zijn.
De isolerende werking van deze glaswoldeken is dus duidelijk. De houdbaarheid ervan is nog niet bepaald.
Ha., Ho.
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8. Plan 29. 1948
Metingen van hetklimaat in droogschuren voor gladiolen
Debedoelinghiervan was,inhetalgemeenvasttestellen,hoeinverschillendedroogschuren de verdeling van de temperatuur, de verliezen door luchtlekken en de verdelingvanverseluchtis.Voorditdoelzijnca30schurenmetverschillendeverwarmingssystemen globaaldoorgemeten,terwijltevensdekwaliteitvanhet gewasbeoordeeldis.
Opgrond van dit onderzoek menenwij devolgendeconclusieste mogen trekken.
1. Detemperatuursverdelingwasbijcentraleverwarming,kachelverwarming,ofbijheteluchtkachels,alleenmet ventilatoren (zonder luchtkanalen) over het algemeen niet
bevredigend. Er traden hierbij somstemperatuursverschillen van 10 °Cop.
2. In de best gebouwde bollenschuren, waarbij met gedwongen ventilatie volgens
overdruksysteemwerdgewerkt, bedroeg het luchtverlies nogaltijd 20%; in andere
schuren somstot 60%. Medehierdoor ontstaan deonder punt 1 genoemdetemperatuursverschillen.
3. Deaannemers en installateurs zijn over het algemeen niet voldoende doordrongen
van degevolgen, die luchtlekken op het binnenklimaat kunnen hebben.
4. Met de aanwezigeverwarmings- en ventilatiesystemen ismeestal geen gelijkmatige
verdeling van deverse lucht te verkrijgen, zodatinvelegevallencomplicatiesoptreden. Zokunnen bv. bij ongelijkmatige drogingplaatsenontstaan,waardeknollente
langzaam gedroogd worden, wat omzetten van de gaasbakken tengevolge heeft.
Alhoewel deze metingen in droogschuren voor gladiolen zijn verricht, waarin
enig temperatuurverschil (bv. 3°C) geen bezwaar is, kunnen uit deze metingen toch
waardevolle gegevensworden verkregen. Opgrond daarvan konden aanwijzingen verstrekt worden aankwekers,installateursenaannemers,watbetreft debouwvannieuwe
schuren met de benodigde installaties, dan wel voor de verbetering van de oudere
typen schuren met hun inrichting,ookvoor andere bolgewassen.
Sp., Ve.
9. Plan 29. 1949
Metingen van hetklimaat in bloembollenschuren
In aansluiting op de globale metingen in droogschuren voor gladiolen is dit onderzoek voortgezet in ca 20 bloembollenschuren voor: leverbare tulpen, plantgoed van
tulpen, leverbare hyacinthen, plantgoed van hyacinthen, heetstookafdelingen voor
plantgoed van hyacinthen en voor holkamers voor hyacinthen.
Inslechtstweevan deonderzochte schuren wasdeuitvoeringvan hetverwarmingssysteem (warmeluchtverwarming met luchtkanalen) zodanig, dat van een nagenoeg
homogeen klimaat indeschuren gesproken kon worden. Indezeschuren kon deventilatieonafhankelijk van detemperatuur geregeld worden en hierbij waren detemperatuursverschillen niet groter dan 1-2 °C. In deoverigeobjecten wasdit niet het geval.
Het minst voldeden van de gemeten schuren die met centrale verwarming en ventilatiedoormiddelvan raamdeuren ofschuiven.
Tevensbleekbijdemetingen,datbijheteluchtverwarmingmetzgn.heteluchtkachels
met ventilatoren dikwijls fouten gemaakt worden bij de opstelling van de kachel en
bij deregeling van deventilatie, zodat grote temperatuursverschillen blijven bestaan,
hetgeentot uitingkomto.a.bijhetdrogenvanleverbaretulpen.Dezedrogendanboven
in deschuren te snel (scheuren van dehuid),terwijl beneden de temperatuur te laag
blijft. Verder is bij de metingen duidelijk naar voren gekomen,dat het klimaat inde
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bloembollenschuren niet alleen afhankelijk is van de aangebrachte installatie, maar
vooral ook van de constructie van de schuur en de opstelling van de stellingen of
gaasbakken en van de persoon, die de installatie bedient.
Het is echter mogelijk gebleken de verschillende technische factoren, die ophetklimaat in de schuur hun invloed uitoefenen zodanig te kiezen, dat ze samen een harmonisch geheel vormen (zie onderstaande afb. 4).
Sp., Ve.
10. Plan 29. 1949-1950
Verwarming en Iuchtbevochtiging in een bewaarplaatsvoor plantuien
Het meten van temperatuur en luchtvochtigheid in een plantuienbewaarplaats te Krabbendijke kan worden gezien als een controle op
de bouw van deze bewaarplaats die door ons is
geadviseerd. Debouwiszodanig, dat voldaan kan
worden aan het door Ir van Beekom gewenste
binnenklimaat, te weten een temperatuur van
25-28 °C en een relatieve luchtvochtigheid van
65-80 % gedurende de maanden October tot en
met Maart. De verwarming vindt plaats met een
heteluchtverwarmingsinstallatie met gedwongen
beheerste ventilatie, automatische temperatuursregeling en een bevochtigingssysteem met behulp van druklucht. (Dit systeem heeft als voordeel, dat hierbij geen druppeltjes op de bollen
komen, doch wel de ruimte goed bevochtigd kan
worden).
De ervaringen, die in deze bewaarplaats met
bovengenoemde installatie opgedaan zijn, kunnen
als volgt samengevat worden:
1. Het voor-drogen van de uien kon geschieden
in 4 weken.
2. Tijdens het drogen traden in de bewaarplaats
geen grotere temperatuursschommelingen op
dan 1,5-2°C.
3. Gedurende de gehele bewaarperiode, dus na
de droogperiode, is de temperatuur geregistreerd met behulp van een thermograaf. Het
temperatuursverloop en temperatuursverschil
in de ruimte was zeer gelijkmatig met een
grootste afwijking van 0,5-1°C.
4. Devochtigheid isgeregeld door handbediening,
na beoordeling van de uitjes en is tussen 65
en 75 % gehouden( gemeten met een hygrograaf).
5. Het doorwerken van de ingebrachte uitjes
tijdens de bewaarperiode bleek achterwege te
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Afb.5 Schematisch overzicht van het verloop van temperatuur en relatieve
vochtigheidineenbloembollenschuur verwarmd meteenheteluchtkachel(1 t/m5
meetplaatsen)
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kunnen blijven, daar de voordroging snel en gelijkmatig tot stand was gekomen.
6. Hoehetgewaszich op het veld zal gedragen (percentage schieters) is uiteraard nog
niet bekend. Ziealsvoorbeeld onderstaande afb. 6.
Sp., Ha., Ve.
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11. Plan 14. 1944
De invloed van deligging derverwarmingspijpen opde ontwikkeling van druiventrossen
In een druivenkas van J. Ham te Vleuten is nagegaan, welke invloed de plaats van
de verwarmingspijpen heeft op de ontwikkeling van dedruiventrossen. Desituatievan
de verwarmingspijpen en van de leggers is in afb. 7 aangegeven. Het stoken in deze
kas is op 1Februari begonnen;het krenten geschieddebeginMei,terwijl demetingen op
11 Mei zijn verricht.
Uit de waarnemingen, verricht aan trossen van de middelste en bovenste legger
blijkt, dat de meeste trossen voorkomen tussen 0,25 en 0,75 m boven de leggers (dit is
langs het glas gemeten 0,29-0,85 m), zoals in onderstaande tabel is samengevat:
Middelste legger
Afst. t.o.v. legger
Aantaltrossen
Besdiameter

0

Bovenste legger

0,25 0,50 0,75 1,00 0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25m
14 24 32 20
1 0
22
18 13 1
11,7 12,3 13,7 14,0 15,7 12,0 11,5 11,0 9,0

Met behulp van een schuifpasser met nonius is van goed ontwikkelde trossen de
gemiddelde diameter van de grootste bessen bepaald. Uit deze metingen, dieindevolgendetabel vermeld zijn, blijkt, dat degrootste bessen niet vlak boven de verwarmingspijpen, doch 0,25-0,50 m erboven voorkomen. De bessen op 0,25-0,50 m beneden de
aanvoerpijp zijn evengrootalsdieop0,75-1,00merboven. Ditkomt,omdat dewarmte
langs het glas opstijgt en dit istemeer opmerkelijk, daar de lagergelegen trossen boven
de retourpijpen hangen. De kleinste bessen komen voor aan de bovenste trossen, die
dicht onder de luchtramen zitten en waar dus het warmteverlies groter zal zijn dan bij
de lager hangende trossen.
Afstand t.o.v.
aanvoerpijp
Aantal trossen
Besdiameter

0,60 0,50 0,25 0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75
6 25 23 23
4
0
15 17 15
7
11,7 11,9 13,1 13,9 14,9
- 12,1 11,4 11,5 10,9

Uit deze metingen bleek voorts, dat op 11 Mei de bessen in het midden van de kas
groter zijn dan aan de kopeinden, zoals uit de volgende tabel blijkt.
Afstand uit het midden: 19 18 17 15
14 14 13 12 11 meter
Aantal trossen: .
9
8
6
7
7
8
7
7
9
Besdiameter:
10,7 10,6 11,3 10,8 11,6 11,8 12,3 12,6 11,9
Afstand uit het midden: 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
m
Aantal trossen:
8
8
8
5
9
9
6
8
7
9
Besdiameter
13,5 13,0 13,0 11,9 12,9 13,6 13,7 13,8 13,7 14,6
Voorts bestond er een duidelijk verband tussen de doorsnede van de grootste bessen
van detrossen, gemeten op 11Meien het tijdstip van oogsten.
Oogstdatum:
Aantal trossen:
Gem.diam. 11Mei:

3-7 Juli
8
15,4±0,3

9-11Juli
7
14,0±0,5

13Juli
48
13,2±0,2

19Juli
24
12,1±0,2

22Juli
30
11,5±0,4

Volgensmededeling van de kweker waren bij het oogsten juist debessen aan de kop-
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einden het grootst, waarschijnlijk, omdat de grootste bessen gevormd worden op de
plaatsen waarhetgroeiproceshet langst duurt.
Een gelijkmatiger gewas zou waarschijnlijk verkregen kunnen worden, door onder
debovenste enmiddelste leggerelkeen IJ" pijp te leggenenonder deonderstelegger
twee IJ" pijpen, terwijl dan tevens voor voldoende gevelverwarming gezorgd moet
worden.

Afb. 7 Doorsnededruivenkas
G.J. EGGINK, v.d.M.,Me.
12. Plan 7. 1947, 1948,1949
Nachtvorstwering
Hoewelditprobleemreedszeeroudis,isnogsteedsgeendoelmatigeoplossinggevonden. In 1947zijn op het Instituut proeven genomen met een rijdend toestel met een
oliebrander, maar deresultaten waren niet bevredigend, vermoedelijk omdat de lucht
teveelinbewegingwerdgebracht (zie Fruitteelt 37, 1947,p. 190). In 1948 en 1949 werdenreedseerder begonnen proeven met droogstralers herhaald, waarbij echter hetbenodigdevermogentegrootbleektezijnompractischetoepassingtekunnenaanbevelen.
In 1949ishet ookmet electrische verwarmingskabel geprobeerd en werd begonnen
met het afdekken van de gewassen door middel van een vochtbestendige papiersoort.
Tevensisde invloed van besproeien nagegaan, waarover reeds eerder oriënterende
proeven bij aardbeien zijn genomen.
Denachtvorstweringsproef in 1949 heeft eenvergelijkend karakter. Naastelkaar zijn
op zes door rietmatten gescheiden vakken van 4 X 8 m aangebracht:
1. Een verwarmingskabel van 1000 Watt.
2. Vier droogstralers, tezamen eveneens 1000 Watt.
3. Een laagvochtbestendig papier (Vanv. Gelder& Zonen)op20cmboven degrond.
4. Twee ketsende sproeidoppen (Tegtmeier T 10) met 1liter water per sproeier per
minuut.
5. Een ketsende sproeidop (Tegtmeier T 40) met 16liter water per minuut.
6. Controle.
In ieder vak zijn een aantal bonen-, tomaten- en andijvieplanten geplaatst. De
bonenplanten bleken het meest gevoelig voor vorst, danvolgden de tomatenplanten,
terwijl deandijvieplanten (uit een bak)veelminderte lijden hadden.
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Afb. 8 Ijsafzetting op tomaten en bonenplanten t.g.v. besproeiing
ter bestrijding van nachtvorst

Afb. 9 De resultaten nadat de dooi was ingetreden
(links besproeid en ontdooid - rechts contrôle)
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In denacht van 31October op 1 November daalde detemperatuur tot^t,l °C.Behalve op het veldje 4met sproeidop T40, waren detomaten- en bonenplanten geheel
bevroren, de andijvieplanten licht beschadigd. Op veldje 4 waren de bonenplanten
zwaar beschadigd, de tomatenplanten licht, terwijl de andijvie geen schade opliep.
Met het sproeien werd begonnen, zodra detemperatuur tot 0°Cdaalde en hiermede
werddoorgegaantot alhetijs,datzichopdeplantengevormd had,weerwasontdooid.
Er had zich bij deze zeer strenge nachtvorst op de planten een ijslaag gevormd die
plaatselijk wel 10mm dik was, zodat een gedeelte van de beschadiging aan mechanische oorzaken kan worden toegeschreven.
Desproeidop (T40)geeft ca 16liter per minuut, waarmeeonder deze proefomstandighedeneenveldje van ± 50m2besproeid werd.Deneerslaghoogtebedroegdusongeveer20mmperuur enaangezien detemperatuur tot-4 °C daalde,kan wordenaangenomen, dat er voor dewering van nachtvorsten niet meer dan hoogstens 5mm water
per uur pergraad vorst nodigis.Ditzalnognader worden onderzocht.
In streken met een goed doorlatende grond en lichte nachtvorsten ishet besproeien
voor toepassing in de practijk aan te bevelen.
v.d.M., Ho., Sp.

13. Plan 36. 1949
Toepassingvanelectriciteit onderlagespanningbijhettrekkenvanwitlof
Vergeleken is een kabelverwarming bij 220 Volt spanning en een verwarming met
behulp van onder stroom gebracht gegalvaniseerd ijzerdraad (24 Volt zwakstroom).
Met elk van deze methoden is een bak van 10ramen verwarmd. Degemiddelde opbrengst per raam, uitgedrukt in kilogrammen, bedroeg bij kabelverwarming 59,51
± 6,68; bij verwarming door middel van gegalvaniseerd ijzerdraad 53,84 ± 4,42.
Hetverschil tussen dezebeide uitkomsten iswiskundigniet betrouwbaar. Het percentage rot enblauw wasechter in debak met kabelverwarming aanmerkelijk hogerdan
in debak met ijzerdraadverwarming, nl.resp.7,8en2,2 %. Het belangrijkste verschil
gaf echter het stroom verbruik. In de trekperiode van 20 Januari tot 12 Februari
werd voor de kabelverwarming 392 kWh gebruikt en voor de ijzerdraadverwarming
slechts 165kWh.
Deverwarming door middel van lage spanning opent waarschijnlijk perspectieven;
het volgend jaar zullen dezeproeven herhaald worden met kippengaas, waardoormisschien eenmeer gelijkmatige verdelingvan dewarmte kan worden verkregen.
v.Dr., Ho.
14. Plan 5. 1948, 1949
Trekkenvanverschillend bewaardewitlofwortels
Dezeproef isgenomen insamenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap voor
BewaringvanTuinbouwproducten. Dezeproefbestond feitelijk uit driedelen,waarvan
deresultaten hierachtereenvolgend vermeld zullenworden.
A. De invloed van verschillende bewaarmethoden van de witlofpennen op de opbrengst
Deopbrengst aan witlofkroppen, d.w.z. het gemiddelde netto-gewicht in kg perm2,
isinonderstaand staatje vermeld.
1. Ter plaatse opkuilen en later verwarmen
71,5± 4,7
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2. Koud opkuilen en overzetten
58,3 ±2,1
3. Als aardappelkuil bewaren
53,2± 3,1
4. In de schuur bewaren
53,7± 2,3
Dezegemiddelden zijn berekend uit zesparallellen.
Eenwiskundigeverwerkingweesuit,datdeopbrengstenvanmethode 1 betrouwbaar
hoger zijn, dan van deoverige,terwijl demethoden 2,3en4onderling geenbetrouwbare verschillen opleveren.
B. Deinvloed vanhet tijdstip van oogsten opdeopbrengst endekwaliteit vande witlofkroppen
Geoogstwerdop3verschillendedata, nl.tevroeg(a),tijdig(b)entelaat(c).
Het is niet gemakkelijk om deresultaten van deze proef te vergelijken. Kennenwe
echteraandekwaliteitenwaardecijfers toe(eerstekwaliteit = 3,tweedekwaliteit = 2,
derde kwaliteit = 1,afval = 0),envermenigvuldigen wedeze cijfers met deopbrengsten, dan krijgen we:a = 542 ±67, b = 615± 35,c= 585± 2. Doordegrotemiddelbare fouten van a en b zijn deverschillen tussen dezeopbrengsten echter nietwiskundig betrouwbaar.
C. De invloed van deinzetdatum op de opbrengsten van witlofkroppen
I. Ingezetop 13en 14December,geoogst7-14Januari,bedroegdegemiddelde netto
opbrengst per 12m2 in kg734,6± 42,5 (61,2kg/m2.).
II. Ingezetop18en19Januari,geoogst18—23 Februari.Degemiddeldenettoopbrengst
per 12 m2inkgbedroeg417,0 ± 21,8(34,8 kg/m2).
DeinDecemberopgezette pennen gaven duseenzeerbetrouwbaar grotereopbrengst
dan dein Januari opgezette pennen.
Ho.
15. Plan 38. 1949
Maaien in deboomgaard
Dezeproefisopgezetineenappel- en in een kersenboomgaard, met het doel na te
gaan, hoe vaak in een grasboomgaard gemaaid moet worden om het beste resultaat
te krijgen. Nadat de beide boomgaarden (appelboomgaard van Zadelhoff, kersenboomgaard van Daniels, te Wageningen, beide kleigrond), op 10 Mei 1949 eerst in
hun geheel gemaaid waren, kreeg het gras daarna in de verschillende objecten degelegenheid om 5, 10, 15,20,25, 30en 35cm aan te groeien, voordat opnieuw gemaaid
werd. Elkobject had drie parallellen.
Gemaaid ismet de Bücher Record motormaaier.
Genoteerd isdebenodigdetijd omelk der perceeltjes te maaien,terwijl dekwaliteit
van het maaien op het gezicht beoordeeld is, met de volgende waarderingscijfers:
10= slecht, 20= vrij slecht, 30= vrij goed, 40= goed.
Deresultaten zijn in detabel samengevat (zievolgendepag.).
Er isin dekersenboomgaard minder vaak gemaaid, omdat hier tijdens de pluk het
graszeer vertrapt is. Bovendien isweinig gemaaid, doordat 1949een droog jaar is geweest.
Demiddelbare fouten worden mede beïnvloed door optredende verstoppingen. Ook
het feit, dat hetgrasdroog,vochtigofnatwerdgemaaid,speeldeeengroterol.
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Lengte v.h. gras in cm

5

10

15

20

25

30

35

A. Appelboomgaard:
Aantal keren maaien . .
Gem.duur p.100minsec.
Kwaliteit van het werk

4
2
10
5
3
162±10 275±49 262± 4 3 285±84 308± 2 5
25
20
23
20
36

1
320± 2 5
30

1
340±18
20

B. Kersenboomgaard:
Aantal keren maaien . .
Gern,duur p.100minsec.
Kwaliteit v. h. werk . .

4
2
8
162±13 165±23 167±37
34
25
28

2
180±30
18

2
206± 0
20

2
2
150±15 136± 2 5
20
15

Uitbotanischeanalysen,diezijnverrichtdoorhetCentraal InstituutvoorLandbouwkundig Onderzoek, blijkt, dat bij de vaak gemaaide percelen Engels raaigras, ruwbeemdgrasenfioringrastoegenomen zijn,terwijl beemdvossenstaart enkropaar achteruit gegaan zijn.
Aangezien het maaischema pas een jaar in gebruik is, zijn de cijfers nog niet erg
sprekend. Daarom zal deze proef volgend jaar worden voortgezet.
v.G.,Ho.
16. Plan 37. 1949
Vergelijking van de nevelspuit met enkele andere methoden van ziektebestrijding
Insamenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst is nagegaan in hoeverre de
nevelspuit, die met kleine hoeveelheden meer geconcentreerde vloeistof per ha werkt,
devergelijking met deklassieke methoden kan doorstaan.
Hiervoor is een vergelijkende proef uitgevoerd in een 6 ha grote appelboomgaard,
dievoornamelijk beplant ismet hoogstam Goudreinette, Brabantse Beliefleur enSterappel. Deboomgaard isverdeeld in vier objecten van \\ ha, die bewerkt werdendoor
eenmotorstuifmachine, een motorspuit (tweeobjecten, diemet verschillende middelen
bespoten werden) eneen nevelspuit (Kiekens-Dekker).
Degebruiktebestrijdingsmiddelen enhunpercentage,alsmededetijdstippen vanaanwending,zijnvastgesteldinoverlegmetdePlantenziektenkundige Dienst (DrBesemer).
Voornamelijk isde invloed nagegaan van deverschillende methoden op de schurftaantasting. Deresultaten zijn alsvolgtsamente vatten.

Motorstuifmachine
Motorspuit 1
Motorspuit 2
Nevelspuit

. . . .

middel

hoeveelh.
per ha/keer

stuifzwavel
Calif, pap
Thiovit
Thiovit

25-30 kg
2000-3000 1
2000-30001
150- 180 1

Schurftpercentage bij:
Sterap.
Goudrein. Br.Bellf.
99,0%
40,4%
47,0%
56,5%

75,0%
5,4%
17,5%
3,0%

67,4%
16,7%
32,4%
7,1%

Het hoge schurftpercentage bij Goudreinette moet waarschijnlijk toegeschreven
wordenaaneentelateeerstebespuiting(bestuiving) nadebloei.
Uit de cijfers van de tabel blijkt wel de goede bruikbaarheid van de nevelspuit.
Dezeproeven zullen in 1950worden voortgezet.
Be., Ho., v.d.M.
17. Plan 51. 1949
Tijdstudie van het dunnen van vruchten
Gaat het dunnen met behulp van eenschaar vlugger dan het dunnen met de hand?
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A. Bij appels en peren bleek, dat door deongelijkheid van de gedunde bomen slechts
een gemiddelde per tijdsduur kan worden vermeld.
In 5 minuten werden gedund bij peren met de hand 155stuks, met de schaar 141
stuks; bij appels met dehand 172stuks, met deschaar 127stuks.
Het dunnen met dehand ginghierdusvlugger.
B. Bij pruimen, werden in 5 minuten gedund met de hand 220 stuks, met de schaar
226stuks.
Bovengenoemde aantallen zijn weer gemiddelden; deafzonderlijke waarnemingen
lopen vrij ver uiteen, wat natuurlijk het gevolg is van de vorm van de bomen en de
vindbaarheid van de pruimen.
Werd alleen vanaf de grond gedund, dus bij gemakkelijk bereikbare vruchten, dan
waren de uitkomsten:
Ie arbeider: met de hand gemiddeld 254 in 5 minuten.
met de schaar
„
263 „ 5
„
2e arbeider: met de hand
,,
254 „ 5
„
met de schaar
„
265 „ 5
„
Hetdunnenvandepruimengaatdusmetdeschaarietsvlugger. Ditkomt,omdatbij
pruimen met een schaar in één knipbeweging een groter aantal vruchten tegelijk kan
worden verwijderd dan bij appels of peren.
Ho.
18. Plan 51. 1949
Tijdstudie betreffende het plukken vanappels
Omeen inzicht te krijgen in de duur van verschillende handelingen bij het plukken
van fruit zijn twee goede appelplukkers gedurende twee dagen in al hun handelingen
nagegaan.Zepluktengoedbeladen hoogstam Goudreinetten, met behulpvan 30tot34
sportsladdersenplukmanden van ± 12kginhoud.Zonder deschafttijden bedroegde
werktijd 9£ uur per dag. Met behulp van stophorloges iswaargenomen, dat van deze
werktijd werd besteed aan:
Ladder op- en afgaan
3%
Plukken
45-47 %
Overpakken en sorteren van mand in kist
22 %
Lopen tussen ladder en sorteerplaats
2%
Kisten halen
1-2 %
Ladder verplaatsen
5-6 %
Andere bezigheden
20 %
Dezelaatste 20% isnoodzakelijke verademingspauzen.Detijdsverliezen 's middags
warensteedsgroterdan 'smorgens.Doorgebruikvaneenwerkstellingkan overpakken
vervallen.
De gemiddelde plukprestatie (+ sorteren) bedroeg in deze hoogstamboomgaard
53kgper uur; deTuinbouwgids 1950geeft voor dergelijke bomen eengemiddeldevan
35 kg per uur.
v.G.
19. Plan 39. 1949
Werkstellingvoordefruitteelt
Snoeien, dunnen en plukken zijn nog steeds werkzaamheden, die in een fruitteelt-
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bedrijf arbeidstoppen opleveren. Deze handelingen zouden zich dus bij uitstek lenen
voor mechanisatie. Helaas blijkt het buitengewoon moeilijk, omindezerichting iets
te bereiken. Voor dit doel isin onze werkplaats een prototype geconstrueerd van een
werkstelling, die aan een oriënterende gebruiksproef is onderworpen. De stelling is
gebruikt voor het plukken van hoogstam Bellefleurs.
Dezewerkstellingiseenstellageopvierpoten,diegemonteerdisopeenplatteboerenwagen. Dewagenwordt door eentrekker voortbewogen. Opdestelling zijn twee platvormen met dwarsplanken aangebracht, die in hoogte versteld kunnen worden,terwijl
de hele stelling naar of van de boom kan zwenken.
Dewendbaarheidvanhetgeheelwasechternogzogering,dathetplukkenmetbehulp
van dezestellingperkg2min20sec.duurde,terwijl opsoortgelijke bomenmetdeladder 1 min45sec.perkgnodigwas.Hierbij moetechter ookrekeninggehoudenworden
met het feit, dat deorganisatievan dewerkzaamheden nogonvoldoendewas.
Deproef leverde echter aanwijzingen op,dat door vergroting van de wendbaarheid
en door het meer bewegelijk maken van enkele onderdelen, aanmerkelijke verbeteringen zijn te verkrijgen.
Hiermeezal bij deconstructievan eennieuw prototype rekeninggehouden worden.
Ho., Di.
20. Plan 51. 1949
Tijdstudie overleggen en storten van geplukt fruit
Het leegmaken van twee modellen plukmanden, elk met een inhoud van ± 10kg
isvergeleken. Dit duurdebij:
a. een buikvormige plukmand, doorsnede opening 27 cm.- storten 28 sec, overleggen 70 sec.
b. een emmervormige plukmand, doorsnede opening 30| cm.- storten 15sec, overleggen 59sec.
Tijdens het overleggen of storten werd het fruit globaal gesorteerd. De hierboven
vermeldecijfers zijn steedshet gemiddeldevan eenzestalwaarnemingen.
Dezewaarnemingen wijzen erop, dat overleggen van het fruit ongeveer driemaalzo
langduurt alsstorten, maar dekansopbeschadigingvan devruchten isveelgeringer.
Verder blijkt, dat de mand met wijde opening steeds een behoorlijke tijdsbesparing
geeft. Bij een plukprestatie (+ sorteren) van 50 kg per uur zal een hoogstamboomgaard met 15.000kgfruit 300arbeidsuren vragen. Volgensno 18 (Plan 51. 1949)wordt
22% van deze tijd besteed aan het sorteren en overpakken van mand in kist (= 66
uren); storten gaat driemaal zo snel, dus hiervoor is 22 uur nodig. Tijdsbesparing
66- 22= 44uur. Daar het plukken veelal door seizoenarbeiders geschiedt, wordt gerekendopeenarbeidsloonvanf1,25 peruur.Doorhetfruit testorteninplaatsvanover
te leggen,verkrijgt men duseen besparingvan 44 x f1,25 = f55-, hetgeen overeenkomt met f0,37 per 100kg. Waarschijnlijk zal het verschil in veilingsprijs tussen gestort enovergelegd fruit steedsaanmerkelijk groterzijn, zodat desnelleremethodevan
het storten niet verantwoord mag worden geacht.
Ho., St.
21. Plan 37. 1949
Beproevingvanspuit- en stuifwerktuigen
Bij motor-, vat- en rugspuiten werd tijdens de beproeving nagegaan en genoteerd:
a. Het rendement van de pomp bij verschillende drukken.
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b. De capaciteit van de pomp.
c. Deslijtage en corrosie aan de pomp, nadat deze 50 uur heeft gedraaid met koperoxychloride.
d. Het benzineverbruik van de motor.
e. De constructie in het algemeen, alsmede de bezwaren, die tijdens de 50 draaiuren
naarvorentreden.
ƒ. Een conclusie, met eventuele suggesties ter verbetering, voortvloeiende uit at/mc
en uit een practische beoordeling van het spuiteffect.
De hand- en rugspuiten werden gecontroleerd op druppelgrootte, capaciteit en
werkdruk, alsmede op algemene constructie.
Voorjaar 1949wasdebelangstellingvoorpoederverstuiversnogzeergroot,zodatvele
merken aan het Instituut werden onderzocht. Detechnische beproeving omvatte een
bepaling van deluchthoeveelheid, luchtsnelheid en benodigd aandrijfvermogen. Ook
van de kleine borstpoederverstuivers („draaiorgeltjes") werd het aandrijfvermogen
bepaald, om de apparaten onderling te kunnen vergelijken, wat betreft de benodigde
menselijke arbeidskracht.
Uit deze beproevingen bleek, dat bij de poederverstuiver per m3 lucht/min. globaal
10 kg poeder per uur nodig is. De kleine rug- en borstpoederverstuivers hebben een
luchtcapaciteit van 0,7- 1,5m3/minuut, met dientengevolge een poederverbruik van
7-15kgper uur,ofca6m3lucht per kgpoeder.
Debeproefde motorpoederverstuiver had een luchtcapaciteit van 7m3/min., eneen
poederverbruik van ± 100kgperuur.
Di.
22. Plan 26. 1949
Beproeving van plukladders
Doorenige fabrikanten iseenaantal plukladders ter beoordeling ingezonden, dieop
hun gebruikswaarde zijn getoetst. Vergeleken zijn een 15-tal plukladders, waaronder
vijf van Betuwsmodelenzeven driepootladders. Uit debeoordelingkomendevolgende
punten naar voren:
Betuwse ladders:
1. Het verdient aanbeveling om de onderste sport extra stevig te maken.
2. Laddersmet ijzeren punten aan destijlen staan steviger; dezepunten dienen echter
recht omlaag te staan en kort te zijn.
3. Destijlen moeten even dik zijn.
4. Desporten moeten goed vastzitten.
Driepootladders:
1. De stabiliteit wordt verhoogd door de stijlen voldoende ver uiteen te laten lopen.
2. Er moeten zodanige voorzieningen getroffen zijn, dat de poot in losse grond niet
weg kan zakken.
3. Een extra stevige onderste sport verdient aanbeveling.
4. Desportoptrede mag niet te groot zijn.
5. Het zwaartepunt mag niet te hoogliggen,want hierdoor wordt de hanteerbaarheid
minder.
6. Debevestiging van de poot moet zeer stevig en solide zijn.
G. LOZEMAN, v.G., Ho.
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23. Plan 23. 1947-1949
Beproevingvansorteermachines (voorfruit).
Met deze beproevingen is in 1947 begonnen in samenwerking met de WerktuigencommissievandeNederlandse FruittelersOrganisatie.Erwordtgewerktmeteenaantal
gemerkte vruchten (appels, peren), waarvan grootste en kleinste diameter, hoogteen
gewicht genoteerd zijn. Dezevruchten worden tien maal over dezelfde machinegesorteerd,waarbijtelkensopgetekend wordt inwelksorteervak devruchtenterecht komen.
Op deze wijze is het mogelijk gebleken een inzicht te krijgen in:
a. de betrouwbaarheid van een machine, door na te gaan in hoeverre een bepaalde
vrucht telkens in hetzelfde vak terecht komt.
b. de nauwkeurigheid van een machine, door te bepalen in hoeverre de vruchten in
overeenstemming met hun grootste diameter ineen bepaald vak terecht komen.
Door vergelijking van afmetingen en gewicht bleek over het algemeen een vrij
grote correlatie tussen deze grootheden te bestaaan.
De voortzetting van deze beproevingen geschiedde in samenwerking met de Technische Commissie van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland
enmet Irvan Hiele(Rijkstuinbouwconsulent voor BewaringvanTuinbouwproducten),
dievooral dematevan bewaarbaarheid der vruchtenbepaalde.Uiteengrotereeksvan
beproevingen isgebleken:
1. Datertussen verschillendetypen enmerkensorteermachines vrijgroteverschillen
bestaan wat betreft de mate van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en beschadiging.
2. Dat devormvan devruchten, zowelhoogalsplat, korte oflangesteel, regelmatig
of onregelmatig gevormd, al naar de gebruikte machine van grotere of kleinere
betekenis kan zijn.
3. Dat bij sommige machines door het met de hand opzetten van de vruchten een
grotere nauwkeurigheid in de sortering verkregen wordt.
4. Dat vooral ook uit het oogpunt van beschadiging het opstorten dient vervangen
te worden door opzetten of opleggen.
5. Dat bij kleinere verschillen alleen betrouwbare en vergelijkbare gegevens te verkrijgen zijn, wanneer dezelfde vruchten op de verschillende machines gebruikt
worden.
6. Datrasenrijpheid van devruchten,zoalsteverwachten is,vangroteinvloedkunnen zijn op de mate van beschadiging.
7. Dat de mate van bezetting van de machine met vruchten van vrij grote invloed
kan zijn op de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid van de sortering.
8. Dat er voor gezorgd moet worden, dat de vruchten niet met hardevoorwerpen
in aanraking kunnen komen enook niet opoftegen elkaar kunnen rollen.
9. Dat gewichtssortering door de weegnauwkeurigheid eerder voor grote dan voor
kleine vruchten in aanmerking komt.
10. Dat de vruchten slechts eenmaal bij de kwaliteitsbeoordeling en eenmaal bij het
afnemen (pakken) mogen worden aangeraakt.
11. Dat de nauwkeurigheid groter wordt, indien de afstand waarover desortering op
een bepaalde maat geschiedt, groter is, evenals bij de schoksgewijze verandering
van de meetinrichting.
12. Dat vaste keuringseisen zeer moeilijk zijn op te stellen, omdat het resultaat niet
alleen afhankelijk is van de soort vruchten, het ras, doch tevens van de vorm,
de grootte, de frequentieverdeling.
v.d.M., v.W.
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Afb. 10. Sorteerresultaten van een partij van 100gemeten appels, die 10 maal over dezelfde
sorteermachineging.Opdehorizontale asishetaantal endegrootste doorsnedevande vruchten
aangegeven, op de verticale as de sorteervakken van de machine
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Afb. 11. De bovenste figuur geeft een beeld van de ideale machine, die dus zonder fouten
sorteert en waarbij alle appels 10maal in hetzelfde en juiste vak zijn terechtgekomen
De onderste figuur geeft een practische beproeving van een veel gebruikte machine weer.
Er blijkt b.v.dat de eerste appel met een grootste diameter van 73mm slechts 2 maal in het
juiste vak,daarentegen 6maal éénvakte vroeg en2maal twee vakken tevroeg terecht kwam.
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24. Plan 22. 1949
Vergelijking zaaien van erwtenmetdehandof met demachine
Nagegaan is,welkevan detwee methoden devoorkeur verdient. Degebruiktehoeveelheidzaaizaad wasevengroot nl.465grper 100m.Hetzaaienvanvijf rijen metde
hand (inclusief geulentrekken endichten),duurde 2uur en57minuten (177minuten).
Met de zaaimachine van Heesters werd hetzelfde werk verricht in 8minuten (het instellenvandemachinenietmeegerekend). Hieruit blijkt duswel,dat het zaaienmetde
machineveelsnellergaat.
Het met demachinegezaaidezaad kwamsnellerop; het gewas bleefsteedsvoorop
het met de hand gezaaide. Detotale opbrengst van 500 m met de machine gezaaide
erwtenbedroeg226,4kg,terwijl500mmetdehandgezaaideerwten242,8kgopleverde.
Hierbij dient echter rekening gehouden te worden met het feit, dat zich bij demet de
hand gezaaide rijen de zuidrij bevond, die een aanmerkelijk hogere opbrengst gaf dan
hetoverige rijengemiddelde.
Wat opbrengst betreft, was er dus vrijwel geen verschil tussen beide methoden.
Een groot voordeel isevenwel, detijdsbesparing bij gebruik van demachine.
Of een zaaimachine rendabel is hangt af van het aantal bedrijfsuren, dat gemaakt
kan worden. Nemen we als voorbeeld het zaaien van erwten, zoals hier gebeurd is,
en stellen wede kosten van de machine op f100,—, de afschrijving op 10%, het arbeidsloon op f1,—per uur, en houden werekening met detijd, die nodig isvoor het
instellen van de machine, dan ontstaan de volgende kostenvergelijkingen:

Zaaien van 2 are
Zaaien van 10are

Met de hand

Met de machine

f 2,95
f 14,75
f 147,50

f 13,30
f 14,40
f 22,35

De zaaimachine is dus rendabel, wanneer per jaar een oppervlakte gezaaid moet
worden van meer dan 10are.
Ho.
25. Plan 7. 1949
DeinvloedvanVermiculiteopkiemingengroei (vanglasspinazie)
Met Vermiculite is getracht om een droge zandgrond beter geschikt te maken
voor het telen van spinazie. Daartoe is de bovengrond van de helft van een dubbele
bak met dit product gemengd, (per 4ramen 3kg) waarna spinazie gezaaid is. Despinaziekwamindemet Vermiculitegemengdegrond 2-3 dagen laterop. Devochtigheid
van dezegrond bleef steedshoger dan degewonebakgrond. Degemiddelde opbrengst
per raam bedroegbij gewonebakgrond 0,78kgper raam;bij debakgrond metVermiculiteisgemiddeld 1,40 kgperraamgeoogst.Eenverdervoordeelis,dat doorhetgrote
vochthoudende vermogen van Vermiculite minder gegoten behoeft te worden. Deprijs
zal echter bepalen, wanneer het in aanmerking komt.
Ho.
26. Plan 62. 1949
Voorkiemen of terplaatse zaaien vanstamslabonen onderglas
Nagegaan is in hoeverre de opbrengst van stamslabonen beïnvloedwordt doordeze
ter plaatsetezaaien,ofdoorvoortekiemenendaarna overteplanten,danweldoorin
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pollen of in rijen tetelen. Verder isdebenodigde tijd voor deverschillende methoden
opgenomen.
Dezaaidatum was in beide gevallen 30Maart, de oogst was van 13Juni- 15Juli
en verliep parallel. In de volgende tabel zijn de gemiddelde opbrengsten per raam in
kg benevens de benodigde tijden opgenomen.
Voorgekiemd en overgeplant
pollen
rijen

Ter plaatse gezaaid
rijen
pollen
Zaaien (uitpoten) . . . .
Opbrengst per raam in kg

25"
2,12±0,09

19"
1,92±0,08

4' 26"
3,10±0,12

3'30"
3,08±0,10

Hieruit blijkt dus,dat deopbrengstverschillen tussenrijen-enpollenteelt zeergering
(en wiskundig onbetrouwbaar) waren; wel was voor rijenteelt plm. 40% meer zaad
gebruikt.
Deopbrengstvandeuitgeplantebonenisinrijen eninpollenresp.46en60%groter
dan van ter plaatse gezaaide bonen.
Ho.
(Zieook no29,Plan 7, 1949).
27. Plan 27. 1949
Vergelijking vanenigearbeidsmethoden bijhetplanten vanspitskool
In deze proef zijn verschillende methoden vergeleken, benevens het gebruik van
twee pootmessen eneen poothout.
Twee in de practijk gebruikte pootmessen bleken niet zo erg te voldoen: het ene
mes was te kort en het handvat was niet goed aangebracht, terwijl het andere mes
te smal was,waardoor opzandgrond het pootgat te gauwdicht liep.
Vergeleken is het poten met verschillende methoden van plantenaanvoer, zoals in
onderstaande tabel is aangegeven. Er issteeds met twee personen gewerkt;de eerste
pootte,terwijl deanderevoor uitleggen, op hoopjes leggenof aangeven zorgde.Omgerekend per 1000 m te poten was het resultaat gemiddeld (tussen haakjes het aantal
perioden per meterwaarbij 1 periode = 1/100oo u u r ) :
Poten van planten:
a. Ter plaatse uitleggen
b. Op afstanden op hoopjes leggen
c. Aangeven

Met pootijzer

Met poothout

6 u. 15' (63)
6 u. 38' (66)
4 u. 54' (49)

5 u. 30' (55)
5 u. 41'(57)
4u. 2'(40)

Uit dezecijfers kan geconcludeerd worden, dat methode c,dushet aangeven van de
planten, het snelst werkt. Bovendien blijkt indit geval het planten met een poothout
vlugger te gaan dan met een pootijzer.
Ho.
28. Plan 22, 1949
Potenvanaardappelsmetdehandofmetbehulpvaneentweewieligetrekker
Nagegaanis,hoeveelsnellerditwerkmeteenlichtetweewieligetrekker(PlanetJrHB)
kangeschieden dan normaalmetdehand. Debenodigdetijd voorverschillendehandelingenismetbehulpvan eenstophorlogegenoteerd;hiertoeishet poten onderverdeeld
in lijnen trekken, gaten boren, inleggen en gaten dichtmaken.
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Bijhet inleggen zijn nogonderscheiden: a. rij voorrij,met dekist indearm; b. kist
op de grond neerzetten en vier rijen tegelijk meenemen.
De plantafstand bedroeg 50X 50 cm.
De benodigdetijden, omgerekend inminuten, seconden en in perioden per are (400
poters) zijn in de tabel samengebracht:
rij voor rij
Lijnen trekken
Gaten boren
Aardappels inleggen
Gaten dichtmaken
Totaal per are

. . . .

Met de hand
4 rijen tegelijk

2' 58" (498)
7' 31" (1263)
15' 22"(2582)
9' 2" (1518)
34' 53"(5861)

2' 58" (498)
9' 2"(1518)
6'36" (1080)
9' 23"(1576)
27'49" (4671)

Machinaal
rij voor rij
(voren trekken)
2' 19"(389)
13' 59"(2349)
5' 52"(985)
22' 10"(3723)

Uit deze cijfers blijkt dus, dat het met de machine ongeveer \\ maal zo snel gaat.
Bij het voren dichttrekken zijn de aardappels echter naar elkaar toegesleept, zodat
in het vak, dat met de machine is bewerkt, het gewas een veel onregelmatiger stand
heeft vertoond. Deopbrengst ishierdoor echter niet sterk beïnvloed.
a. Metdehand gepoot 236kgperare.
b. Met de machine gepoot 229 kg per are.
Ho.
29. Plan 7. 1949
Vergelijking van verschillende sproeiinstallaties
Dezeproef werd opgezet om na te gaan, in hoeverre door een regelmatige besproeiing van tuinbouwgewassen gedurende de zomer grotere opbrengsten te verkrijgen
zijn.Omeeninzichtteverkrijgen ofhetdichtslaanvandegrondhetgevolgisvandruppelgrootte e.d. zijn enigetypen van sproeiinstallaties met elkaar vergeleken.
Het dichtslaan van degrond gebeurdealleen bij hetsproeien meteengewonegieter,
doordat deze vrij grote druppels geeft. De Wizard (zwenkende, oscillerende pijp), de
BûcherendeRot Revolt (beideroterendesproeiers)geven fijnere druppels,zodathierbij destructuur weinigbeïnvloed werd. DeTegtmeierT 10,waarbij het water ketsend
tegeneenplaatje gespotenwordtenwaarvan eenhelereekswasopgesteld,gafzeer fijne
druppeltjes, als van een motregen. Debesproeide strook was hierbij heel smal eneen
groot deelvan hetwater woeiweg,waaraan danookdegeringeopbrengst bij debonen
istoete schrijven.
De verschillende sproeiinstallaties stonden opgesteld op een veld, dat in de lengte
beplant wasmetwitlof enslabonen. Intotaal is 16keerwater gegeven;met desproeiinstallatiestelkens5mm,met degieter 5en 10 mm.
Indevolgendetabel isdegemiddeldeopbrengst perstrekkende meter genoteerd, bij
witlof het gewicht van dewortels, bij slabonen het gewicht van de boontjes.
Deopbrengstgetallen zijn de gemiddelden van acht waarnemingen, maar aangezien
deze niet willekeurig verspreid lagen, moet er bij vergelijking van deopbrengsten van
de verschillende sproeiinstallaties rekening mee gehouden worden, dat het aanwezige
vruchtbaarheidsverloop van het veld niet kan worden uitgeschakeld.
Uit de waarnemingen blijkt, dat de opbrengstvermeerdering bij witlof plm.20% is
geweest,bijstamslabonenvarieerdedemeeropbrengstalnaardeplantenmeerofminderwater
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Afb. 12 Zwenkende Wizard sproei-installatie

Afb. 13 Rot Revolt centraal draaiende sproeier
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Witlof
besproeid

16x 5 mm
A. Gieten
B. Gieten
16x10 mm
C. Wizard
16x 5 mm
D. Bûcher
16 x 5 mm
E. Rot Revolt
16x 5 mm
F. Tegtmeier T10 16x 5 mm

1844± 83
1932± 38
1653± 87
1973±114

Stamslabonen gezaaid
controle

1537±101
1537±101
1430± 94
1500± 16

besproeid

controle

Stamslabonen gepoot
besproeid

controle

400±80
400±46
345±40
456± 4 8
293±12 167±33 453± 2 2 273± 3 5
333± 2 5 117±22 407±16 207± 2 4
287±30 100±14 358±10 160±19
142±22 47±11 192± 4 2
78±13

kregen van 200-65%. Degrote verschillen bij de stamslabonen zijn voor een gedeelte
het gevolg van het feit, dat de spintaantasting op de besproeide bonenveldjes veel
minder was dan op de contrôlestukken, die niet besproeid werden. De uitgeplante
slabonen geven ook in dit geval een hogere opbrengst dan de ter plaatse gezaaide,
nl. een meeropbrengst van plm. 25% (Zie no 26, Plan 62, 1949).
MetdeWizardzwenkendepijpiseveneenseenveldje vroege aardappelen besproeid.
Deopbrengstbedroegophet besproeide gedeelte gemiddeld 1961gram per strekkende
meter, op hetcontrôleveldje 1624gram.Erishierduseenmeeropbrengstvanbijna21 %.
Van beide veldjes zijn een aantal monsters op hun drogestofgehalte onderzocht door
het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen, waaruit
bleek dat door het besproeien het drogestofgehalte van gemiddeld 21,2% teruggelopen was tot gemiddeld 20,2 %.
v.d.M., Ho.
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BIJLAGE A
INSTITUUT VOOR TUINBOUWTECHNIEK
Grebbedijk 12, Wageningen
Naam kweker:
fabrikaat:
Ketel:
type:
verw.oppervl.: 41 m2
Treksysteem: natuurlijk
Schoorsteen: hoogte boven rooster 12 m
doorsnede
0,45m
uitvoering: asbest-cementpijp
4mdubbelwandig
Stooksysteem: r.o. (roosteropp.) 1,15m2
Brandstof: soort: HB02 (huisbrandolie 2)
afkomst: Shell
stukgrootte:
verbrandingswarmte, gemeten Cb:
verbrandingswarmte, getaxeerd Cb: 10700kcal/kg
brandstofdikte:
watertemperatuur: ± 65
Rookgassen: gem.temp. einde ketel 161 °C
temp.verbr. lucht
22°C
gem.C02 einde ketel % 11,2
gem.CO einde ketel % 0
gem. 0 2 einde ketel % 6,6
gem.druk onder rooster:
gem.trek einde ketel: 2J mmWK
gem.sec.lucht:dicht
Verliezen: voelbare warmte %van Cb: 11,5 %
onverbr. gassen %van Cb: 0
sluitpost uitstraling, onverbrand in as, doorval en slakken (aanname) % van
Cb 5°/
Nuttig effect: in %83,5vanCb
Opmerkingen:inrichting ketelhuis:goed
opstelling ketel:benauwd in kelder
isolatie:niet al te best
dichtheid kelder:goed
Conclusie: Het bovenstaande rendement is goed. Het werd verkregen doortijdens beproeving vuurvaste stenen in de rookkanalen aantebrengen endooreenopeninginde
schoorsteen te maken, waardoor de schoorsteentrek werd verminderd. Beter is het een
automatische trekregelaar aan te brengen. Detrek op de ketel wordt dan onafhankelijk
gemaakt van het weer. In de aangetroffen toestand was het C02 percentage 5,5 en de
schoorsteentemp. 233°C.Dit gaf een rendement van 64 %. Indien gestookt wordt zoals
is aangegeven zal ± 25 % brandstof bespaard worden. Besparing per seizoen ± 30
ton stookolie, komt neer op ± f2500 per seizoen. De ketel bleek op verschillende
plaatsen luchtlekken te vertonen, (schoonmaakdeksel en voorfront). Deze werden zo
goed mogelijk gedicht. De ketel stookt het voordeligste, met zo weinig mogelijk trek
dat de ketel nog net niet gast. De trekvermindering is te verkrijgen door de valse
luchtopening groter te maken. Zoals reeds boven gezegd, behoort dit met een automatische trekregelaar te geschieden. De luchtregelklep op de brander zo afstellen dat de
schoorsteen nog juist geen rook te zien geeft. Verder verdient het aanbeveling op de
plaats waardevlamdeketelraakt eenbeschermingvanvuurvastesteen aante brengen.
Kosten van het onderzoek f20,—
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INSTITUUT VOOR TUINBOUWTECHNIEK
Grebbedijk 12, Wageningen
Naam kweker:
fabrikaat:
Ketel:
type:
verw. oppervlak: 80m2
Treksysteem: natuurlijk
Schoorsteen: hoogte boven rooster 25 m(voor twee ketels)
doorsnede
0,9 m
uitvoering: gemetseld met spouw
Brandstof: soort: Esskool
afkomst: Laura
stukgrootte:Stukkolen met gruis
verbrandingswarmte, gemeten Cb:
verbrandingswarmte, getaxeerd Cb:8300 Kcalkg
brandstofdikte: 20-25 cm
watertemperatuur: ± 70 °C
Rookgassen: gem.temp. einde ketel 115 °C
temp. verbr. lucht
16 °C
gem.C02 einde ketel % 11,2
gem.C02 einde ketel % 0,4
gem. Oaeinde ketel % 7,9
gem.druk onder rooster:
gem. trek einde ketel:5mmWK (rookschuif geknepen)
gem.sec.lucht: open
Verliezen: voelbare warmte %van Cb:7,1
onverbr. gassen %van Cb:2,2
sluitpost uitstraling, onverbrand in as, doorval en slakken (aanname) % van
Cb8
Nuttig effect: in %82,7vanCb
Opmerkingen:inrichting ketelhuis:goed
opstelling ketel:
goed
isolatie:
ketel ongeïsoleerd
dichtheid kelder: ketel op beganegrond
Conclusie: Het bovenstaande gunstige rendement werd verkregen door met de gunstigste vuurdikte te stoken. De gunstigste vuurdikte bedraagt voordegebruikte brandstof
± 25cm. Daarbij dienen de secundaire luchtkleppen in de vuurdeuren geopend te zijn.
Bij het stoken van een dikker vuur, secundaire lucht toelaten door bovenvuldeur. De
lucht onder het rooster toevoeren via de luchtschuif aan bovenzijde van het voorfront,
waarbij de asdeur onder het rooster gesloten houden. De lucht wordt daardoor nog iets
voorgewarmd. Altijd zoveel mogelijk met de rookschuif geknepen stoken en het vuur
vlak houden tot een dikte van 25 cm. Dus vooral zorgen, dat er geen gaten in het
vuur branden. In de aangetroffen toestand wasdit het geval, het rendement bedroeg
toen ± 7 1 %. Dus alleen door een betere vuurbediening was ruim 10 % rendementsverbetering te bereiken.
Besparing aan brandstof door goed stoken per seizoen 25 ton komt overeen met
± f 1200,-. Bij het opgooien van brandstof voor de nacht kunnen de kolen het beste
in een pyramide-vorm (zoals ter plaatse) opgegooid worden. Zolang het vuur dikker
is dan 25 cm, secundaire lucht toevoeren.
Het goed isoleren van de ketel zal een kolenbesparing geven van ± 7 ton overeenkomend met i f500,- per stookseizoen.
Kosten van het onderzoek f20,-.
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BIJLAGE B
PUBLICATIES
Datum
1943
1944

Titel

Verschenen in

Muijzenberg,
E. W. B.v.d.

Overzicht van de historische ontwikkeling
van de kassenbouw en kasverwarming

Meded. Dir. Tuinb.

Muijzenberg,
E.W. B.v. d.
Idem
Idem

Motorspuit en vaste spuitinstallaties

Meded. Dir. Tuinb.

De vaste en verrolbare spuitleiding
Deuniverseledecimaleclassificatie (U.D.C.)
als systeem ener indeling v. bibliotheken
Aanwijzingen voor het bouwen van kassen
De bedrijfsinventaris en zijn onderhoud
Het stoken

Meded. Dir. Tuinb.
Meded. Dir. Tuinb.
Tuinbouwgids 1945
Tuinbouwgids 1945
Tuinbouwgids 1945

Het snoeigereedschap voor het fruitbedrijf

De Fruitteelt

Demotortrekker inhet fruitbedrijf
Een en ander over de vaste spuitinstallaties in Nederland
Een en ander over de meest gangbare pompen van motorspuiten
Enige oriënterende proeven met Dialux

De Fruitteelt
De Fruitteelt

De tuinbouwbedrijfsschuur in Berkel en
omstreken

Meded. Dir. Tuinb.

De mechanisatie van de tuinbouw

De Tuinbouw

Tuinbouwwerktuigen op de Agrarische
Jaarbeurs
Het gebruik van werktuigen in de groenteteelt
Beoordelingscommissie:Grondbewerkingsdemonstraties op 26 Juni '46 te Goes
Werktuigencommissie N.F.O.:Verslag van
demonstratie met sproeimachines en stuifapparaten te Geldermalsen, 24-10-'46
Werktuigencommissie N.F.O.: Werktuigen in de fruitteelt
De verwarming van kassen
Spuitwerktuigen en spuittechniek
Degrondfreesmachine i.h. groentenbedrijf

De Fruitteelt,
Ir C.M.v.d.Slikke,
Het leerboek der
Groenteteelt

Publ.5N.F.O.
Tuinbouwgids 1947
Tuinbouwgids 1947
Groenten en Fruit

Lekkende verwarmingskelders
Water-envochtweringuitmuren envloeren
Nieuwe kasconstructie
Glasroeden
Tuinbouwtechniek kassenrubriek
Het luchtwerk van kassen
Aardbeien in de winter

Groenten en Fruit
Meded. Dir. Tuinb.
Groenten en Fruit
Groenten en Fruit
Groenten en Fruit
Tuinbouwgids 1948
De Tuinbouw

Het gebruik van motorgrasmaaimachines
in boomgaarden
Het gebruik van machines in de bloembollencultuur

De Fruitteelt
Weekbl. v. Bloembollencultuur

Naam

Idem
Idem
Idem en
Eggink, J.
1945

Muijzenberg,
E. W. B.v. d.
Idem
Idem
Idem
Idem en
Doesburg,J. J.
Idem en
Treurniet, P.G.

1946

Muijzenberg,
E. W. B.v. d.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Veerman, J. A.

1947

Hartogh, A. V.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Muijzenberg,
E.W. B.v. d.
Idem
Idem

De Fruitteelt
Meded. Dir. Tuinb.

Publ. 1N.F.O.

3?

Datum

Naam
Muijzenberg,
E.W. B.v. d.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem en
Spoelstra, P.A.
Sloot, E.v.d. en
Muijzenberg,
E. W. B. v. d.
Spoelstra, P. A.
Idem
Idem

1948

Dinkla, P. E.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem en
Wijk, C. J. v.
Hartogh, A. V.
Keulen, W. v.
Idem
Lozeman, G.
Muijzenberg,
E. W. B.v. d.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
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Titel

Versehenen in

Mechanization in the Netherlands Horticulture
De Mechanisatie in de tuinbouw
Verwarming van kassen d.m.v. olie of
steenkolen in de komende jaren?
Enige reisindrukken betreffende de mechanisatie in de Engelse fruitbedrijven
De mechanisatie in de boomkwekerij
De watervoorziening in de boomgaard
De mechanisatie in de tuinbouw
De motortrekker
Qrondontsmetting
Een rijdend toestel voor nachtvorstwering

De Fruitteelt
De Boomkwekerij
De Fruitteelt
Tuinbouwgids 1948
Tuinbouwgids 1948
Tuinbouwgids 1948
De Fruitteelt

Toepassingen van electriciteit in de tuinbouw

Tuinbouwgids 1948

Farm Mechanization
Landbwk. tijdschr.
Meded. Dir. Tuinb.

Het stoken met Amerikaanse vetkolen
Het stoken met olie in de kwekerijbedrijven
Het onderhoud van verwarmingsketels

Groenten en Fruit
Tuinbouwgids 1948

Enige aanwijzingen voor het onderhoud
van motortrekkers en van de A.C.B, in het
bijzonder
Het onderhoud van tractoren
De benzinefilter
Zelfreparerende autobanden
Oliebad luchtfilter

De
De
De
De
De

Onderhoud van werktuigen en motoren
Onderhoud van gebouwen
Kasconstructies
Het kitten van kassen
Snoeihoutopruimers
Een industrie van tuinbouwwerktuigen in
Nederland
De kassenbouw in Zwitserland
De koolvliegbestrijding
De wering van nachtvorsten
Demonstratie met maaimachines en grondbewerkingswerktuigen
De pottenpers
De machine om de grond te mengen
De ontwikkeling van de twee- en vierwielige trekker
Enige proeven met verschillende licht- en
stralingsbronnen bij kasplanten
Het licht in de kas
De machine in het tuinbouwbedrijf
Het economisch gebruik van tuinbouwwerktuigen
De kasverwarming in Skandinavië
De ontwikkeling van de tuinbouwtechniek in 1948
De snoeihoutversnipperaar
De werktuigendemonstratie op de 2e
boomkwekersdag te Tegelen

Vakbl. v. Bloemist.

Tuinbouw
Tuinbouw
Fruitteelt
Fruitteelt
Fruitteelt

Tuinbouwgids 1949
Tuinbouwgids 1949
Tuinbouwgids 1949
Tuinbouwgids 1949
De Fruitteelt
Polytechnisch
tijdschrift
De Tuinbouw
Groenten en Fruit
De Fruitteelt
De Fruitteelt
Groenten en Fruit
Groenten en Fruit
Meded. Dir. Tuinb.
Meded. Dir. Tuinb.
Meded. Dir. Tuinb.
Boer en Tuinder
Mech.gids 1948
De Tuinbouw
De Tuinbouw
De Fruitteelt
De Boomkwekerij

Datum

Naam
Muijzenberg,
E. W. B.v. d.
Idem

1948

Versehenen in

De mechanisatie in de Boomkwekerij

De Boomkwekerij

Werktuigen in de fruitteelt

Idem
Idem en
Wijk, C. J. v.

De keuze van een motorspuit

Prof. Sprenger, Het
leerb. der Fruitteelt
Tuinbouwgids 1949

Motortrekkers

Tuinbouwgids 1949

Oldenkamp, J.

De motorspuit in de boomgaard

Sloot, E. v. d.
Spoelstra, P. A.
Idem
Idem

Electrische verwarming
Zuinig stoken
Ontijzering van water
Dewarmwater verwarmingsinstallatie voor
tulpentrekkassen
Brandstofbesparing I, II, III

Veenman & Zn,
Wageningen
Groenten en Fruit
Veenman <£ Zn
Groenten en Fruit
Weekbl. v. Bloembollencultuur
Groenten en Fruit
en Vakbl. Bloem.

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
1949

Titel

Dinkla, P. E.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Drenth, A. v.
Idem
Gemeren, P. v.
Idem
Idem
Hartogh, A. V.
Idem
Idem
Keulen, W. v.
Idem
Idem
Idem

Brandstofbesparing zuinig stoken. Let op
Uw schoorstenen
Het ketelhuis
Verwarmingsinstallaties in bollenschuren
Zuinig stoken
Verwarming van kassen
De motor in cijfers
Onderhoud en revisie van de Trusty
trekker
Kogellagers
De carterontluchting
Benzine als motorbrandstof
Enige aanwijzingen voor het onderhoud van
de Ransomes MG2 rupstrekker
De Ransomes MG 5
De Case VA trekker
De nieuwe Urgentspuit
Benzinetrekker of dieseltrekker
Een verlaagde Ford Dearborn trekker
De hydraulische hefinrichting
De Ford 8 N trekker
De Farmall Cub
Het onderhoud van gereedschappen en
machines
Constructie en onderhoud van motortrekkers
Storingstabel voor motoren
Onderbemaling met vijzelpomp
Draka-Ozuriet verwarmingskabel
Het vervoer in de fruitteelt
Mechanisatie in de boomkwekerij
Mechanisatie in de fruitteelt
Intensiever gebruik van onze veilinggebouwen
Bedrijfsschuren
Isolering van wanden en plafond
Als de storm over het land raast
Stormschade in Maart '49
Verrolbare kassen
Funderingen van kassen
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Tuinbouwgids 1949
Tuinbouwgids 1949
Tuinbouwgids 1949
Tuinbouwgids 1949
De Fruitteelt
De
De
De
De

Fruitteelt
Fruitteelt
Fruitteelt
Fruitteelt

De Tuinbouw
De Fruitteelt
De Tuinbouw
Het Loonbedrijf
De Tuinbouw
De Fruitteelt
De Fruitteelt
De Fruitteelt
De Tuinbouw
De Fruitteelt
Tuinbouwgids 1950
Tuinbouwgids 1950
Tuinbouwgids 1950
Tuinbouwgids 1950
De Fruitteelt
Tuinbouwgids 1950
Tuinbouwgids 1950
Groenten en Fruit
Tuinbouwgids 1950
Tuinbouwgids 1950
Vakbl. Bloemist.
Meded. Dir. Tuinb.
Tuinbouwgids 1950
Tuinbouwgids 1950
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Datum

Naam
Keulen, W. v.

Het schilderen van kassen

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Lozeman, G.
Idem
Idem
Muijzenberg,
E. W. B.v. d.
Idem

Het bouwen van kassen I
Het bouwen van kassen II
Storm over de kassen
Verrolbare kassen
Funderingen van kassen
De uitrooiploeg
De uitrooispade
De rozenontbladermachine
Ontwikkelingsdagen voor leerkrachten in
tuinbouwtechniek
Bestrijdingstechniek

Idem
Idem
Idem

De motortrekker in de tuinbouw
De Tuinbouwtechniek
Electriciteit als warmtebron in de bloemisterij
Welke machines en gereedschappen passen
in ons bedrijf
Snoei-en oogstmachines
De snoeihoutverbrander
Kwekers van herfstaardbeien, opgelet!
Op welke wijze kunnen nachtvorsten bestreden worden?
Ongevallen in de tuinbouw
Kweekwijzen voor de oogst van aardbeien
in de herfst
Nieuwe inzichten omtrent spuitwerktuigen
Maaien en maaiwerktuigen
Onderzoek en mechanisatie
De mechanisatie van oogstwerktuigen
Mechanisatie in het zaadteeltbedrijf
De ontwikkeling van de tuinbouwtechniek
in 1949
Het gebruik van rubber in de Tuinbouw
Installatievoorstoken van zwareolie
Verzorg Uw gereedschap
Stoken met zware olie (C-Grade) of kolen
Centrale verwarming met of zonder kelder
Oliekachel voor nachtvorstbestrijding in
kassen
Nieuwe wegen voor het Loonbedrijf
Oliekachel voor nachtvorstbestrijding
Nieuwe gezichtspunten bij kasverwarming
Verwarming van kassen
Veiligheidsmaatregelen bijlagedruk stoomketel
Maak het warmteverlies zo klein mogelijk
Stel Holle Bolle Gijs op rantsoen
Het gebruik van machines en werktuigen
in het zaadteeltbedrijf
Planten en rooien met machines in de
Bloembollenteelt

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Spoelstra, P. A.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Taal, M. M.
Idem
Idem
Veerman, J. A.
Idem
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Rubber
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De Tuinbouw
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Zaadbelangen
Tuinbouwgids 1950

