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Zij, diebelangstellinghebbenvoorhetwerkvanhet Instituut
voorTuinbouwtechniek kunnenzichalsbegunstigeropgeven.
Zij ontvangen dan o.a.:
1. De mededelingen en jaarverslagen van het Instituut.
2. Dekeuringsrapporten van machines,werktuigen,gereedschappen, materialen enz., die voor de tuinbouw van
belang zijn..
3. Een korting van 10% op de door ons gegeven adviezen
voor zover deze niet gratis zijn.
4. Uitnodigingen voorhet bijwonen van ontwikkelingsdagen
aan het Instituut, waarbij vooral met machinesenproefmodellen wordt gedemonstreerd.
De jaarlijkse bijdrage is f 10,—; voor veilingen en instellingen,diebegunstiger willen zijn, f25,—of meer,te storten
oponzepostgirorekening no560057.

Hetgeheelofgedeeltelijk overnemenvandeinhoud is slechts toegestaan met bronvermelding,
na toestemming van de Directeur van het Instituut.

INLEIDING
Het isnoodzakelijk voor detuinbouw ommet deminste kosten producten van uitstekende kwaliteit gedurende het gehele jaar te kweken. Hiervoor is het van groot
belang,dater op doeltreffende wijze wordt gemechaniseerd en dat detechnischehulpmiddelen doelmatig worden geconstrueerd en gebruikt. Dit is alleen mogelijk, indien
er veel aandacht wordt besteed aan onderzoek, voorlichting en onderwijs, in het bijzonder betreffende detuinbouwtechniek.
Ditjaariserdanooknaargestreefd hetonderzoek,debeproevingendekeuringmeer
opdreef te brengen endevoorlichting langzamerhand opeenanderebasisteschoeien.
Door de benoeming van een leraar in algemene dienst kan thans ook het onderwijs
snellertot ontplooiingkomen. >
*
Voorzovermogelijk wordt getracht omdeadviezen door het personeelvan derijkstuinbouwconsulentschappen metambtsgebied tedoenafwikkelen. Deadviezen,dieeen
specialetechnische kennisvragen enwaarbij zichnieuweproblemen voordoen,worden
dan door mijn medewerkers bezien.
Aan zuinig zijn met materialen, arbeidskrachten enz., is zowelbij devoorlichting
alsbij onderzoek en onderwijs aandacht besteed. Het zuinigzijn met materialen komt
vooralnaarvorenbijdezgn.dunnepijpverwarming, uitgewerkt door mijn medewerkers
Spoelstra en de Jager. Hiermede is in 1949 begonnen, waarbij in plaats van 80mm
pijpen, gebruik wordt gemaakt van IJ" en zelfs f "pijpen. Bij deze verwarmingswijze
metgedwongencirculatiekanca 15% opbrandstoffen bespaardworden.Ookisergeen
kelder nodig. Bovendien kan door het sneller volgen van de temperatuur, met een
kleinereketelvolstaan worden, zoalsuit depractijk blijkt (zieookblz. 23).
Eenzeergrotebesparing is,evenalsvorigjaar, weermogelijk gebleken doorgebruik
van denevelspuit. Hiermee zijn inonzeproefboomgaard opmerkelijk goederesultaten
met deziektebestrijding verkregen. Hetgeluktezelfs,met deopdezewijze behandelde
appelsenigemedailleseneenwisselbekertewinnen(zieverderblz. 36).
Besparingopwater, dat overigensditjaar inrijke mateisgevallen,komtnaarvoren
bij het besproeien in plaats van bevloeien of infiltreren. Hetsproeienkanzeerfijngeschieden,watniet alleeneenwaterbesparing, dochwellichteveneenseenzuiniggebruik
vankunstmestmogelijk maakt.
Ookbij debouwvan kassen istot een zolicht mogelijke constructie overgegaan.
Ditjaarishetmogelijkgeweest,ommetbehulpvaneennieuweelectronischethermograaf debloembollenschuren enuienbewaarcellen nauwkeurigdoortemeten, waardoor
verdereverbeteringen indebouwenverwarming kunnen worden aangebracht.
Bijhet rookgasonderzoek blijkt, dat gemiddeld 10%ophet brandstoffenverbruik te
besparen is.
Voorbeproeving zijn verschillende proefmethoden uitgewerkt eniseenbeproevingscontract opgesteld (Bijlage A).Ook zijn thans enkele beproevingsrapporten klaar, die
voorpublicatieinaanmerkingkomen,nadatzedoordedaarvooringesteldeCommissies
worden goedgekeurd.
Ten behoevevan het onderzoek isdit jaareen diffusiedichte kasgebouwd.Metverschillende fabrikanten, installateurs en handelaren werd samengewerkt omtot betere
verwarmingsinstallaties, werktuigen en machineste komen. Vooral met verwarmingsinstallateurszijn veelbesprekingen gevoerd met het doel,ommeerdantotdusverre, de
eenvoudige installaties door hen zelf te laten ontwerpen. Vooral in Zuid-Holland iser
behoefte aan eenverdereopleiding.
Met medewerking van de werktuigencommissie, van de Nederlandse Fruittelers
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Organisatie zijn verschillende werktuigen geïmporteerd en beproefd, terwijl met de
TechnischeCommfesievan het Centraal Bureau voor deVeilingen issamengewerktom
tot eendoelmatige!veilingbouweninrichtingtekomen.Ookisopvelerleianderewijzen
getracht omdetuinbouwtechniek opeenhogerplantebrengen.
Inverband metdeschaarsteaanverschillendematerialenzalhetindetoekomst,nog
meer dantot nutoe,noodzakelijk zijn omhet doelmatigstegebruik hiervan te maken,
waarbij het evenwel als een noodzaak moet worden gezien om geregeld nieuw te
bouwen.
E. W. B. VAN DEN MUIJZENBERG

ALGEMEEN OVERZICHT
Personeel
Desamenstellingvanhetpersoneelper31December 1950isdevolgende:

Tuinbouwkundig
Administratief en diverse . .
Totaal.

Benoemd

Vertrokken

2
8
3

2
4
1

Totaal
12
20
17
49

Bij de benoemingen is rekening gehouden met de toegenomen onderzoekingswerkzaamheden, die voor een doelmatig onderwijs en een snel aanpassende voorlichting
noodzakelijk zijn.
Hetwoningprobleem isindegemeenteWageningenzeerurgent.Ditblijkto.a.uithet
grote gedeeltevan demedewerkers (36 %), dat nogbuiten destandplaats woont.
Proefterreinen
Ophet terrein aan de Lage Steeg isde bouw van 4 proefkassen van 10x40m,bestemd voorhet onderzoek van verwarmingssystemen, bijna gereed.
Aanbesteed en gegund is de bouw van: 4 kleine trekkassen (6xlOJm); een verwarmingskelder; eenwaterbassin voorbesproeiingsonderzoekentuingebruik; eenklein
pompgebouwmetkelder;deelectriciteitsaanleg en-inrichtingvoordeproefkassen.
Ook isop hetzelfde perceel met de bouwvan een nieuwewerkplaats, demonstratieruimte, spuittoren en ketelhuis begonnen.
In dit terrein, dat bestaat uit lemig zand, met meer doorlatend zand eronder (op
ca 1 m) en op ca3m diepte plaatselijk veen, is op advies van Prof. Hellinga (afd.
Cultuurtechniek van de Landbouwhogeschool) een systeem voor ontwatering op 1 m
diepte met 12mafstand tussen de drainreeksen aangebracht. Het buizensysteem zal
tevensvoor infiltreren dienst doen. Deaanlegisondertoezicht van deNed. HeideMij
uitgevoerd engecombineerd met het grondverzet voorkassenengebouwen,waarbij de
zodeopverschillende wijzen ter compostering isopgezet inoverlegmet het Rijkstuinbouwconsulentschap voor bodemaangelegenheden.
De noodzakelijke verdere uitbreiding van de proefterreinen heeft dit jaar nogniet
plaats kunnen vinden.
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Huisvestingeninventaris
Het kantoor en de werkplaats van het Instituut zijn in en bij „De Rhijnschans",
Grebbedijk 12, gevestigd gebleven. Daar vooral het onderbrengen van werktuigen,
machines,werkplaatsmateriaal e.d.meerbezwaren gaat geven, ishetvan groot belang
dat waarschijnlijk inhetkomendejaardenieuwewerkplaatsende demonstratieruimte
ingebruikkunnen worden genomen.
Van de aanschaffingen, die in 1950 hebben plaats gehad,zijn debelangrijkste: een
electronische thermograaf met 8 meetpunten voor het meten van temperaturen in
kweek- en bewaarruimten; een Emma-cokesstoker voor de proefkassen; een registrerend rookgasanalyse-toestel; een hydraulische trekkrachtmeter, bestemd voor het
meten van de trekkracht van trekkers en werktuigen; een drukvat; een microscoop
met toebehoren, eentoestel voor het maken van microfoto's, o.a. ter bepaling van de
grootte van druppels voor nevelspuiten en sproeiinstallaties; een instrumentenkast;
een tekentafel met tekenmachine; kantoorkasten; bureaux; een lichtdruk-ontwikkeimachine;2electrische lichtmeters; enigethermohygrografen; een personenauto eneen
kleinebestelauto.
Eendiffusiedichte kas,waarvoor Ir FergusonteZeistdebenodigde proefapparatuur
terbeschikkingstelde,isinbedrijf gekomen.Dezekasisbestemdvoorhetonderzoekop
het gebied van koolzuurdosering, grintcultuur en de kunstmatige belichting van verschillendegewassen.
Door verschillende firma's zijn ons weer machines en werktuigen in bruikleen afgestaan o.a. door:
DeFaJ. Heybroek&ZnteBilthoven- eenGründerfreesmachine mettoebehorenen
eenWizardSimplexsproeiinstallatie.DeFaC.D.vanRossum'sMotorentePapendrecht
- een Bücher Record motormaaier. De N.V. Koninklijke Papierfabriek van Gelder&
Zonente Renkum- rollen papiervoor het nachtvorstweringsonderzoek.
Doorbemiddelingvan deWerktuigen Commissievan deN.F.O.zijnweerenigewerktuigen ter beschikking gekomen.
Correspondentie
De7386briefnummers, diezijn gebruikt,omvatten naastdealgemenecorrespondentiede1104schriftelijke adviezen.Hetaantalmondelingeadviezenissterk vermeerderd.
Zozijn b.v. 140mondelingeverwarmingsadviezen indebloembollenstreek verstrekt.
Documentatie
De documentatiewerkzaamheden zijn verder uitgebreid. Een afzonderlijk kaartsysteem issamengesteld van kostenelementen.
Daarhetonderzoekingswerkvanhet InstituutvolgensdeU.D.C.(UniverseleDecimale
Classificatie)wordtingedeeld,zijninditverslagbijdeproefplannen deU.D.C.-nummers
vermeld. Inveelgevallen zijn dit echter declassificatie-kenmerken vandeplannenzelf
ennietvan deonderdelen, diehierbehandeldworden.
ONDERWIJS
VoordeRijksopleidingscursussen 1949-1950voor Leerkrachten inTuinbouwtechniek
A - kassenbouwenkasverwarming- te Rotterdam gehouden,zijn7vande 11 candidaten geslaagd.VoordecursusB- werktuigen- te Utrecht gehouden,slaagden 11 vande
16candidaten.
Decursussen 1950-1951 wordente Utrecht(A)en's-Hertogenbosch(B)gegeven.

Medewerking i$verleend aan de cursus Bedrijfsleider Pakstation en Koelhuis, die,
onderleidingvandeRijkstuinbouwconsulentvoorKoelaangelegenheden,te Utrechten
thans te Boxtel\rordt gegeven. Ookvan enkele cursussen voor loonspuiters iseengedeeltevandelessenverzorgdenexamenafgenomen.Decursusbetreffende deschuur-en
luchtbehandeling van bloembollenschuren, die in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschapte Lissein 1949isbegonnen,isdit jaarbeëindigd. Hieraan isdoor
24personen deelgenomen.
VOORLICHTING
Aanonderzoek ismeertijd besteed, waardoor devoorlichting in het gedrangkwam.
Er isgetracht omdewijze van adviseren te vereenvoudigen. Dit heeft zeer veelwerk
veroorzaakt,daarthansmeerdanin1949tijd moetwordenbesteedaandebesprekingen
van de plannen met installateurs en kwekers. Vooral de verwarmingsadviezen, die
moeilijk algemeen zijn te stellen, hebben veel tijd en energie van mijn medewerkers
geëist. Voortszijn een aantal artikelen geschreven in deverschillende tuinbouwbladen
enanderetijdschriften (zie BijlageB).
Indevolgendetabel iseenoverzicht gegevenvan dein 1950verstrekte schriftelijke
adviezen en tekeningen.
Tuinbouw

Bedrijfsgebouwen
Kassenbouw
Kassenverwarming
Andereverwarmingen
Trekkers, grondbewerkingswerkt.
Motorspuiten,sproeiinstallaties .
Oogstwerktuigen, v e r v o e r . . . .
Diversen
.'....

Handel en Industrie

adv.

tek.

adv.

tek.

33
89
262
254
67
69
35
79

12
57
37
23
41
11
_
52

45
35
12
19
21
32
10
42

11
—
—
18
17
_
-

888
46
233
216
Totaal
Kassen. Ten behoeve van enige laboratoria en instituten zijn kassen ontworpen,
waaraan speciale eisen worden gesteld voor de luchtbehandeling. Voor het Instituut
voor Plantenziektenkundig Onderzoek zijn de kassen zoveel mogelijk luchtdicht gebouwd. Deluchtverversingvindt plaats d.m.v.ventilatoren.
Enkelekassenvanzeerlichteconstructiezijn ontworpen,teneindediensttedoenter
vervangingvan dewarenhuizen, dievoorverwarmingvaakminder geschikt zijn endie
doorhungeringehoogteindezomerspoedigtewarmworden.Eenvergelijkingishierbij
gemaakt met het zgn. Venlose crisiswarenhuis, dat een zeer lichte constructie heeft
(zieMeded. 13).Hiervan iseen gestandaardiseerde tekening met toelichting gemaakt,
waardoorhetmogelijk ismetveelgeringerkostenteadviseren.
v.K.

Verwarming. Naast devoorlichting betreffende bollenschuren zijn in het afgelopen
jaarverschillendeadviezenverstrekt voordeaanlegvanluchtverwarminginplantuiencellen (zieverderblz. 19)enchampignonkweekruimten (zieverder blz.21).
Inhetbijzonderisnagegaanopwelkewijzeookvoordekwekersmeteenmindergroot
bedrijf voor bollenschuren een eenvoudige doch goede verwarmingsinstallatie is te
maken (zieverderblz. 17).Veledunnepijpverwarmingsinstallaties werdengeadviseerd.
Een drooginstallatie voo<-zaadbonen werd ontworpen (zie verder blz. 26). Voor het

verbouwen van verwarmingsketels tot lagedruk stoomverwarming werden een aantal
adviezen verstrekt.
Werktuigen. Verschillende aanvragen voor demechanisatievan eenbedrijf werden
behandeld. Ook de vraag naar de meest geschikte motorspuit voor fruitbedrijven
kwam nogal eensvoor. Dezezijn ten dele aan de Rijkstuinbouwconsulenten van de
betreffende ambtsgebieden doorgegeven.Naaraanleidingvanverzoeken uit depraktijk
iseensnelvullervoormotorspuitenmetkleine capaciteit ontwikkeld (zie afb. 1). Vele
malen kwamenvragen binnen over nevelspuiten. De aandacht werd o.a. gevestigd op
de cirkelmaaimachine. Ook over rooi- en sorteermachines werd verschillende malen
voorlichtinggegeven.

Afb. 1. Snelvullervoormotorspuiten metkleinecapaciteit
Voordrachten. Door deverschillende medewerkers zijn een aantal voordrachten en
causerieëngehouden.Overhetalgemeen werden veelvragen gesteld enwaser veelbelangstelling.
Demonstraties en Tentoonstellingen. Evenals in voorgaande jaren is medewerking
verleend aanverschillende demonstratiesententoonstellingen, o.a. deWeHaTevande
Stichting Westlandse Handelstentoonstelling; de bloembollententoonstelling te Lisse
van deStichting Bloemlust; DETHOtentoonstelling endemonstratiete Hoorn,tevens
de landelijke demonstratie van de Nederlandse Fruittelers Organisatie; demonstratie
vanwerktuigenvandeTuinbouwbondN.C.B.teOosterhout;demonstratievanmachines
enwerktuigenvoordeBondvanBoomkwekerijteOpheusden;deopeningvandenieuwe
veilingte Nijmegen en het nieuweveilinggebouw te Kesteren; demonstratie met tuintrekkers en freesmachines te Zuilichem voor deVereniging Oud-Leerlingen en het bestuur van deCentraleTuinbouwcommissie;demonstratievan deLimburgse Fruittelers
OrganisatieteEijs;demonstratievandeNederlandseFruittelersOrganisatiete Houten.
InaansluitingopdecursussenTuinbouwtechniek A enBzijnevenalsindevoorgaande
jaren het geval is geweest, ontwikkelingsdagen voor tuinbouwtechniek gehouden
(Meded.4,7en 13).Dezedagenzijnbestemdvooroud-cursistenenbegunstigersvanhet
Instituut,teneindedezeopdeverdereontwikkelingenhetonderzoekvantuinbouwtechnische hulpmiddelen attent temaken.Dezedagenzijndoorruim200personenbezocht.
BEPROEVINGEN ENKEURINGEN
Bij debeproevingen wordt getracht door het doenvan waarnemingen en het nemen
van proeven eengefundeerd oordeelteverkrijgen overdedoelmatigheid endedeugdelijkheid van de beproefde bouwwijze, verwarmingsinstallatie, machine, werktuig of

andertechnischhulpmiddel.Hiervoorzijnalgemenebeproevingsvoorwaarden opgesteld
(BijlageA).
Bijdekeuringenwordtnagegaanofaanbepaaldevooropgesteldeeisenwordtvoldaan.
Eenscherpescheidingisnietsteedstemaken.Ditzelfde geldttrouwensookvooronderzoek en beproeving. In het algemeen zal eerst met beproeving worden begonnen om
later tot keuringoverte gaan. Debeproeving kan zowelbij dekweker als in dewerkplaatsofopdeproefterreinen geschieden,afhankelijk van het technisch hulpmiddel.
1. Debeproeving vanschuren
Hierbij wordt de temperatuursverdeling in de bloembollenschuur, de uienbewaarplaats of het champignonhuis nagegaan. Daarbij worden tevens de vochtigheid en de
bewegingsrichtingvan delucht vastgesteld. Een controledusopdedoelmatigheid van
debouw, het verwarmings-, het bevochtigings-enhetventilatiesysteem,alsmedeopde
juistestapelingvan het product.
Voor deresultaten van het bovengenoemde schurenonderzoek, zieookonderonderzoek(blz.17)enindeliteratuurlijst. (Bijlage BenMeded. 13)
Sp.,v.K.
2. Debeproevingvanstookinstallaties
Bijhetzgn.rookgasonderzoek wordtbehalvedesamenstellingvanderookgassenook
hetstoken,debedieningvandeverwarmingsketelendeopstellingervan gecontroleerd.
Tevenswordtnagegaanofdegebruiktebrandstof geschikt isvoordebetreffende ketel.
Het in 1949begonnen rookgasonderzoek isin dit jaar voortgezet. Hierbij zijn op68
bedrijven deketel,destookwijze, degebruikte brandstof, enz.onderzocht.
Ta.
3. Debeproeving vanwerktuigen enmachines
Eenlichtetuinbouwtrekker, eenNederlandsprototypevaneentweewielige4,5pktrekker,isopconstructiefouten beproefd.
Sproeiinstallaties. Voordebeproevingzijno.a. nagegaan:
a. het watergebruik bij verschillende drukken en spuitopeningen;
b. controlevandeneerslagverdeling,t.a.v. de gelijkmatigheid;
c. debedrijfszekerheid bijgebruikgedurendelangeretijd (50uren).
Rugspuiten. Bijde beproeving in 1950van enkele typen isdecapaciteit in l/min.,
de druppelgrootte, de vergelijkende slijtage en de bedienbaarheid nagegaan. Vaststelling van de slijtage geschiedt door gedurende 50 uren een waterige oplossing van
1à2%koperoxychloride inhettoestelrondtepompen.Aanslijtage onderhevigedelen
worden vóór enna deproef gemeten.
Spuitpompen. Eentweetal kleine Amerikaanse tandwielpompen zijn aan een duurproef van 50uren onderworpen. Dewerkdruk bedroeg4atmosfeer. Alsvloeistof iseen
oplossing van 1 à2% koperoxychloride gebruikt. Detwee pompen vertoonden na de
proefeensterkeslijtage. Uitdezeenvoorgaandeproevenblijkt, dattandwielenpompen,
dievervaardigd zijn uitbrons,eenzeerkortelevensduurhebbenbijhetverpompenvan
spuitmiddelen, waarinvastedeeltjes voorkomen.
Enigetypen van een nieuwepompvoor eenmotorspuit eneenkleinespuitpomp,gekoppeld aan een tweewielige grondfrees, zijn beproefd op capaciteit. Bij de daarop
volgendeduurproef zijn demaximaalopgegeven werkdrukken met5à 10%verhoogd,
terwijl de tijdsduur 50 uren bedroeg.

Poederverstuiver. Eenbeproefde poederverstuiver wasvanhetdraaiorgeltype.Zoals
vroegerzijnookvandezeverstuiver hetaandrijfvermogen, deluchtleveringendestuifcapaciteit bepaald. Nadien isdooreenduurproef demechanische slijtage bepaald enis
tevensdeafdichting van delagerstegen poedergecontroleerd. Speciaalditlaatsteisbij
draaiorgelverstuivers van belang.
Di.
4. Debeproevingvananderetechnischehulpmiddelen
Kasafdichtingsmiddelen. Aangezien de beoordeling van deze proef (zie Jaarverslag
1949,blz. 10)over een aantal jaren moet lopen, ishet nogniet goed mogelijk hiervan
definitieve gegevensteverstrekken.Wellaathetzichaanzien,datdeindepractijk verzamelde gegevensbevestigd worden.
De20 verschillende aangebrachte afdichtingsmiddelen zijn onder te verdelen in de
groepenopteer-,opasfalt- enopkunststofbasis.Vandepreparatenopteerbasishouden
demeeste zichvrij goed, eenenkelevertoont neigingtot uitzakking. Deproducten op
asfaltbasis vertonen,opeenenkelena, deneiginglostetrekken van hetglas,terwijl de
kunststofproducten in dit opzicht groteverschillenvertonen.Eenenkelehechtnietaan
hetglasenderoede,deanderehoudenzichgunstig.
v.K.
Regelinstaüatie voor kasverwarming. Deinstallatiemetprogressieveregelingbestond
uit een ketelthermostaat, schoorsteenthermostaat, ruimte-thermostaat eneen automatische kleplichter. Temperatuurmetingen zijn verricht in enige afdelingen van een
proefkas ophet Laboratorium voorTuinbouwplantenteelt, terwijl ookdeconditievan
hetvuurregelmatigisnagegaan.
De installatie bleek niet in staat te zijn om snelle temperatuurswisselingen binnen
behoorlijke grenzente regelen. Dit wordttoegeschreven aan degrotewaterinhoud van
deverwarmingsinstallatie.Alseindconclusiekwamnaarvoren,dat dezeregelinstaüatie
zeer goed geschikt zouzijn bij installatiesmet kleinewaterinhoud, dus dunne verwarmingspijpen. Deverschillendeafdelingenwerden nogvoorzien van motorkleppen in de
verwarmingsleiding, welke gecommandeerd werden door temperatuurregelaars. Deze
wijze van regelen voldeed goed.
v.D.,Sp.
Twee electrisch verwarmde zaaibakjes, door een kweker vervaardigd, zijn beproefd.
Metingenvoorvaststellingvandetemperatuur enhetstroomverbruik zijn verricht. Om
degelijkmatigheid van degroeivan het zaaigoed te kunnen nagaan zijn de zaaibakjes
2 x ingezaaid. Na beproeving bleek, dat nog enige voorzieningen getroffen moesten
worden.
v.D., We.
Plantennaamborden. Geanodiseerde engemoffelde naambordjes voorgazonsenperken zijn op kwaliteit beproefd. Nagegaan is de sterkte en de bestendigheid tegen inwerking van chemische stoffen. Als deze laatste zijn diverse spuitmiddelen gebruikt,
terwijl zeookindegrond gezet zijn.
Materiaalaantasting door spuitmiddelen. Develevragen van kwekers over goedebeschermingsmiddelen voorstalen spuittanks, zijn aanleidinggeweestomdeagressiviteit
vanverschillendespuitvloeistoffen t.o.v.staalnategaan.Verschillendevandezevloeistoffen blekenhetonbeschermdestaalsterkte corroderen. Debedekkingsmiddelen, die
dooreenaantalverffabrikanten ter beproevingwerden gezonden, vertoonden onderling
groteverschillen.Enkelemiddelenervanblijkeninstaattezijnomdeaantastingvanhet
staal grotendeels te voorkomen.
Di.,v.H.
»

5. Dekeuring\ap houtconserveringsmiddelen
Dedesbetreffende middelen moetenvoldoenaandeeis,dat zij, ophoutofanderkasmateriaal gebracht, geen plantenbeschadiging mogen veroorzaken bij een temperatuur
van30à35 °C.
Devolgendehoütconserveringsmiddelen zijngekeurdopdemanier,zoalsomschreven
isin het Jaarverslag 1949,blz. 11engaven daarbij geen beschadiging van dekropslaplanten:
Ridsol, Impraline, Tenconileum, Tencofix, Wolmanzout, Baselit, Bolidenzout, Cona
groen, Conablank, OborexCUenOborex KS,RancolineenVerna. v.K.,Ho.,We.
ONDERZOEK
Plan 31.1950

U.D.C.631.344.4/5:624.023

1. Deinvloed vanhet roedenmateriaal opdetemperatuur endelichtsterkte in dekas
Detemperatuurmetingen, dieinvoorgaandejarenzijn uitgevoerd,(Jaarverslag1949,
blz.9)zijn dit jaarvoortgezet.Aanvankelijk ismetthermografen gewerkt, daarna met
gevoeligethermometers enthermo-elementen, maar dehiermee verkregen uitkomsten
zijn minder nauwkeurig. Tenslotte zijn van 25-28 October 1950detemperaturen geregistreerd door eenelectronische Brown-thermograaf, die alleafdelingen tegelijk kan
bedienen.Opdezewijzezijn demeestbetrouwbareenvergelijkbarewaarnemingenverkregen.
Inafb.2,blz.10zijndegemiddeldetemperatuursverschillenmetdebuitentemperatuur
in deverschillendekasafdelingen aangegeven.
De hier vermelde gegevens gelden uiteraard alleen voor de periode 25-28 October,
zodataandeopgetredenverschillengeenabsolutewaardetoegekend magworden. Deze
onderlinge verschillen zijn natuurlijk afhankelijk van de fluctuaties van de buitentemperatuur. Het gedeelte met dehouten roeden reageerdetijdens deproef het snelst
opdezefluctuaties, vervolgenshet ijzeren gedeelte,dan het gedeeltemet eenruitersen
tenslotte het gedeeltemet beton. Globaal kunnen wehetvolgendeconcluderen:
Hetgedeeltemetijzeren roeden(ijzer)wasoverdagwarmerdanmetbetonnenroeden
(beton),indeochtend-enavonduren kouderen'snachtsongeveer gelijk.
Hetgedeeltemethoutenroeden(hout)isoverdagwarmerdanbeton,verderongeveer
gelijk. Hetis'smongens,overdagen'savondswarmerdanijzer, 'snachtsgelijk.
Het gedeelte met eenruiters is steeds warmer dan beton, behalve in de avonduren
(dan ongeveer gelijk). Het issteeds warmer dan ijzer en steeds iets warmer dan hout,
behalveindemiddaguren(danishoutwarmer).
Lkhtmetingen zij? op 5 September verricht met een lichtmeter, voorzien van een
(seleen) fotocel. Alpaar delichtsterkte worden verschillende diafragma's gebruikt.
Omvergelijkbarejmetingenteverrichtenishetnoodzakelijk,datdezeopverschillende
plaatsen gelijktijdig)uitgevoerd worden. In elkeafdeling van het kastje werd de lichtsterkteop7plaatseiigemeten,nl.op6plaatsenbovenhettomatengewasenopdegrond
inhet pad, dat indèlengterichting door dekasloopt. Steedszijn dezelfde enovereenkomstigeplaatsen gebruikt.
Elkeveranderingyandebewolkingisvangroteinvloedopdelichtintensiteit.
Hoewel de cijfers|(zietabel) dus niet geheelvergelijkbaar zijn, geven zeweldeaanwijzing,datindegedeeltenmetdeijzerenroedenenmetdeéénruitersmeerlichtwordt
doorgelaten dan innetbetonnen enhoutengedeelte.
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Lichtmetingen ka^je Nudenoord 5 September 1950.
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Tijd
6.00 uur
7.00 uur
8.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur

. .

. . . .

-••

-

' •

Oefn. lichtsterkte
1
in Lux
in afld. beton = 100
210
980
2250
4340
3480
3480
16300
6150
6650
8000
4800
7900
1950
184

Gemiddelde . . ( 1 0 0 - ) 4762

Gem. lichtsterkte in % van

afd. beton

ijzer

Hout

Eenruiters

117
124
84
114
97
125
117
108
122
115
107
108
112
98

107
128
55
88
75
98
101
88
120
106
107
90
100
68

131
158
73
106
90
116
124
89
135
129
125
93
103
57

111

95

109

In deze kaszijn in 1950achtereenvolgens spinazie, postelein en tomaten geteeld.
De gemiddelde opbrengst, uitgedrukt in grammen per m2, is in het volgende staatje
samengevat:

Spinazie .
Postelein
Tomaten

Gezaaid,
resp.
geplant

Geoogst

Beton

IJzer

Hout

2/3
28/4
28/5

24/4
24/5
4/8-1/11

2.714
1.847
17.774

3.492

3.333
1.582

1.745
18.236

18.060

Éénruiters
3.927
1.431
17.130

Hieruit blijkt geenverband tussen licht, temperatuur en opbrengst.
St., v.D.,We.
Plan 16.1950

U.D.C.631.344.1

2. Deteelt onder glaskappen
Evenals in het vorige jaar (Jaarverslag 1949, blz. 12)isweer de invloed van de richting en van de lengtevan dereeksen glaskappen op degroeivan enige groentegewassen
vergeleken.
Onder dekappen iskropsla geplant op 11 Maart, geoogst van 12-23Meien vervolgens
postelein gezaaid.
A. Kropslcty onder de in rijen geplaatste glaskappen, kon i 1week eerder geoogst
worden dan onder de enkele kappen.
B. Postelein. Dezewashet beste inhet midden onder derijen kappen. Destand van het
gewasbleek vrij onregelmatig, alsgevolgvan het uitdrogen van degrond tijdens het
kiemen.
Bij zonnig weer was de grond onder de kappen moeilijk vochtig te houden, vooral bij
de enkele kappen.
11

Opbrengsten:
rij v. 10 kl.
kappen O.W.

Kropsla, gem. gewichtperkrop . 229gr.

r« v. 9 kl.
kappen N.Z.

280gr.

2 afzonderlijke 2 afzonderlijke
kappen O.W.
kappen N.Z.

278 gr.

303 gr.

1grote kap
O.W.

217 gr.

1grotekap
N.Z.

234gr.

Postelein,grammen
per opp. kleine2
glaskap(0,37m ) 560gr.
630gr
261 gr.
340gr.
144gr.
236gr.
Onder de O.W.-kappen was de opbrengst van de kropsla lager dan onder deN.Z.kappen;bijdenateeltvanposteleindeedzichhetzelfde verschijnsel voor.
Onderdekleineglaskappen zijn later meloenen geteeld. Hetdoelhiervan wasomna
te gaan of dezeteeltmethode bruikbaar isvoor de liefhebberstuin. Er zijn rijtjes aangelegd van verschillende aantallen glaskappen, waaronder telkens een meloen is geplant. Uit deze proef is gebleken, dat de oogst onder de glaskappen 2-3 weken later
valt dan onder platglas; dat langerijen beter resultaat geven dan korte en dat een rij
van 6 glaskappen voldoende is voor één plant. Meloenen, gewoon buiten geplant,
leverdengeenenkelerijpevrucht.
Conclusie: Het komt ons voor, dat glaskappen zich speciaal voor teelten op kleine
schaal lenen, bv in tuinen van liefhebbers. Breuk van deze kappen van gehard glas
kwam, evenals vorig jaar, niet voor.
We.,Hou.
Plan 16.1950
U.D.C.666.2:679.5:631.344.2
3. Vergelijkingvanverschillendesoortenkunstglasmetgewoonglasop bakken
Hetvorigejaar (Jaarverslag 1949,blz. 13)isdetemperatuur overdagwaargenomen.
Thansisookdeminimumtemperatuur opgenomenomhetisolerendvermogenvanverschillendeglasvervangendematerialenvooréénruitersvasttestellen.Tevensisdelichtintensiteit onder dezeglassoorten bepaald.
Dezeglassoortenzijninéénruiterslijsten geschovenentijdensdeproeftegen 17.00uur
op de Westzijde van een dubbele bak gelegd, van elkaar gescheiden door houten
schotten.
Overdagwarenderamenafgenomen, ominvloedenvanzoninstralingzoveelmogelijk
uit te schakelen. Als controle diende een éénruiter met normaal glas. De vergelijking
van de temperaturen liep van 19September-5 December 1950.
Inonderstaandetabelzijndelichtsterkten opeenhelderedagenhetpercentaget.o.v.
buitenopgenomen.Daarnaast detemperatuursafwijkingen t.o.v.gewoonglas.
Gemiddelc e temperatuursafwyking
t.o .v. gewoon glas

Gewoon glas . .
Isoflex op glas .
Isoflex
Verre trempé . .
Perspex . . . .
Windolite . . .
Thermolux . . .

17.00 u.

minimum

8.30 u.

Lichtsterkte
op 27.3.'50
op 28.2.'50
in % v.
in % v.
in lux
in
lux
buiten
buiten

0
+0,2
-0,1
+0,2
-0,1
+0,2
0,1

0
+ 1,9
+0,4
+0,1
0
+0,4
+0,6

0
+0,4
-0,2
-0,4
-0,2
+0,1
0

46000
29000
22500
44500
45500
16500

*) DebepalingvandelichtsterkteonderWindoliteisvanlaterdatum.
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90
57
44
87
89
62
32

27000
17750
16000
25000
27200
11200

90
59
53
83
91
62!)
37

Afb.3. Bakmetposteleinonderverschillendeglassoorten
Uit bovenstaande tabel blijkt, zoalsoverigenste verwachten, dat Isoflex opglashet
beste de warmte vasthoudt, dat Thermolux, Isoflex en Windolite ook wel isolerende
waardehebben,maardataan VerreTrempéenPerspexgeenextra isolerendvermogen
kan worden toegeschreven. Verder blijkt, dat de materialen, die een lichthoeveelheid
doorlaten ongeveer géHjkaangewoon glas, niet meer isolatiewaarde hebben dan glas.
Hetdoel,nl.meerlichtdoorlatenenbeterisolerendangewoonglas,wordtdusdoorgeen
enkelevan debovengenoemdestoffen bereikt. Hetkunstglas(Isoflex, Perspex,Windolite) heeft voor verschillende golflengten een ander doorlatingsvermogen dan gewoon
glas.
v.K.,v.D.
Plan59.1950
U.D.C.631.346
4. Vergelijkingvanbloempottenenkartonnenkweekpotten
Het doelhiervan wasomna te gaan, inhoeverrekartonnen potten geschikt zijnom
stenenbloempotten tevervangen.
Ter beschikking stonden 4 series van 50 potten, respectievelijk van strokarton,
„kraftkarton", geteerd strokarton en dun, slap karton. De dikte van dit karton
varieerde van 1-1Jmm.
Deze potten hebben een grootste diameter van 6cm. Ter vergelijking dienden 50
kleinestenenpottenvandezelfdediameter.
BeginJuli isinbeidekropsla(Attractie) verspeend.
Uitdeproefkwamhetvolgendenaarvoren:
1. Degroeivan dekropslaindekartonnen potten wasveelminder dan indestenen
13

potten. Bijhetoogstenwarendeplanten halfzogrootalsdieuitdestenenpotten. Het
gemiddeldegewichtvandekropslauitdestenenpottenwas177 gramenuitdekartonnen potten 86gram.
2. Deverschillendesoorten karton gaven onderling geenopmerkelijke verschillen in
groei of beworteling te zien.
Degeteerde potjes schijnen het minst te voldoen.
Ommeer inzichtte verkrijgen in deoorzaken van het achterblijven in groei van de
planten indekartonnen potten, zijn devolgendebehandelingenmetelkaarvergeleken.
a. met en zonderturfmolm (laagje van 1 cmopdebodem);
b. met enzonderstikstof (2kgNper m3potgrond, gegevenalskalksalpeter);
c. met enzonder bodem (na het overzetten);
d. 2cmboven degrond ofgelijk met degrond ingegraven.
In alle mogelijke combinaties zijn 5 potjes van elke soort karton gebruikt. Hierbij
bleekdat mètturf beter isdan zonderturf, mètstikstof beter danzonderstikstof,mèt
bodembeterdanzonderbodem(waarschijnlijk doorbeschadigingvandewortelsbijhet
verwijderen vandebodem)engelijk metdegrondbeterdan2cmbovendegrond.
St.,We.
U.D.C.631.345.2:635.65
Plan 54.1950
5. Ondersteuningsmateriaal voorsnijbonen
Doel:
A. Vergelijking van touwen en stokken als ondersteuningsmateriaal bij de teelt van
snijbonen, wat betreft opbrengst, kostprijs entijdsduur van deoogst.
B. Hetvindenvandemeestgeschiktepaalafstand bijdeteeltaantouwen.
Proefopzd: Stoksnijbonen, ras Combine, gezaaid op 9 Juni 1950. Rijlengte 24 m,
richtingN.Z.
1. Aandestokken; 4rijen hokkenmetafstand 0,70x0,80m; tussendehokken0,50m;
4bonenperstokgelegd.Totaleoppervlakte 130 m2;
2. Aantouwen;4rijen palenoponderlingeafstand van 1,30m;depaalafstanden inde
rijen bedroegen 1 tot 8 m(zietabel).
Op0,10menop2mhoogte islangsde palen eenijzerdraad gespannen (draaddikte
no 12,diameter 2,76mm).Afstand van detouwen 0,25m. Dedubbele rij bonen langs
detouwen isgedundop2bonenpertouw.
Metingen en waarnemingen:
Degemiddeldeopbrengst perrij bedroeg:aanstokken 60,3± 2,51kgenaantouwen
52,7 ±1,85kg.
Detijdsduur voor het plukken van 1 kgwasbij bonen aanstokken 233± 28sec.en
bij bonen aan touwen 216 ± 22sec.
Degemiddelde doorzakking van de bovenste ijzerdraden, gemeten op 30Augustus,
uitgedrukt inm was:
Paalafstand:

lm

Doorzakking: teverwaarlozen
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4m
0,29 ± 0,05
(n = 6)

5m
0,43

6m
0,49± 0,14
(n = 4)

8m
0,65 ± 0,16
(n = 3)

Bijdegrootstepaalafstanden hingenmeerbonenopdegrond metalsgevolgvuileen
kromgegroeidebonen.
Conclusie: De opbrengst van snijbonen aan stokken was dit jaar per oppervlakteeenheid hoger dan die aan touwen. Hierbij dient echter in ogenschouw genomen te
worden,dat derijafstand bijdeteeltaantouwen ± 0,25mkleinerhadkunnenzijn.De
tijdsduur van het oogsten valt uit ten gunstevan deteelt aan touwen.Omongewenste
grotedoorzakkingtevoorkomeniseenpaalafstand vanca4mgewenst.
De kostprijs van het steunmateriaal, afschrijvingen in aanmerking genomen, is bij
touwenteelt ± 1£ x zohoogalsbijdestokkenteelt (resp.f 16,—enf10,—per 130m2).
We.
Plan 46.1950

U.D.C.679.5:634.75

6. Grondbedekkingmetkunststofdoek bijaardbeien
Het doel hiervan is, om na tegaanofmetkunststofdoek hetrottenvandevruchten
bij aardbeien onderglaskan worden tegengegaan.
Het witte en vrijwel ondoorzichtige doek is in lange stroken tussen de rijen en als
cirkelvormige stukken om elke plant afzonderlijk aangebracht. Op deze wijze waren
resp.5%en15%dergeoogstevruchtenrot,terwijlzonderkunststofdoek het rotpercentagegemiddeldlagerdan5%was.Hetbezwaarvandekunststofis,datbijvochtigbewolkt
weerhetvochtnietverdampt,maardagenlangopdekunststof blijft staan. Dit kan wel
ondervangen wordendoorhet doekgeregeldomtedraaien,maardit iste tijdrovend.
Ookvooronkruidonderdrukking heeft hetkunststofdoek geenopvallendeverbetering
gegeven,waarschijnlijk omdathetwatlichtdoorlaat.Kleurengeurvandegeoogsteaardbeien vertoonden geen duidelijker verschillen, de smaak van deaardbeien met kunststofdoek wasechter wat zuurder.
We.
Plan 7.1950

U.D.C. 632.111

7. Nachtvorstwering
Hierover zijn evenals het vorige jaar (zie Jaarverslag 1949, blz. 20) verschillende
proeven genomen.
A. MET KAPPEN VAN KUNSTSTOF EN PAPIER .

Doel: Nate gaanofdezekappen bruikbaar zijn voor deweringvan nachtvorst.
Proefopzet: Bepaald zijn de temperaturen op verschillende tijdstippen, alsmede de
minimum-temperatuur:
a. van de buitenlucht;
b. van de lucht ineen bak;
•c.onderrondedoorzichtigekunststofkappen (doorsnede22cm,diktevanhetmateriaal
3mm),waarvan er enkelezwart waren geverfd;
d. onder langwerpige, doorzichtige kunststofkappen van diverse afmetingen (dikte
vanhet materiaal3mm);
e. onderineenbakgeplaatstekappen,vervaardigdvaneentweetalpapiersoorten.
Dekunststofkappen zijnindebuitenluchtbeproefd endepapierenkappen,diebuiten
mindergoedvoldoen,(opwaaienofvochtigworden)ineenbak.
Waarnemingen:Uittemperatuurmetingenindeonderd.genoemdekappenisgebleken,
dat bij een nachtelijke temperatuurdaling van ± 10 °C, de gemiddelde temperatuur
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onder deze kappen 2 °C hoger is geweest; dit was ook het geval met de onderc
genoemde kappen. Detemperatuur onder de onder egenoemde kappen is gemiddeld
1,5 °Choger geweest dan de gemiddelde baktemperatuur van 3,3 °C.
Indenachtvan24-25October 1950 zijnenigedoorzichtigekunststofkappenvanverschillende grootte, die blank gelaten of zwart gemaakt zijn, beproefd ter wering van
nachtvorst.Eveneensenigepapieren kappen,waarvan éénterbeproevingisingezonden
door het Rijkstuinbouwconsulentschap Utrecht. Gedurende 4uren daaldedetemperatuurbeneden0°C metalsminimum- 1 °C.
De onder deze kappen geplaatste jonge slabonenplanten zijn gedeeltelijk licht beschadigd tot bevroren. Hoe groter de kappen, des te beter zijn ze voor het beoogde
doelgeschikt.
Onderdezwartekappen isdetemperatuur enigetienden °Clagergeweest danonder
deblanke.Debeschadigingisechter niet ergergeweest.
Dekapvanvetvrij papierzakte inelkaar door condensatievan waterophet papier.
Deanderekapjesvanvochtbestendigpapierhebbeninditopzichtredelijkgoedvoldaan.
Decontrole-plantenwarenallebevroren.
Conclusie: Degrotekunststofkappen zijn tegebruiken bijzeerlichtenachtvorst. Het
aanbrengen van een ondoorzichtige laag heeft weinig of geen effect. De beproefde
papieren kappen zijn voor het gebruik in debuitenlucht minder geschikt.
B. MET PAPIER VOOR NACHTVORSTWERING

Bijdebeoordelingvaneenpartij papier(70-90kgperriem,semi-waterdicht) zijneen
tweetalwerkwijzentoegepast:
a. Het materiaal isopdegewassen gelegdenaan dekanten bedekt met bonenstokken
tegenopwaaien. Bedekkingwerdaangebracht bijbonen,tomaten enaardappelen.
b. Stapelsvan 36kisten fruit zijn opverschillendemanieren met isolatiemateriaal omhuld.
Waarnemingen: Eennachtvorstperiodevan8uurmeteenminimumtemperatuurvan
- 2°C liet de gewassen, onder a. genoemd, onbeschadigd, terwijl de controleplanten
bevroren.
Deomhullingvolgensb.heeft geennoemenswaardigeinvloedgehadopdetemperatuur
binnen destapelskisten met fruit.
Conclusie: Bij nachtvorstwering opte velde staande gewassen bleek het papier voldoendeisolerendewerkingte hebben ombij een buitentemperatuur van niet lager dan
- 2°C op0,06mbovendegrond gedurende 8uren genoemdeplanten tegen nachtvorst
tebeschermen.
We.,
C. DOOR BESPROEIEN MET WATER

Bijdezenachtvorstweringsproef indenachtvan24-25October 1950zijn eentweetal
ketsendesproeidoppengebruikt,waarvan éénhoogenéénlaag(resp.2,10men 1,10m)
opgesteld.
Alsproefplanten zijn jongeslabonenplanten inpot gebruikt.
De sproeidoppen hebben aangestaan, van het ogenblik af, dat de temperatuur tot
+ 1 °Cisgedaald, tot hettijdstip, dat al het ijsvan deplanten verdwenenis.
Doormiddelvan kleineopvangbussen isnagegaan, hoegroot deneerslagisgeweest.
Hetheeft gedurende4uren,van3.15tot7.15,nietharderdan ± 1 °Cgevroren.
Hetsproeien heeft goederesultaten opgeleverd;erisgeen enkeleplant bevroren (de
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neerslaghoogte varieerde van 3,4 tot 86mm).Welishier endaar een blad afgebroken
doorhetgewichtvanhetgevormde ijs, dat maximaal Jcmdikwas. Dehogeopstelling
van desproeidop geeft een gelijkmatiger waterverdeling dan delage,maar heeft meer
last van de wind (enerzijds een voordeel, want ook het besproeide oppervlak wordt
groter).
v.d.M.,We.,
Plan 29.1950

U.D.C. 628.8:631.364.6:635.965.28

8. Verwarming,ventilatie en luchtbevochtiging in bloembollenschuren
Demetingen,zoalsvermeldinhetJaarverslag 1949, blz. 15,werdenvoortgezetomna
tegaan:
a. detemperatuurgelijkmatigheid in deschuren;
b. deluchtverplaatsing van deventilatoren;
c. degelijkmatigheid van deluchtverdeling uit deluchtinblaaskanalen;
d.degewenste opstelling van de gaasbakken in verband met een gelijkmatige luchtverdeling naar het product.
Wat depunten a, b encbetreft, bleken deoponsadvies uitgevoerde installatiesen
schurenaan degesteldeeisen(gelijkmatige temperatuur; grootst toelaatbaar temperatuurverschil 1-2 °C; gelijkmatige luchtverdeling; beheerste ventilatie; temperatuurregeling en ventilatieregeling onafhankelijk van elkaar) te voldoen, doch in sommige
onderdelen kan nogverbetering worden aangebracht. Somswashet rendement van de
ventilatoren zeer laag, wat onnodig hoogstroomverbruik tot gevolg had. Hieraan zal
doordeinstallateursmeeraandacht geschonken moetenworden.
Ookbijdeschurenmetmeerdereafdelingen bovenelkaar,bleek,dat bijonvoldoende
dichtheid van deplafonds deafdelingen elkaar kunnen beïnvloeden.
Er isgezocht naareen betereaansluiting van het uit platenmateriaal bestaande plafond op de muren, waardoor de temperatuurverschillen minder zullen worden. Ook
hierin zijn enkeleconstructieve verbeteringen aangebracht.
De gebruikelijke opstelling van de gaasbakken met spleten in samenhang met de
liggingvandeluchtkanalen enderichtingwaarindeluchtuitgeblazenwordt,isdikwijls
nietgoed.
Bij een doelmatige opstelling van de bakken bleek het mogelijk nagenoeg alle ingebrachtelucht gelijkmatig incontact met hetproduct tebrengen,alvorensdezelucht
weeruitdeschuurverdwijnt. Hierdoorkanhetrendementvandeinstallatiesvaakaanzienlijk verbeterd worden.
Kwekers met een kleine oppervlakte grond hebben, door het ontbreken van doelmatige schuren en installaties, vaak moeilijkheden bij deschuurbehandeling van hun
bol-enknolgewassen.
Deze moeilijkheden kunnen voor een groot deel worden opgelost op de wijze als is
voorgesteld inafb. 4.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van devolgende hulpmiddelen.
1. Een meestal aanwezigevulkachel.
2. Een luchtgeleidings-,tevens stralingsscherm.
3. Een buitenluchtrooster, achter dekachel onder in de buitenmuur.
4. Een binnenluchtrooster in het kachelscherm,even boven devloer.
5. Eenautomatischetemperatuurregeling,waardoordewarmteproductievandekachel
aan de behoefte wordt aangepast.
6. Opstellingvan gaasbakken volgens afbeelding.
17

7. Een luchtschroef, centraal gemonteerd boven de open ruimte van de in een vierkant
blok opgestelde gaasbakken.
Holkamers
In het afgelopen jaar zijn in een aantal holkamersvoor hyacinthen verschillende bevochtigingssystemen toegepast. Aan deze ruimten wordt o.a. als eis gesteld, dat in de
maand November de temperatuur + 30 °C is bij een relatieve vochtigheid van 80 %
wanneer de ventilatie 6-8 maal de inhoud bedraagt.
Vergeleken zijn de volgende bevochtigingsinstallaties:
a. Met een gasgestookte, automatisch geregelde kleineverdampingsketel. De waterdamp
wordt in de ingeblazen lucht geleid. Deze installatie blijkt uitstekend te voldoen.
Temperatuur en relatieve vochtigheid zijn geregistreerd met een thermohygrograaf;
b. Met een toestel, waarin dete bevochtigen luchteerst wordtvoorverwarmd, waarna het
door het schoepenwiel van de ventilator vernevelde water in dampvorm door de
voorverwarmde lucht wordt opgenomen. De lucht bereikt daarbij haar dauwpunt.
Vervolgens wordt deze lucht naverwarmd tot ietsboven degenoemderuimtetemperatuur en dan in de ruimte geblazen waar zeafkoelt tot op de vereiste temperatuur.
Het geheel (temperatuur en relatieve vochtigheid) is automatisch geregeld.
Dezeinstallatiewerkte,nadat enkelewijzigingen indeautomatische regelinstallatie
waren aangebracht, eveneens tot volle tevredenheid van de kweker. Installatie a is
echter in aanschaffing veel goedkoper (ca 30 % van de installatie b). Nadeel van

Afb. 2. Bollenschuur voor kleine bedrijven
7. aanvoer buitenlucht
1. Vulkachel
8. aanvoer binnenlucht
2. luchtschroef
9. opstelling bakken met bollen
3. scherm
10. rookgasafvoer
4. temperatuurregelaar
11. schot
5. valseluchtklep in schoorsteen
6. kleine hulpmotor

18

installatie k t.o.v. bisde ketelsteenvorming, waartoe, afhankelijk van de hardheid
vanhetwajer,deverdampingsketelregelmatigvanketelsteen moet worden ontdaan
ofeen onth&rdingsinstallatiemoet worden aangebracht.
c. metverstuivers, diehetwaterinderuimtevernevelen. Hierbij werd gebruik gemaakt
van een lagcdrukroterendeluchtcompressor(luchtdruk 0,5-1ato) en8verstuivers,
waarmee het water van uit eenvlotterbakje ± 10cmwordt opgezogen en doorde
luchtverneveld. Denevelwerdgeblazen indeverwarmdelucht uit deluchtkanalen.
Deze installatie bleek niet te voldoen, omdat de gebezigde luchtdruk slechts
0,5-1 ato was. Deverneveling was op het oogerg fijn, doch niet fijn genoegvoor
volledige overgang in dampvorm. Hierdoor vielen te veel druppeltjes uit de luchtstroomophetproduct. Bijnaderonderzoekbleek,datmetdeze,zowelvoorlucht-als
watertoevoerregelbareverstuivers,deluchtdrukminstens1,5-2atomoetzijn,waarbij
de druppelgrootte van de deeltjes hoogst waarschijnlijk fijn genoeg is om door de
luchtstroom meegenomen te worden enindampvorm overte gaan.Dehiervoorbenodigde compressoren vergen een groot vermogen resp. groot stroomverbruik en
worden daardoor in exploitatie meestal te duur.
d. metcentrifugaal watervernevelingstoestellen, zoals die reeds door enkele kwekers zijn
toegepast. De verneveling geschiedt hierbij met voldoend fijne druppelgrootte.
Nadelen van dit toestel zijn echter dete plaatselijke bevochtiging, degrotetemperatuursverechillenindebewaarruimte,degroteplaatsruimte,diewordtingenomen
en de meestal te kostbare exploitatie.
Sp.
Plan 29.1950

U.D.C. 628.8:631.364.6:635.25

9. Verwarming,ventilatie enluchtbevochtiging inbewaarplaatsen voorpootuien
Naar hetvoorbeeld vandein 1949 gebouwdeuienbewaarplaats in Krabbendijke (zie
Jaarverslag 1949,blz. 16)zijn enkeleanderegeconstrueerd.
Hierinzijn,opéénuitzonderingna,oliegestooktewarmwaterketelsaangebracht,welke
dienst doen als primaire warmtebron. Als secundaire warmtebron dient een luchtverwarmer, gevoed met warm water.
In één plaats, met gunstig stroomtarief, is eenelectrische luçhtverwarmergeïnstalleerd. Hierbij komt dein-en uitschakeling automatisch tot stand met behulp vaneen
temperatuurregelaar. Het bevochtigingssysteem in deze bewaarplaats is eveneens afwijkend vandeandere(drukluchtwaterverneveling).Hierisnl.eenkleineverdampingsketel aangebracht, met een electrisch verhittingselement en een waterniveauregeling
metbehulpvaneenvlotterinrichting.Derelatievevochtigheidkanautomatischgeregeld
worden met behulp van een vochtigheidsregelaar, die het in- en uitschakelen van het
verhittingselement commandeert.
Uit temperatuurmetingen in een aantal uienbewaarplaatsen is gebleken dat onvoldoende aandacht wordt geschonken aan de juiste stapeling van de bakjes met uien,
waardoor een ontoelaatbaar groot temperatuurverschil kan ontstaan en ongelijkmatig
gedroogdwordt.
Verschillen van ± 7°Ckonden in enkelegevallen door een betere stapelingworden
teruggebracht tot ± 2°C. Ook worden de bewaarplaatsen dikwijls te vol gestapeld,
zodat van eengoedeluchtverdelinggeensprakekanzijn.
DeinMiddelharnisgeadviseerde uienbewaarplaats isaangegeven inafb. 5.
Alsbijzonderheden van dezeconstructie zijn te noemen:
1. Het product isaan allekanten toegankelijk, waardoor dediverse kwekershunproduct ook kunnen beoordelen tijdens de bewaarperiode.
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2. Deluchtverdeling geschiedt door middel van 3toevoerkanalen in de paden, voorzien
van naar beneden gerichte inblaasmonden.
3. De luchtafvoer geschiedt d.m.v. afvoerkanalen, voorzien van instelbare afvoeropeningen, gelegen midden boven de blokken van gaasbakken.
4. Deventilatieregeling geschiedt met klep 5.
5. De luchtbevochtiging vindt plaats als genoemd onder systeem b bij bloembollenschuren (zie blz. 18). Devochtregeling is niet automatisch.
6. De dakconstructie is spantloos (Fuseé Céramique).
7. De isolatie van de buitenmuren geschiedt met drijfsteen en dievan het dak met vermiculite beton, zodanig, dat de oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde van de
wanden boven hetdauwpunt van degewensteluchttoestand blijft (25°C,75 % R.V.)
bij een buitentemperatuur van- 10°C.
8. Het dak en alle buitenmuren zijn inwendig afgesmeerd met asfalt-emulsie, waarover
bitumineuze aluminiumverf, t.b.v. dedampdichtheid. Ditter voorkomingvan waterdampdiffusie door dewanden van binnen naar buiten.
i
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Afb. 5. Uienbewaarplaats Middelharnis
1. ketel
11. afvoeropeningen
0 meetplaatsen
2. oliebrander
12. radiator
3. motor, ventilator en bevochtiger 13. opstelling bakken
4. luchtverwarmer
5. wisselklep
6. aanvoer buitenlucht
7. afvoer binnenlucht
8. luchttoevoerkanaal
9. afvoerkanaal
10. inblaasmonden
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DOORSNEDE A-B

Temperatuurafwijking (24 "C isals oaangenomen) op verschillende plaatsen in de
plantuienbewaarplaats te Middelharnis
Kant

Plaats
indestapel

Meetpunt
1

2

3

4

5

6

7

-0,4
-1,2
-0,9

-0,6

-0,3
0,0
+0,4

-1,0

Midden
Onder

-0,2
-0,9

-1,0
-0,4
+0,3

-0,3
+0,1
-0,6

+0,3
+0,5
-1,1

-0,3 0,45
+0,2 -0,20
+0,3 0,26

b

Boven
Midden
Onder

+0,5 +0,3 - 0 , 1
+0,6 +0,4 +0,6
+0,5 +0,3 - 0 , 1

-1,2
-1,2
-1,2

-0,8
-0,9
-0,8

-0,6
-0,4
-0,6

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

-1,1 -0,36
- 1 , 2 -0,31
- 1 , 1 -0,36

Boven
Midden
Onder

-0,4

c

-i,4
-0,9
-1,0

-1,1
-0,8

-1,2
-0,8
-0,9

-1,3
-o,5
-0,6

- 1 , 1 -0,91
- 1 , 2 -0,94
- 1 , 3 -0,95

a

Boven

-1,2

-0,9

-i,4
+0,4

-0,5
-1,0
-0,8

-0,3
-1,1

-0,9

-1,2

8

Gem.

+0,5 +0,5 -0,5 -0,7 - 0 , 3 - 0 , 5 +0,5 +0,3 -0,10
+0,6 +0,4 +0,2 +0,1
0,0 +0,1 +0,3 +0,2 -0,24
+0,4
0,5 -0,4 - 1 , 0 -i,4
0,0 +0,3 -0,36
-0,8
Cursief gedrukt grootste afwijkingen voor iedere hoogte.

d

Boven
Midden
Onder

In bovenstaande tabel is een overzicht gegeven van de temperatuurgelijkmatigheid,
opgenomen aan de randen van blok A (zie afb. 5) met aangegeven meetpunten, dd.
8 December 1950.
Zoals uit deze tabel blijkt is het grootste temperatuurverschil gemeten in de bakjes
met uien 24,6-22,6 = 2°C.
Sp., Hl.
Plan 68.1950

U.D.C. 631.2:635.82

10. Champignonkwekerijen
Debouw,verwarming,ventilatieenluchtbevochtigingvanverschillendechampignonkwekerijen zijn geadviseerd in samenwerking met Drs Bels, afd. Champignonteelt te
Houthem (L). De phampignonruimten en installaties dienen aan de volgende eisen te
voldoen:
j
1. Demest moet gelijkmatig verhit kunnen worden tot ± 60°Cbij een buitentemperatuur van - 10°è ( dit voor het zgn. zweetproces.
2. Beheersing vanjde temperatuur en de ventilatie, variërend van +15 °Ctot 25°C,bij
80-90 % relatieta vochtigheid in de winter, is noodzakelijk.
3. De bouwwijze rfioet zodanig zijn, dat bij de onder 2 genoemde voorwaarden bij een
buitentemperatuur van - 10°C geen condensatie optreedt op de wanden, de vloer
en het plafond ijnde kwekerij.
4. Diffusie van wfcterdamp door de wanden en door het plafond naar buiten, resp.
condensatie in de muren moet voorkomen worden,teneindeo.a. dewarmtegeleiding
ervan zogeringmogelijk te houden.
In afbeelding 6'zijn voor enkele geadviseerde kwekerijen te Mook de bouwwijze,
warmeluchtverwarming (met een warmeluchtkachel) en de koeling voor de zomermaanden, aangegeven. De bevochtiging geschiedt nog door sproeien in de kwekerij,
doch het plan iseejft bevochtigingsinstallatie te plaatsen. De kweekresultaten in degenoemde champign<jwiruimten bleken zeer bevredigend te zijn.
Gebleken is dat (plafonds van champignonhuizen, samengesteld uit plaatmaterialen,
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nietvoldoenaandehogeeisenbetreffende temperatuur enluchtvochtigheid,diemoeten
worden gesteld. Deonderlinge naden tussen de platen blijven nl. niet dicht. Omdeze
reden verdient het aanbeveling de plafonds te vervaardigen van beton, hollebaksteen
of steengaas met pleisterwerk. Getracht zal worden om dit probleem op goedkopere
wijze opte lossen.
Inverband met het kweken van champignons in kassen isdebruikbaarheid vangeweven glaswol nagegaan. Dit bleek welgeschikt voor warmte-isolatie, doch het isniet
dampdicht, waardoor het voor de vochtig te houden champignonkassen minder doeltreffend is.
v.K.,Sp.
U.D.C. 697.4:631.344.5
Plan64
11. Dunnepijp-verwarming
Detoepassingvan dunnepijp-verwarming neemtsterktoe. In Bergschehoek, waarin
1949metdezeverwarmingswijzeeenbeginisgemaakt,zijnvande60.000ramenin1950
aangelegdeverwarmingsinstallaties80%metdunnepijpen uitgevoerd.Velekwekersen
installateurszijnthansovertuigdvandevoordelenvanditsysteem(zieJaarverslag1949,
blz.7)t.o.v.warmwaterverwarmingmet pijpen van groterediameter. Naast devierin
bedoeld Jaarverslaggenoemdevoordelen zijn nogte noemen:
5. Erisgeenkeldernodig,hetgeen eenbesparingbetekentophetteinvesteren bedrag.
6. Materiaalbesparing, zowelvan ijzer alsvan isolatiemateriaal, ismogelijk.
7. Deketelcapaciteit kantot 30%kleinergenomenworden.
Dit systeem biedt bovendien in de verdere toekomst de mogelijkheid om districtsverwarmingtoete passen.

Dunnepijp-verwarming, liggingbijgevel,onderretourleiding
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IndeTuinbouwgids1951,biz.194,iseenkostenberekeninguitgewerktvooreenwarenhuisvan 1000ramen (1200m2),voorzienvaneendunnepijpverwarmingsinstallatiemet
gedwongencirculatienaastdievaneengebruikelijkeverwarmingsinstallatiemetnatuurlijkecirculatieendikkepijpen.
Het bedrag van de investering bleek bij natuurlijke circulatie te komen op f18.200
(incl. ketel, ketelhuis en schoorsteen) en bij gedwongen circulatie op f 11.500. In de
jaarlijkse exploitatiekosten trad hetvolgendeverschilop:natuurlijke circulatie f4.140,
gedwongen circulatie f3.376.
Sp.,Ja.,Wi.
Plan9. 1950

U.D.C. 631.462

12. Grondstomen
In 1949ismethetProefstation voordeGroente- en Fruitteelt onderGlas dewenselijkheid besproken, omtot beter isolerend grondafdekmateriaal tekomenbijhetgrondstomen.
Gedurende 1950 zijn enkele oriënterende proeven gedaan met de volgende afdekmiddelen:
a. normaal zeildoek;
b. tin slakkenwoldeken;
c. jute matras, gevuld met vlasscheven.
InGroentenenFruit6-35,blz.619,zijninhetart.„Goedkoperenbetergrondstomen"
enige grafieken geplaatst betreffende temperatuurwaarnemingen, opgenomen met een
registrerende electronische meter. Dediepte van demeetpuntenonderhetgrondoppervlak is in de grafieken aangegeven.
Conclusies:
1. Vlasscheven hebben debeste isolerende werking.Zeildoek geeft nagenoeggeen isolatie,slakkenwolisietsminderdanvlasscheven.
2. Goedeisolatie heeft een nivellerende invloed opdegrondtemperatuur, waardoor de
zekerheid toeneemt, dat de parasieten in de behandelde grond zóveel mogelijk
worden gedood.
3. De periode van stoomtoevoer behoeft niet veel langer te zijn dan nodig is om de
grondtemperatuur, dieslechts weinig hoger ligt dan de dodingstemperatuur voor
de betreffende parasiet, te bereiken. Deze dodingstemperatuur is in publicatie 14
van genoemd Proefstation aangegeven.
Doorhetaanbrengenvangoedeisolatiemiddelenzijnaanzienlijkebrandstof-entijdsbesparingen mogelijk.
Deproevenzullenin 1951 wordenvoortgezet,o.a.metstoomdichteonderlagen onder
de isolatie.
Ta.,Sp.
Plan 63. 1950

U.D.C. 631.362.7:634.11

13. Appeldrooginstallatie
In samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten (I.B.V.T.),iseenprototypeontworpenvoorhetdrogenvanappelen. Hierbij
goldendevolgende uitgangspunten:
24

a. Eenvoud in constructie van de droogkast, zodat deze door iedere aannemer en smid
kan worden gemaakt.
b. Eenvoudige belading van de droogkast.
c. Een installatie, waarvoor zoveel mogelijk in de handel verkrijgbare onderdelen gebruikt worden.
d. Gelijkmatige droging, waarbij dus omzetten van het te drogen product niet nodig is.
In afb. 7 is de droogkast, met warmeluchtverwarmingsinstallatie, alsmede de beladingswijze in principe aangegeven.
Decapaciteit van de droogkast is225kg geschild product, dat in ± 20uur gedroogd
kan worden.
Na het inbrengen van degaasbakken wordt dekast gesloten en de inhoud gezwaveld,
ter verkrijging van een blank product.
De warmeluchtkachel was bij de eerste proeven aangesloten op een schoorsteen, die
onvoldoendetrek leverde. Daardoor wasdedroogtijd langer dan nodig is. Dit kan waarschijnlijk tot 15uur bekort worden.
Detotalekostenvanditprototypebedroegenafgerond f4000,—. Indieneen installatie
met meerdere kasten gemaakt wordt, dan kunnen deze kosten per kast nog aanzienlijk
lager gehouden worden. Er kan dan b.v. gebruik gemaakt worden van een stoomketel

1. ventilator
2. warmeluchtkachel
3. warmeluchttoevoerkanaal
4. recirculatieklep

Afb. 7. Appeldrooginstallatie
9. opstelling bakken
5. wisselklep
10. luchttoevoerkanaal
6. aanvoer buitenlucht
11. schoorsteen
7. inblaasmonden
8. afvoeropeningen
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als primaire- en van luchtverwarmers als secundaire warmtebronnen. Hierdoor komt
een deel van de kostbare luchtkanalen te vervallen.
Ook de bouwkosten van de kast zijn dan per m3 inhoud relatief minder. Er is bij het
prototype gebleken, dat de dakconstructie moeilijk luchtdicht te houden is. Dit is een
gevolgvan dehogetemperaturen (75°C),waardoor het materiaal gaat werken. Beteris,
om bij volgende uitvoeringen een dak van beton of hollebouwstenen aan te brengen en
als isolatie van dak en muren b.v. vermiculite beton toe te passen.
Sp.
Plan 63. 1950

U.D.C. 631.362.7:635.65

14. Bonendrooginstallatie
Een installatie voor het drogen van bonen isontworpen. Van deaanvankelijke opzet,
nl. een nieuw gebouw met een droogcapaciteit van 5 ton velddroge zaadbonen in 3
dagen, moest door de hoge kosten (f8000,—) worden afgezien.
In het najaar van 1950istoen een zeer eenvoudige installatie op ons advies door een
plaatselijke smid gemaakt. Hierbij kan van elkebestaandeschuurruimte van voldoende
afmetingen gebruik gemaakt worden. In afb. 8isdeze installatie in principe afgebeeld.
De totale kosten van deze inrichting inclusief gaasbakken bedroegen op dat ogenblik
± f2000,—.

Afb. 8. Bonendrooginstallatie
1. warmeluchtkachel
2. ventilator
3. aanvoer buitenlucht
4. rookgasafvoer
5. valse-lucht-klep
6. temperatuurregelaar
7. hulpmotor
8. warmeluchttoevoerkast
9. opstelling bakken
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10. dekzeil
11. luchtverdeelschot

Uit deze afbeelding blijkt het volgende:
1. Als warmtebron is gebruik gemaakt van een vulkachel met dubbele wand.
2. Koudebuitenlucht wordt door een schroefventilator aangezogen en door dekachel
geperst, waar deze lucht warmte opneemt, in temperatuur stijgt en daardoor een
groter droogpotentiaal krijgt.
3. Delucht,dieuitdekachelkomtviaeenverticalespleet,voorzienvanrichtschoepen,
wordt in deganggeblazen tussen deblokken gaasbakken. Elk blok bestaat uit240
gaasbakken à 10kg bonen per bak; totaal 4800kg bonen.
4. Omte verhinderen, dat de lucht ongebruikt verdwijnt, wordt over de bakken een
plafond aangebracht m.b.v.eendekkleed.Tevenswordendekopeindenvandeblokkenaan het eindedoorhouten schotten, zeildoekofplaten afgesloten.
5. De warme lucht gaat via de gang tussen de blokken gaasbakken in horizontale
richting door enover het product.
6. Omindegangtussendeblokken gaasbakken eengoedeluchtverdelingte verkrijgen,
isgebruikgemaaktvan planken,waarmeedeluchtstroom kanwordengericht.
7. Indegangtussendeblokken iseentemperatuurregelaar opgehangen,dieeenkleine
electromotor commandeert, waarmeedeluchtklepvandekachelgeopendengesloten
wordt. Dit is gedaan om de luchttemperatuur te begrenzen, daar anders de kiemkracht van debonen ingevaarkomt.
Resultaten: Alhoewel de luchtverdeling nog niet geheel bevredigend is, doch wel
redelijk, is uit onae metingen en rookproeven om de luchtverdeling na te gaan wel
gebleken, dat na enig verder experimenteren een goede luchtverdeling te bereiken is
en daarmee een gelijkmatige droging. In vergelijking tot degebruikelijke drooginstallatie, kon zelfs van een goede gelijkmatige droging gesproken worden en behoefden
slechts weinig bakken van de gehele partij nagedroogd te worden.
In 3 dagen (stapelen van de bakken niet meegerekend) kon 4,8 ton gedroogd
worden.
Sp.
Plan3. 1950

U.D.C. 697.7:635.65

15. Electrischeverwarmingbij deteeltvanstamslabonen
Doel:Eenvergelijkingte makentussen deopbrengsten vanslabonengeteeld inbakken,dierespectievelijk verwarmd worden door:
a. eenondergrondse kabel (15cmonder degrond)aangeslotenopeennetspanningvan
220V.Vermogen70W/m2 (totaal verbruik ca 17 kWh/m2).
b. zwakstroomvan24V doorgaas(15cmonderdegrond).Vermogen90W/m2, (totaal
verbruik ca 22kWh/m2).
c. eenbovengrondsekabel(luchtverwarming)aangeslotenopeennetspanningvan220V
(totaal verbruik ca30kWh/m2).
d. natuurlijke warmte van de bak (onverwarmd).
Inelkvanbovengenoemdeproefvakken isdaarnaast eenvergelijking gemaakt tussen
deopbrengsten vandebonen,dieinrijen enandere,dieoppollenvan2plantengepoot
waren,alsmedetussendeOost-enWestzijdevandebakken.
Proefopzet: De ondergrondse verwarming, met behulp van kabel en gaas is ieder
etmaal ingeschakeld van 23.00tot 7.00 uur. Deluchtverwarming isgeregeld met een
temperatuurregelaar, diebij20°Cuitschakelt. Deverwarmingsperiode isvan 2Meitot
27

3Juni geweest. Deslabonen,ras Furore,zijn op28April in debakken overgeplant en
wel 16planten per raam. Deafstanden in derijen waren 0,15 m, de onderlinge rijenafstand 0,40m. De pollen bestonden uit 2planten per pol, op afstanden van0,40x
0,30m.
Waarnemingen: Deontwikkeling isaanvankelijk het gunstigst geweest indebakken
metgrondverwarmingenhetongunstigstbijnatuurlijke verwarming(onverwarmd).De
bonen indebakmet luchtverwarming vertoonden eenijleengerektegroei.
Op22Meihingen eenaantal jongeblaadjes slapenanderewaren beschadigd.
Waarnemingenop 22 Mei
Object

Beschadigde
blaadjes

Grondtemp.

Luchttemp.

a, ondergrondse kabel . . . .

13
10
32
0

28,4
28,3
29,2
25,6

28,3
26,7
27,3
27,8

c. bovengrondse kabel . . .

Debeschadigingderblaadjesiswaarschijnlijk hetgevolggeweestvanverdrogingdoor
teslappegroei.
Gemiddelde opbrengst in grammen perraam (gemiddeldevan 6 ramen)

a. ondergrondse kabel . . . .
b. ondergronds gaas
c. bovengrondse k a b e l . . . .

Oost

West

Pollen

Rijen

2542
1925
2207
1923

2405
1790
2080
2025

2435
1662
2012
1817

2512
2053
2274
2130

Conclusie: Doordegaasverwarmingisdeoogstca 1 weekvervroegd,dochisdetotale
opbrengst iets lager dan van de onverwarmde bak. Bij de kabelverwarming is deopbrengstslechtsca\ weekvervroegd,dochisdeoogst25%hogerdanbijdeonverwarmdebak. Bijdeluchtverwarmingworden deplanten slapenwasvooraldevruchtzetting
van de eerste bloemen blijkbaar benadeeld. De datum van de grootste pluk van het
onverwarmdegedeeltevalt 12dagen na dievan degaasverwarming. Rijenteelt gaf per
oppervlakte-eenheideenca 10%grotereopbrengst dan pollenteelt. Deopbrengstenin
de Oostzijde zijn ca 5 % hoger dan in deWestzijde van de bakken.
v.D., We.
Plan3. 1950

U.D.C. 697.7

16. Electrische verwarmingmetijzerdraad
A. TEMPERATUUR- EN STROOMSTERKTEMETINGEN AAN IJZERDRAAD

Als meest geschikt ijzerdraad voor grondverwarming komt draad van 1 à2 mm
diameterinaanmerking. IJzerdraadvangroterediameterwordtzeeronhandelbaar. Bij
eenspanningvan42V,dienogalsongevaarlijk iste beschouwen,kaneenlengtevan12
meter ijzerdraad van 1 mmdiameter aangesloten worden. Hetvermogen bedraagt dan
420Watt. Bijgebruikvan ijzerdraad van2mm diameter isdelengte25mmeteenver28

mogenvan 850Watt. Detemperatuur aan ijzerdraad, dat indelucht hing, bedroegin
beidegevallen ineenbakca70°C bijeenomgevingstemperatuur van 19 °C.
B. GRONDVERWARMING MET LAGE SPANNING

In het kader van grondverwarming met lage spanning is de invloed van het overbelasten van de benodigde transformator op de temperatuur van deze nagegaan. Belastingenzijnaangelegd meteenvermogen,dathettweevoudigevanhettransformatorvermogen bedraagt. De temperatuur van de transformator liep op tot 50°C bij een
omgevingstemperatuur van 0°C,wat nogalstoelaatbaar beschouwd magworden.De
transformatorverliezen bleken verhoudingsgewijze minder naarmate de transformator
zwaarderwordtbelast.
v.D.
C. ELECTRISCHE VERWARMING ONDER LAGE EN HOGE SPANNING BIJ HET TREKKEN VAN
WITLOF

Vergeleken zijn een bak met kabelverwarming (220V)en één, die met behulp van
zwakstroom (24V)verwarmd is.Dezezwakstroom isdoor gaasgeleid. Hierbij isdoor
onvoldoende ervaring en gebrek aan meet-instrumenten de hoeveelheid stroom bij de
kabelverwarminggrotergeweestdan bijdegaasverwarming.
Inhetdeelmetgaaswasdebereikbaretemperatuurslechtsgemiddeld9°C. Indebak
met kabelverwarming bedroegdezeslechts 14 °C.
Dewortelswerden op26en 28November opgezet. Deoogst viel voor het deel met
kabelverwarming op 12Januari envoor het gaasgedeelte op24Januari. Deopbrengst
vanhetgedeelte,dat dekabelverwarmingontving,bedroeggemiddeld46,4kgper83 kg
opgezet materiaal; deze bedroeg voor dezelfde hoeveelheid opgezet materiaal bij het
gaasverwarmde deel32,8kg.
Aantal blauwe kroppen bij kabelverwarming gemiddeld 4,4 %, bij gaasverwarming
0,7 %.Deverdelingvandewarmteoverhetgeheleobjectisbijgaasverwarminggunstigergeweestdanbijkabelverwarming.
Conclusie: Beideverwarmingssystemen zijntegebruikenvoorhettrekkenvanwitlof.
Deproefnemingen zullenwordenvoortgezet.
v.D.,Ho.
Plan5.1950

U.D.C. 631.544.3:635.54

17. Trekken van verschillend bewaarde witlofwortels
Insamenwerking met de Rijkstuinbouwconsulent voor de bewaring van Tuinbouwproducten is weeridezelfde proef opgezet als het vorige jaar (zie Jaarverslag 1949,
blz. 22).
{
Hetoogstenisopdrietijdstippen gebeurd,gerekend naarderijpheid vandekroppen,
nl.onrijp, rijp endverrijp. Degemiddeldelengtederkroppenbedroegdanrespectievelijk ± 15,± 18en|± 20cm.Dezerijpheidsstadia zijngekozen,ombepaaldemethodes,
dieeensnelleof eenlangzameontwikkeling van het gewasveroorzaken, tot hun recht
te doen komen.
Intotaal zijn ertweetrekken geweest.
Deproef had betrekking op96vakken van 1 m2,waarin telkens 60kg witlofwortels
.zijngezet.
Deverwarminggeschieddedoormiddelvan electrischeverwarmingskabels.
Uitdeproef kuiinendevolgendeconclusiesgetrokkenworden:
Het ter plaatsejopzetten en opzetten in koude kuil met later overzetten geeft geen

29

betrouwbaar verschil, hoewel de eerste methode over het algemeen de hoogste opbrengsten geeft. Men kan dus, al naar de omstandigheden wat betreft beschikbare
ruimte entijd, dezebeide methoden toepassen.
Het bewaren van wortels in een aardappelkuil en in een schuur is dit jaar van ongunstigeinvloedopdeopbrengstendekwaliteit,zodat hetrendementvandeingezette
wortels geringer wordt. Bovendien geeft het bewaren zelf ook reeds een aanzienlijke
uitval. Hetrijp oogsten geeft debesteresultaten.
Ho.
Plan4. 1950

U.D.C. 631.589:634.75

18. Verschillende wijzen vankortedag-behandelingbijaardbeien
Doel:Demogelijkheid vandelateherfstteelt naderteonderzoeken (zie ook E.W.B,
van den Muijzenberg: „De invloed van licht en temperatuur op de aarbei", 1942,
blz. 116).
Hierbij wordtdoorkortedag-behandeling eenoogstinOctoberverkregen.
Proefopzet: Opeentweetal bakken met aardbeiplanten isgedurende 6wekenkortedag-behandeling toegepast. De bakken zijn daartoe dagelijks van 17.00 tot 7.00 uur
gedekt met een dubbele mattenlaag. Deze behandeling is bij bak A(ondergronds bevloeid)toegepastvan 19Junitot31 Juli.BakB(normalebegieting)kreegzijnkortedagbehandeling van 13Juni tot 25 Juli. Debedoeling isgeweest, de bakken in de herfst
electrischteverwarmen,watevenweldoorbepaaldeomstandigheden nietisgebeurd.
Waarnemingen: Op30Augustus zijn bloemtellingen verricht.
InbakA (kortedagbegonnenop 19Juni)warenopdiedatumgemiddeldper 12 planten aanwezig 10bloemen, in bak B(kortedag begonnen op 13Juni) 67bloemen. Herhaling van de telling op 6September gaf voor bak Aals gemiddelde voor 12planten
97bloemen. InbakBwarendebloemennietmeertetellen.Ergroeidenweinigvruchten
uit,doordatdebakkennietverwarmdofverlichtwerden.
We.
Plan65. 1950

U.D.C. 631.811.9:631.344.4/.5

19. Koolzuurdosering indiffusiedichtekas
Er isthans een kleine proefkas gebouwd met een kweekruimte van 6x3 = 18 m2,
metdaarnaast eenmachineruimte. Dekasisuitgevoerd inbetonenéénruitersglasenis
luchtdicht afgesloten door middel van asfaltemulsie. In de kas bevinden zich twee
tabletten, waarvan de ene gevuld is met grond, de andere gedeeltelijk met grint en
gedeeltelijk met vullichaampjes van aardewerk.
Detemperatuur en derelatieve vochtigheid in dekasworden automatisch geregeld.
Het C02-gehaltewordt opgevoerd doorverbranding van houtskool ofretortencokes in
eenspeciaaldaarvoor geconstrueerde oven.
Doorenkeleonvolkomenheden indeapparatuur kondenslechtsoriënterendeproeven
wordenopgezet,o.a.ontbrakaanvankelijk demogelijkheid ombijlagetemperaturen het
gasmengseluittewassen,zodatdeplantenspoedigvergiftigingsverschijnselenvertoonden.
Indetabletten zijnverschillendesoortenvanplantengezet.
De planten in de grintcultuur krijgen 2 maal daags gedurende een half uur een
voedingsoplossing van devolgendesamenstelling toegevoerd: per 100liter water 70gr
KN03, 12gr(NH4)2S04,30grCa(H2P04)2,50grMgS04,60grCaS04.
Bijdezeoplossinggaat per 100liter30ccvandevolgendesporenelementenoplossing:
1liter H20, 3gr H3B03,5grMnS04, 1 gr ZnS04,0,5 gr CuS04.
30

Plan4. 1950
U.D.C.621.329
20. Belichtingsarmaturen
Proevenzijngenomenmeteenkorttrogarmatuur vooreenhorizontaleliggingvande
hogedruk kwiklamp H.O.2000van 450Watt bij 220Volt. Dezearmatuur isbestemd
voorhetbelichtenvanplanteninlagekweekkassen.Tevensisnagegaanhoementoteen
goedkopere belichtingsinstallatie kan komen door vervangingvan dethans in gebruik
zijnde smoorspoel door een gloeispiraal.
v.D.
Plan 20. 1950

U.D.C.657.478.8:631.372

21. Kostenstudie van tuinbouwtrekkers
Met behulp van de volgende gegevens is een berekening opgezet van de kostenverhoudingen bij het gebruik van benzine- en dieseltrekkers. Er is uitgegaan van
eenvermogenvan 15 pk. In 1950kosttezo'ntrekker metbenzinemotor ± f4750,—en
met dieselmotor Jj f6750,—.
Indejaarlijkse kostentreden nudevolgendeverschillenop:
a. Dekostenvoorafschrijvingenrentezijnbijeendieseltrekkerhoger,danbijdebenzinelekker enwel 13%(10%+5 %van60%)van f2000,—= f260,—.indienvaneen
gelijkeduurvoordeafschrijving wordtuitgegaan.
b. De kosten van onderhoud zijn voor de dieseltrekker hoger en welop een niveau van
± f0,45p.uuraangenomen tegenover voordebenzinetrekker ± f0,40p.uur.
c. Het brandstofverbruik bedraagt bij eengemiddeldebelastingvan40à50 %:
van debenzinemotor 2,5l/uur à f0,365 = f0,91p.uur,
van dedieselmotor 1,5 l/uur à f0,124 = f0,19 p.uur.
d. Het motorolieverbruik bedraagt bij degemiddeldebelasting van 40 à 50 %:voorde
benzinemotor f0,10envoor dedieselmotor f0,08.
Bij bovengenoemde aanname kost de dieseltrekker van 15 pk per jaar méér aan
rente en afschrijving f260,—en:
minder aan motorbrandstof peruur
f0,72
minder aan motorolieper uur
-0,02
méér aan onderhoud per uur

f0,74
-0,05

totaal minder per uur
f0,69
26
Hierdoor zal het bijméérdan %,69= 377 bedrijfsuren per jaargoedkoper zijn een
dieseltrekker te gebruiken.
Wi.,Di.
Plan 38. 1950

U.D.C.631.352:634

22. Maaien in deboomgaard
Dezeproef isin 1949begonnen (zieJaarverslag 1949,blz.23)enin 1950op dezelfde
wijzevoortgezet.Deappelboomgaard wasechternietmeer beschikbaar.
Nadat dekersenboomgaard op9Mei 1950inzijn geheelgemaaid was,kreeghetgras
in de verschillende cbjecten de gelegenheid om 5, 10, 15,20, 25,30 en 35cm aan te
groeien,voordatopnieuwgemaaidwerd.Genoteerd isdebenodigdetijd omelkderper-

celen te maaien (7,5x34 m), terwijl dekwaliteit van het maaien met devolgende cijfers
gewaardeerd is: 10 = slecht, 20 = vrij slecht, 30 = vrij goed, 40 = goed.
Deresultaten zijn indevolgendetabel samengevat, waarbij dievan 1949tussen haakjes zijn vermeld:
Groei van het
gras in cm:

5 cm

10 cm

15cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

Aant.kerenmaaien

8(8)

5(4)

3(2)

2(2)

2(2)

2(2)

1(2)

Gem. duur p. 100
m. in sec. . .

161 ± 8
164±5
168 ± 7
140±7
150± 18 212±21 183 ± 4
(162±13) (165± 2 3 ) (167±37) (150±15) (136±25) (180± 3 0 ) (206 ± 0 )

Kwaliteit van het
maaien . . .

33(34)

24(28)

23(25)

25(20)

25(15)

25(18)

30(20)

Percentage goede
grassen . . .

71(60)

73(51)

71(51)

39 (43)

54(33)

45(43)

26(54)

Percentage matige
grassen . . .

28(40)

26(49)

29(49)

59 (57)

46(57)

55(54)

74(46)

Uit de botanische analyses, gemaakt door het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen, blijkt, dat indevaak gemaaide percelen Ruw Beemd
grasen Fioringras zijn toegenomen, terwijl Engels Raaigras, Veldbeemdgras en Kropaar
achteruit gaan.
In deweinig gemaaide percelen neemt vooral Kropaar sterk toe.
Ho.,We.

Plan 43.

U.D.C. 632.947:631.542

23. Vergelijking van afdekmiddelen opsnoeiwonden
Indezeproefzijn 10verschillendewondafdekmiddelen met elkaarvergeleken.Metelk
middel zijn 20 wonden behandeld, zoveel mogelijk op overeenkomstige wijze verdeeld
over 10groeikrachtige hoogstam Sterappel-bomen.
In de loop van het jaar is de mate van overgroeiing genoteerd, benevens hechting en
eventuele verbranding.
De beste overgroeiing gaven dit jaar (in afnemende volgorde): Cambinol, Askola,
Shell-Entpasta, Proxyl.
Bovengenoemde middelen blijven goed zitten en veroorzaken ook geen verbrandingsverschijnselen. De overgroeiing bij Cambinol is zeer goed en gelijkmatig, maar het
middel veroorzaakt een enigszins ruw oppervlak.
Tevens isnagegaan inhoeverre dezewondafdekmiddelen het uitlopen van bladknoppen belemmeren. Hiervoor zijn dezelfde 10wondafdekmiddelen gebruikt.
Opjongescheuten zijn 10knoppen met een bepaald middel behandeld, terwijl de rest
van descheut afgeknipt werd (dezewond werdtevens afgedekt).
De minste belemmering werd geconstateerd bij Cambinol, en iets meer bij Gerokankerzalf, Askola, Kankerdood, Proxyl (de laatsten gaven hetzelfde resultaat).
St., We., Ho.
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U.D.C.631.67

24. Sproeien op verschillende tijdstippen
Doel: Een beter inzicht te verkrijgen in detijdstippen van besproeiing en aangaande
de hoeveelheid watar, nodig voor een optimale opbrengst bij verschillende gewassen.
Werkwijze: De sproei-installatie bestond uit een 25 mlangepijp, metopeen onderlinge afstand van 50cm aangebracht nippels met gaatjes van 2mm doorsnede. Deze
pijp kreeg door een watermotor een zwenkende beweging (Wizard Simplex).
Proefopzet: Het proefperceel wasingelijke stroken verdeeld. Opelkvan deze stroken
is een aantal gewassen geteeld. De verschillende gegevens zijn in onderstaande tabel
samengevat, waarbij tevensde gemiddelde opbrengst inkg m2isopgegeven:
Vak
I
Aantal
keren
besproeid

Gewas

II

m

1 1IV 1

V

VI

1 10 1 10+ lt. 1

20

5

Aantal mm perkeer
10

10

Tijdstip van besproeien
7-9u.

Doperwten
Prei
Aardappelen
Spruitkool
Andijvie
Kropsla
Spinazie
Tuinbonen
Bloemkool
Winterpeen
Postelein
Kropsla

16/6 -28/6
24/11-6/1
13/7
29/11-5/1
18/8 -30/8
15/6 -30/6
7/7
14/6 -23/6
22/9 -18/10
19/10
3/7
23/8 -14/9

5
2
6
2
2
5
6
5
2
8
5
4

1,06
4,03
2,92
0,62
6,72
3,73
1,17
1,30
1,93
8,12
3,23
1,21

12-14u. 19-21 u.

0,92
3,72
2,39
0,54
5,99
3,48
0,93
1,14
1,93
8,86
2,27
1,04

0,76
3,68
2,26
0,54
6,00
3,82
0,99
0,87
1,90
7,67
1,50
0,88

7-91

0,80
3,28
2,53
0,54
5,47
3,57
0,99
1,06
1,97
7,55
3,71
0,69

14-16u. 19-20u.

0,76
3,29
2,39
0,51
5,51
3,15
0,47
1,08
1,97
6,78
1,13
0,93

0,77
3,23
1,78
0,50
5,89
3,54
1,18
0,78
2,45
8,44
2,11
0,73

lt = lucht

Conclusies
Daar 1950 een nat jaar was, behoefde vooral bij de herfstteelten bijna niet gesproeid te worden.
Omte bepalen welktijdstip van de dag het gunstigste isomte besproeien, moeten de
vakken I, IIen III met elkaar vergeleken worden. Hieruit blijkt, dat bij de meeste gewassenditjaarmet's morgenssproeiendehoogsteopbrengstisverkregen enbij 's avonds
sproeien de kleinste. Bij zomersla en bloemkool is 's avonds sproeien even goed als
's morgensen alleen bij peen geeft 's middagssproeien de grootste opbrengst.
Het beluchtenvanhetwater,zoalsdithierwerduitgevoerd (verg. Ien IV),bleekalleen
bij postelein een meeropbrengst te veroorzaken. Het geven van een dubbele hoeveelheid water per keer (20mm) gaf in het algemeen kleinere opbrengsten. Het duidelijkst
komt dit uit bij defijnere gewassen (spinazie,postelein, kropsla).
Sproeien met de halve hoeveelheid water (5mm) gaf meestal kleinere opbrengsten,
behalve bij spinazie, postelein, bloemkool en winterpeen (verg. III en VI).
Bij het oogsten werd elk vak in 9 strookjes verdeeld. Hierdoor is een inzicht te verkrijgen omtrent de stand van het gewas in elk vak, dit omdat de verdeling van het

water overhetvak niet homogeen was.Destroken 1en9kregen hetminstewater, strook
5het meeste.
Indenevenstaande grafiek isdeverdeling der opbrengst van enkele gewassen aangegeven,omgerekend in kgm/m2. Hieruit blijkt b.v. dat bij postelein destroken 1 en9een
veel lagere opbrengst gaven dan destroken 4, 5en 6. Verder, dat invak V(20 mm) de
stroken,diezichvlakonderhetsproeitoestelbevonden,voorspinazie,posteleinenwinterpeen kennelijk te veel water kregen.
v.d.M., St., d.J.

Plan 10. 1950
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25. Verschillende wijzen van besproeien metkunstmestoplossingen
Het doel van deze proef was om na te gaan of door besproeien met een kunstmestoplossing op het blad de planten meer profijt van de bemesting hebben dan door kunstmest opdegrond te strooien, zodat dezealleen door dewortelsopgenomen kan worden.
Op veldjes van 1,5 x 1meter is spinazie, kropsla en zomerpeen overbemest met één
van devolgendekunstmeststoffen : 39gram kalksalpeter; 18gramsuperfosfaat; 29gram
zwavelzure kali of 40 gram mengmeststof (12 :10:18).
De verschillende wijzen van toediening en de opbrengstcijfers zijn in onderstaande
tabel samengevat.
Alleveldjes kregenevenveelwater, maar destroken fengslechtsdehalve hoeveelheid
meststof. Oplossing x heeft concentratie van 3 gram per liter.
Spinazie (kg/m

Zomerpeen
(gem. gew.per stuk)

Kropsla
(gem. gew. per krop)

)

N

p

K

N.P.K.

74

23

25

21

17

100

61

26

27

26

22

0,5 46+

63 108

50

32

27

39

26

1,4

1,0 79+

87

100 104

26

35

41 1 34

1,5

1,9

1,3 62+ 130

79

108

40

35

40

39

1,3

1,6

1,0

1,6 42+

79

50

104

43

39

40

37

1,4

1,3

1,5

1,3 25+

63

86

50

44

46

43

44

N

p

K

N.P.K.

a. strooien eningieten . .

1,6

0,8

0,9

b. strooien enlatenliggen

1,5

0,7

c. contrôle

1,3

d. oplossingxintweekeer

K

N

p

1,0

108

96

142

0,9

0,7

83

92

0,9

0,7

1,1

1,2

e. oplossingxintienkeer

1,3

ƒ. oplossingjxintweekeer
g. oplossing\xintienkeer

N.P.K.

+ = ernstig beschadigd door eendenvraat.
Hoewelenkelestorendefactoren deopbrengstenbeïnvloedhebben,gevendeopbrengstgegevens de volgende aanwijzingen:
Bij spinazie en peen worden in het algemeen door besproeien hogere opbrengsten
verkregen dan bij het strooien. Bij kropsla is het resultaat zeer wisselvallig.
Bijspinazie en zomerpeen ishet waarschijnlijk beter detotale hoeveelheid kunstmest
inmeerdere keren toete dienen,dan dezeineenste geven.
St., We.
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26. Ondergrondsbevloeien ofgietenbijaardbeien
Doel:Een vergelijking tussen de opbrengsten van aardbeien, verkregen bij bovengrondse en ondergrondse watervoorziening.
Proefopzet: Naast eennormale begieting in een dubbelebak,teroppervlaktevan24
ramen, isin eentweedeeven grote bak ondergrondse bevloeiingtoegepast.
Begieting op 13en20Apriltelkens\ gieter per raam; ondergrondse bevloeiing met
behulp van drainbuizen op dezelfde data en met dezelfde hoeveelheid. Ligging der 2
drainreeksen 0,15monder het grondoppervlak in het midden onder deramen. Aantal
planten per raam 12stuks op afstanden van 0,25x0,30m. Ramen op de bak van 15
Februaritot 2Juni.
Opbrengsten perraam(gemiddeldevan 12 ramen)enverdereoogstgegevenszijn verwerkt in onderstaande tabel.
A. Normaal begoten
W-kant
Gem. gew. geoogst per raam .
Aantal vruchten
Gem. gew. per stuk . . . .
Gem. aantal rotte vruchten
per raam

O-kant

B. Ondergronds bevloeid
W-kant

O-kant

1514
293
5,16

1571
312
5,05

1715
328
5,22

1428
265
5,39

10

11

13

24

Waarnemingen: EindeMeitrad veelspint op, waartegenmet Folidolgespoten werd.
Ookmeeldauw, zij het dan ookplaatselijk, isgeconstateerd, vooral indebegoten bak.
Rotte vruchten waren het talrijkst onder denok en onder dekierentussen deramen.
Inbak B isbij6vande24ramenkunststofdoek tussendeplantenaangebracht (zieook
blz. 15).Heteffect daarvan isnietnoemenswaardigduidelijk naarvorengekomen.
Conclusie: Een betrouwbaar verschil in opbrengst tussen ondergronds bevloeien en
begieten isniet aanwezig,medealsgevolgvan het feit dat door denatte zomer ende
daardoor veroorzaakte hoge grondwaterstand, niet meer dan 2 keer water behoefde
te wordentoegediend.
DekleinereopbrengstaandeOostzijdevan deondergrondsbevloeidebak ismogelijk
aan het minder beschut liggenvan diezijdetoeteschrijven.
Ho., We.
Plan 37. 1950
U.D.C. 632.941
27. Vergelijking van het vernevelen met enkele andere methoden van ziektebestrijding
Bij het onderzoek naar detoepasbaarheid van eennevelspuit(KiekensDekker)voor
ziektebestrijding in de fruitteelt, zijn in samenwerking met de Plantenziektenkundige
Dienst (Dr Besemer) deproeven voortgezet (zieJaarverslag 1949,blz. 24).
Er isvanuit gegaan deconcentratie van despuitvloeistof 10maalzohoogte nemen
als dit met de normale motorspuit het geval isen 15maal zo weinig vloeistof te verspuiten, zodat ongeveer 2/3van denormale hoeveelheid bestrijdingsmiddelen werdgebruikt.Devolgendebestrijdingsmiddelen zijn doordezenevelspuit zonderbezwaarverneveld,metalshoogstepercentage:v.b.c.60%,d.n.c. 12£%,koperoxychloride 10%.
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organische kwikverbindingen 2,5%,spuitzwavel 10%, ijzercarbamaat 2,5 %, T.M.T.D.
5 %, kolloïdaal loodarsenaat 2 % en parathion 0,5 %.
Sommige suspensies van hoog gehalte geven aanleiding tot verstopping van de zeef
in de vloeistofmeter, maar kunnen gemakkelijk door andere gelijksoortige middelen
worden vervangen. Als gevolg van deze bespuiting isaan de gewassen geen enkele keer
beschadiging in welkevorm ook, waargenomen, die aan detoepassing van het vernevelen zou moeten worden toegeschreven. Het is verder opmerkelijk, dat er veel minder
bestrijdingsmiddel opdegrond terecht komt, waardoor men met minder toe kan dan bij
het gewone spuiten. Dit komt duidelijk tot uitdrukking in het minder verbranden van
de grasmat bij het gebruik van de winterbespuitingsmiddelen. Waarschijnlijk kan hierdoor met minder bestrijdingsmiddelen worden volstaan dan bij het gewone spuiten. De
resultaten van de ziektebestrijding waren in de meeste gevallen gelijkwaardig aan die,
verkregen bij toepassing van demotorspuit en inverschillende gevallen zelfs beduidend
beter. Deresultaten van bespuiting en vernevelen pp Goudreinetten waren als volgt:
Schema van bestrijding
No
perceel

%
schurft

SPUITEN

Al
C1
A2
C2

koperoxy. | "/ '0 Thiovit 0,75 % Thiovit 0,75 °/
koperoocy.} °/ '„ Thiovit 0,75 % Thiovit 0,75»/
Kwik
0,2 °/ '„ Kwik 0,15 % Kwik 0,1 "/a
Kwik
0,2 "/ '0 Kwik 0,15 % Kwik 0,1 ,

'ona de bloei Thiovit
; na de bloei Cal.pap
j na de bloei Thiovit
'0 na de bloei Cal.pap

3
33
31
45

BI
B4
B3
B2

VERNEVELEN
koperoxy. 7,5% Thiovit 7,5 % Thiovit 7,5
Thiovit 5 % Thiovit 5%
koperoxy.5%
koperoxy. 10% Thiovit 10 % Thiovit 10%
Thiovit 1,5 % Kwik 1 %
Kwik
2%

% na de bloei Thiovit
na de bloeiThiovit
na de bloei Thiovit
na de bloei Thiovit

8
8
9

25

Onbehandeld: A.94 % schurft
C.96 % schurft.
Detijdsduur van het spuiten van een hoogstamboogaard (appels) per ha met 3 arbeiders was 18manuren. Hoeveelheid verbruikte spuitvloeistof 1150-4000 liter/ha.
De tijdsduur van de verneveling van een hoogstamboomgaard (appels) per ha met
2arbeiderswas 1-2 manuren, waarbij de hoeveelheid verbruikte spuitvloeistof 150-200
liter/ha was.
Hieruit volgt een zeer grote besparing van machine- en manuren, brandstof en bestrijdingsmiddelen t.o.v. degewonemotorspuit. Ofmet nogminderspuitvloeistof per ha
ofmetminder hogeconcentratie dezelfde goederesultaten zijnte bereiken,zalnog nader
worden onderzocht.
Conclusie: De resultaten met de nevelspuit zijn in vergelijking met de motorspuit,
wat de schurftbestrijding betreft, aanzienlijk gunstiger behalve in A. Bovendien isde
grote besparing aan arbeid, brandstof en bestrijdingsmiddelen een groot voordeel.
Verder is het mogelijk om deverschillende ziektebestrijdingen in kortere tijd en mede
daardoor beteropdejuistetijd uittevoeren.Deproefnemingen zullenworden voortgezet.
Ho., We.
Plan 37. 1950
U.D.C. 632.941:634.11
28.Invloedvanverschillendebespuitingswijzenopdekwaliteitenhoudbaarheid van appels
Deze proef is in samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst (Dr Besemer)
genomen.
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De hoogstamboomgaard Groenewoud isverdeeld in een aantal vakken, waarin op de
volgendewijze deziektebestrijding uitgevoerd is:(zieookJaarverslag 1949,blz.24).
Vak A.
Motorspuit, voor de bloei koper, kwik en spuitzwavel, na de bloei spuitzwavel.
Motorspuit, voor de bloei koper, kwik en spuitzwavel, na de bloei CaliforVakC
nische pap.
Nevelspuit, na de bloei (spuitzwavel), voor de bloei motorspuit: koper en
Vak D2 I
spuitzwavel.
VakD 2 II Nevelspuit, na de bloei (kwik), voor de bloei motorspuit, als voren.
Vak D2 111 Nevelspuit na de bloei (TMTD), voor de bloei motorspuit, als voren.
Vak D2 IV Nevelspuit, na debloei(ijzercarbamaat), voordebloeimotorspuit,alsvoren.
Vak Dx
R.I.M. poederverstuiver, voor en na debloei.
Vak B
Nevelspuit voor en na de bloei.
De winterbespuiting werd op alle objecten, uitgezonderd vak Buitgevoerd met een
motorspuit.
Uit elk vak is255 kg boomgewas (sterappels) bewaard. Desortering op 8 December
heeft de volgende resultaten (in procenten) gegeven:
~ " ~ ^ - ~ ^ ^ ^ Vak
Sortering ^~"""-~--^^

A

C

D2I

DSII

D 2 III

D2IV

Dt

B

Standaard
. . . .
Huishoud I . . . .
Huishoud I I . . . .
Wormsteek . . . .
Stek

54
23
1
3
14
4

49
26
6
3
12
4

61
7
1
3
17
11

50
22
6
2
14
6

54
19
2
3
14
8

46
30
9
1
9
4

55
20
6
2
14
4

71
13
2
1
8
4

Rot

Hieruit blijkt, dat deapppelsvan vak B,dat alleenmetde nevelspuit behandeld is,de
beste resultaten geeft.
We., Ho.

Plan 53. 1950

U.D.C. 632.944

29. Bepaling van druppelgrootte in verband met het vernevelen van vloeistoffen
Voordebeoordelingvandenevelspuiten,dekwaliteit van devernevelingendedieptewerking van de verkregen nevel, is bepaling van druppelgrootte en dichtheid van de
afzetting noodzakelijk. Na een literatuurstudie is begonnen met de door de Shell
toegepaste methode, waarbij microfoto's worden gemaakt van de neveldruppels,
die zich afzetten op glasplaatjes, welke van een waterwerende (hydrophobe) laag voorzien zijn. Door opmeting en uittelling van de druppels op de foto's zijn de frequentieverdeling en de gemiddelde grootte van de neveldruppels te bepalen. Bij het bevochtigen
vanluchtinholkamersenchampignonhuizen moet eenluchtvochtigheid van 80 à 90 %
worden verkregen, zonder dat zich waterdruppels op het product afzetten. Indien bevochtiging met neveldoppen geschiedt, zal de verkregen nevel zeer fijn moeten zijn
(druppels ca 1-5 micron). Om deze toepassingsmogelijkheid van vernevelen na te gaan
is een verneveldop, waarmede vloeistof met behulp van druklucht wordt aangezogen
en verstoven, op capaciteit, energieverbruik en fijnheid van verneveling onderzocht.
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Uit dit onderzoek blijkt, dat met de betreffende dop pas een fijne verneveling is te
verkrijgen bij een luchtdruk van tenminste 1,5 atoeneengeringeopeningvan de luchtenvloeistofuitstroomkanalen. Daarbij isdanechter reedshet energieverbruik zohoognl.
9,5 kgmper ccverspoten vloeistof,dat dezemethode van verneveling overhet algemeen
niet verantwoord is te achten voor genoemde bevochtigingsdoeleinden, daar stoom
betere resultaten bij lagere kosten geeft.
Bij gebruik van de dampdruknevelspuit (aerosolbommen) voor het vernevelen van
parathion in kassen, bleek in sommige gevallen, bij behandeling van rozen, bladverbranding op te treden.
Bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst te Aalsmeer bestond het vermoeden, dat dit
door minder goede werking van enkele bommen werd veroorzaakt. Met behulp van
microfoto's van de op glasplaatjes opgevangen neerslag van de nevels van een dop, die
goede en één die slechte resultaten opleverde, kon worden vastgesteld, dat deze gevallen van bladverbranding inderdaad geweten moeten worden aan te grote ( > 0 ,1 mm)
neveldruppels. Debetreffende neveldoppen bleken een te grote opening te hebben.
Fe.
Plan 51. 1950

U.D.C. 658.542.1: 631.558.1

30. Tijdstudie betreffende het plukken van appels
Evenals in 1949zijn in 1950eenaantal tijdwaarnemingen gedaan bij het plukken van
appels ineen hoogstamboomgaard.
De totale tijd, dieeen goede plukker bij het plukken met een 30-sports ladder aan de
boom besteedde, is verdeeld in drie onderdelen (zie onderstaande tabel). Hierbij is
tevensdetijd opgenomen, benodigd vooroverleggen uit deplukmand indekist, waarbij
de appels intwee klassen verdeeld zijn.
De prestatie per minuut werd zowel berekend uit de tijd benodigd voor het plukken
en leggen van devruchten in de plukmand (pluktijd) alsuit detotale tijd.
Sterappels

Goudreinette

Sterappels

in min
en sec

in%

in min
en sec

in%

in min
en sec

«n%

in % van
2e totaal

175'48"
39'26"
13'

77
17
6

234'05"
92'27"
46'53"

63
25
12

409'34"
167'50"
44' 15"

66
27
7

46
19
5

228'14"

100

373'25"

100

621' 39"

100

70

Overleggen en sorteren . .

271'29"

44

30

2e totaal

893'08"

144

100

Pluktijd

Kg p. min plukken . . .
Kg p. min totaal
. . . .
Kg p. min 2e totaal . . .

375

564

854

2,1
1,6

2,4
1,5

2,1
1,4
1,0

Detijden, nodigvoor het gaan van de ene boom naar de andere na de pluk, is hierbij
niet meegeteld.
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Daar detakken in de boomgaard door het vee op ± 2m hoogte worden gehouden, is
getrachteen jeep,uitgerust met een platform ophet dak,alsstellingvoorhet dragenvan
2 plukkers met kisten te gebruiken. Devruchten werden in de kist gelegd, doch daarbij
niet gesorteerd. Deze plukkers konden een laag van 2à 2\ m plukken. Wat daarboven
hing moest met een ladder worden weggehaald. De bestuurder van de jeep verzorgde
tevens het kisten aangeven en wegnemen.
Hieronder zijn de tijdsmetingsresultaten bij het plukken opgenomen. De tijden voor
hetverplaatsen van boomtot boomzijn ookhierniet inbegrepen.
Sterappels
20Sept.1950
21Sept.1950
2man
2man
in% min ensec
in%
min ensec
Pluktijd
Verrijden jeep onder boom
Kisten op-en afgeven . .
Wachten e.d

283'54"
37'45»
10' 18*
5'03"

Totaal

327'

Aantal kg
Kg p. min p. man plukken
(excl.chauff.)
Kgp. min p. man totaal
(incl.chauff.)

Goudreinette
5en6Oct. 1950
2man
min ensec

in %

87
8
3
2

271'42"
22'
9'22"
3'05»

89
7
3
1

271'41"
33'48"
10'58*
8'55"

84
10
3
3

100

306'09"

100

325'22"

100

1439

1023J

1494

2,5

1,9

2,7

1,5

1,1

1,5

Conclusie: Voorhet brengen in dekist (tevens globaal sorteren) werd bij het plukken
met de ladder 1,0 kg p. min bereikt; met de plukstelling (zonder sorteren) 2,5 kg (exl.
chauffeur), 1,5 kg (incl. chauffeur). Bij direct sorteren op de plukstelling is bij goede
werkverdeling tijdsbesparing te verwachten. Dit zal echter nogverder dienen te worden
nagegaan.
Wordt alleen het plukken inde plukmand en brengen opdegrond, doch zonder overleggen in de kist, vergeleken met plukken op destelling en leggen in de kist, dan wordt
resp. 2,1 à 2,4 en 2,5 à 2,7 kg (exl. chauffeur), 1,5 kg (incl. chauffeur) per min. geplukt,
zodat hierbij weinig verschil tussen werken met en zonder plukstelling iste zien.
Dit type plukstelling heeft dus alleen zin, indien direct bij het plukken tevens gesorteerd wordt.
Wi., v.G.
Plan 23. 1950

U.D.C. 631.362.4

31. Onderzoek naardebruikbaarheid van sorteermachinesvoor fruit
Het onderzoek (zieJaarverslag 1949,blz.28)isvoortgezet, waarbij vóóralgetracht is,
de methodiek te verbeteren.
Daarop iseenserievan 256houten ballen gedraaid, waarvan deverdeling volgens de
toevalskromme is. De diameter klimt telkens met 1mm op. Met deze ballen is in de
eerste plaats op gemakkelijke wijze een nauwkeurige afstelling van de machines te
verkrijgen. De fouten, die kleven aan het principe van een machine, treden op deze
manier duidelijk aan het licht, daar thans de invloed van de vorm der vruchten uitgeschakeld wordt.

40

Tevensisgebleken dat voor debeproevingvan sorteermachines, zoalsdoor het I.T.T.
uitgevoerd, seriesvruchten van 100stuks gebruikt moeten worden,omdat eerst bij deze
aantallen de middelbare fout van degemiddelde sprong een limietwaarde begint aan te
nemen.Thanswordenopnieuwdeverschillendemachinesmetelkaarvergeleken, waarbij
dan ook gezorgd wordt, dat over allemachinesdezelfde vruchten gaan. Dit geschiedt in
samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bewaring van Tuinbouwproducten (Ir Duvekot), die meer in het bijzonder de beschadiging nagaat.
Daarnaast is dit jaar getracht de capaciteit te bepalen, waarbij de West Friesland
type Ials machine is gebruikt.
Proefopzet: Sortering van sterappels 7 en 8 December 1950.
Opstelling kisten:
J
Stek
H

D

StanWorm- daard
steek
B

Standaard
C

Huishoud I
rood

Stek

Worm- Huissteek houd 11

arb. 1

aanvoer
K
rot

arb. 4

StandaardA

arb.3

Huishoud I
groen

arb.2

De kisten H, B,C, D, 1,G, F staan boven dewijkende band. Aen E staan tussen de
mensen opschragen, J op eenschraagen Kopde grond.
Arbeider 1 legt op, gebruikt de kisten J en K.
Arbeider 2 staat bij E, gebruikt vnl. E, I, G, F.
Arbeiders3en4staan aanweerskanten van kistA,gebruiken dekisten A,H, B,C,en D.
Arbeider 5 brengt nieuwe kisten aan, voert volle weg en helpt soms bij het opleggen.
De machine sorteerde in de maten < 55,55-60, 60-65, > 65.
Detijdsduur van aanvoeren varieerde van 60"tot 100"(sec) per 100 appels (van 15
keer opgenomen gemiddeld 75") en van 1' 17"tot 2'30" per kist (van 19 keer gemiddeld 2' (min). Bij detijdsduur per kist isdetijd, nodigomeennieuwekist te nemen
en leegte storten, rjiee gerekend. Degrote variatie ontstaat door het al of niet goedopzetten van de vrucnten op de band.
Waarnemingen:7, December. Er isenigekeren éénuur gewerkt, waarna het gesorteerdeaantal kgin allekisten gewogen is.
Gesorteerd door:

2e uur

Aantal kg
per uur

Arb. 1
(-(-opleggen)

Arb. 2

Arb. 3 + 4

Aantal
kisten
aangevoerd

331
284
354
383
414

12 kg
10 kg
45 kg
44 kg
42 kg

101
104
87
127
104

218(2x109)
170 (2x 85)
222(2x111)
213(2x106)
268(2x134)

20
17
22
23
24
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8 Decemberzijn 8partijen van 15 kistenvan ± 16 kggesorteerd. Naelkepartij sorteren zijn deappels inelkekist gewogen. Detijdsduur wasresp.33',30',30',26',30',
Omgerekend per uur, (gerekend, dat de tijdsduur 30' is) was de gesorteerde hoeveelheid inkg:
Gesorteerddoor:
Totaal
aantal

Arb. 1
( + opleggen)

Arbeider 2

Arbeider 3 + 4

470,2
476,6
482,8
488,0
475,0
482,6
483,8
485,0

90,8
51,2
34,8
37,0
34,2
62,2
34,2
39,4

78,0
160,2
68,4
148,6
199,6
112,2
169,0
129,8

301,4
265,2
379,6
302,4
241,0
308,2
280,6
315,8

Daar alscapaciteit wordt opgegeven 500-800kg/uur met 2à3werkkrachten, ishet
resultaat van dezesorteringmet 4à 5werkkrachten te gering. Dit zalvnl. het gevolg
zijn van het feit dat zeniet ingewerkt waren. Dekleinemaat appels drukt natuurlijk
ook de capaciteit.
•
St.,We.
Plan 69
U.D.C. 632.9
32. Toestel voormarkeerbommetjes
Eentoestel is in studie genomen voor het afwerpen van rookbommetjes voor het
markeren van bespuitingsbanen door een vliegtuig. Verschillende proeven zijn noodzakelijk geblekenomtot bepaaldeonderdelentekomen,omdat hierspecialeeisent.a.v.
hettoestel naarvorenzijn gekomen. Eenenandergeschiedt insamenwerkingmet het
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (Dr Maan).
v. D.
Plan 30. 1950
U.D.C. 725.29:621.86
33.Veilingvervoer
Teneinde een beter inzicht te verkrijgen in het vervoer op de veiling, zijn te Zaltbommelwaarnemingen verricht aangaande dehandelingen met deaangevoerde kisten
en het ruimtegebruik. Karakteristiek voor dezeveiling zijn de aardbeien- en de hardfruit-aanvoer, dieresp.indeeerstehelft vanJunieninSept./Oct.eentopveroorzaken.
Bij de gevolgde wijze van stapelen ligt de maximum-capaciteit van het gebouw
(1000m2oppervlak):voorkleinekisten (aardbeienkisten) op23.000stuksenvoorgrote
kisten op 5750 stuks (of hoger bij aanwezigheid van veel blokken). Het oppervlakterendement (bezet haloppervlak) isvrij laag, nl. in de aardbeientijd tot 30% en in de
hardfruittijd 36%ofhoger, naarmateermeergeblokt wordt. Dit ishet gevolgvan de
autorijpaden indehal.
In de genoemdeperiodenwordt ook de maximum capaciteit overschreden. In 1949
kwamdit ± 25maalvoor; in 1950± 10 maal.Voornamelijk ten tijde van detopaanvoeren treden er wachttijden voor de aanvoerders op. Een berekening voor de aardbeienperiodegaf 1350 urenalsordevangrootte.
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Het lossen van deaanvoer geschiedt zowel voor grote alsvoor kleine kisten met de
hand vanaf de in de hal bij derijen opgestelde voertuigen (grondtijd peraardbeienkistje 2,5mansec; praktijktijd 5,2mansec).
Het laden van devoertuigen van de kopers geschiedt bij aardbeienkistjes met de
hand, bij grote kisten met de handklemsteekwagen. De voertuigen staan dan in de
autopaden in de hal of buiten (per aardbeienkistje per 14 m: grondtijd 7,25 mansec; praktijktijd ± 13 mansec).
Voorhet laden van kleine kistjes kan ookaan de klemsteekwagen gedacht worden.
Dezegeeft ineennietgunstiggevalwaarschijnlijk reedseentijdsbesparing van xj3.
Voorhet lossen,veilen enladenvan23.000kistjesaardbeien werden ± 130manuren
besteed.
Doorhet zichgoedopelkaar instellen van het personeelendoorgoedemedewerking
vanaan-enafvoerders kunnen debestedetijden wordenbekort.
Wachttijden worden hierdoor tevens ingekort, alsook door het tijdig beschikbaar
stellenvanvoldoendepersoneelvoorhetlossen.
Aanhetruimtegebrekbijtopaanvoerwordttegemoetgekomendoor:
a. gebruik te maken van de ruimte onder de 4 meter overstekende kappen (400m2);
b. weervan voren afaan te beginnen met stapelen, wat bij continu veilen in deaardbeientijd mogelijk is;
Wi.,v.G.
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BIJLAGEA
INSTITUUT VOOR TUINBOUWTECHNIEK (I.T.T.)
Grebbedijk 12,Wageningen
Algemene beproevingsvoorwaarden *)
1. Deaanvrager van het te beproeven tuinbouwtechnisch hulpmiddel verklaart hiervanimporteur,fabrikant en/ofhandelaartezijn.Alshandelaarheefthijeenschriftelijketoestemmingvoordeaanvragevandeimporteuroffabrikantvanhet betreffendehulpmiddel verstrekt.
2. Met de beproeving kan slechts worden aangevangen, wanneer de aanvrager de
algemene beproevingsvoorwaarden en het voorlopig beproevingsschema voor
accoord heeft getekend.
3. Het voorlopig beproevingsschema kan door het I.T.T. worden gewijzigd, wanneer
ditgedurendedebeproevingnoodzakelijk mochtblijken.Deinzenderwordthiervan
schriftelijk opdehoogtegesteld.
4. Deinzender ontvangt na afloop van debeproevingen eenrapport waarin dewijze
van beproeven, de beproevingsresultaten en de conclusies zijn vermeld, alsmede
mogelijkesuggestiestot verbeteringvanhetbeproefde hulpmiddel.
5. Het beproevingsrapport mag noch door het I.T.T., noch door deinzenderworden
gepubliceerd, zonder wederzijdse, schriftelijke toestemming. Wanneer de inzender
tot publicatiebesluit,kaneenvoetnootwordengeplaatst,waarinzekereverbeteringentot uitdrukkingworden gebracht.
Deredactievandezevoetnootheeft degoedkeuringvandedirecteurvanhet I.T.T.
nodig.
6. Wanneerdedirecteurvanhet I.T.T.toestemmingtot publicatieheeft gegeven,mag
deinzenderdebeproevingsrapporten alscommerciëlehulpgebruiken door:
ü. het volledigeverslagongewijzigd te publiceren;
b. hetpublicerenvaneenuittreksel. Hierbijisinverband metdetekst eenschriftelijketoestemmingvandedirecteur van het I.T.T.vereist;
c. het noemen in een advertentie of vlugschrift, dat het onderhavige tuinbouwtechnisch hulpmiddel isbeproefd door het I.T.T. Hierbij ishet echter niettoegestaanoptemerken,dathetbeproefde hulpmiddelis„goedgekeurd"of„wordt
aanbevolen" door het I.T.T.
Voorhetgevalc. moethetbeproevingsrapport terinzagezijn bijdeinzender enhet
I.T.T.
7. Nochhet I.T.T.,nocheendermedewerkersvandit Instituut kunnen aansprakelijk
wordengesteldvoorenigeschadedieaan het ingezonden hulpmiddel gedurendede
beproevingofhettransport wordentoegebracht.
8. Een hulpmiddel, waarop een octrooi zal worden aangevraagd, wordt niet ter beproeving ingezonden, zodat het I.T.T. op generlei wijze aansprakelijk kan worden
gesteld voorhet niet verkrijgen vaneendergelijk octrooi.
9. Indien gedurende de beproeving uitvindingen worden gedaan door leden van het
I.T.T.,kanhetbestuurvan het I.T.T.metkennisgevingaandeinzender, afzonderlijke octrooien nemen,omhet ontwerp te beschermen.
Door dit bestuur kan aan de inzender toestemming worden verleend om gebruik
te maken van dezeoctrooien.
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10. Alletransportkosten van en naar de plaats van beproeving komen voor rekening
van de inzender, tenzij zulks nadrukkelijk anders is bepaald in het voorlopig beproevingsschema.
Voorhet vervoeropde^plaatsvan beproeving^heeft het I.T.T.zorgte dragen, tenzij
anders isovereengekomen in het beproevingsschema.
11. Wanneer er enige onenigheid mocht ontstaan over de opvatting van de algemene
beproevingsvoorwaarden, ligt de uiteindelijke uitspraak steeds bij de directeur van
het I.T.T.
Wageningen,
Getekend:

x

) Na het aanvragen van een beproeving worden een beproevingsschema en de algemene
beproevingsvoorwaarden in duplo aan de inzender toegezonden, die ze beide in enkelvouden
getekend terugzendt, terwijl hij de andere exemplaren behouden kan.
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BIJLAGE B
PUBLICATIES 1950
Naam
Dinkla, P. E.
Idem
Idem
Idem
Idem
Drenth, A. van
Feis, N. en
C. J. van Wijk
Oemeren, P. van
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Hartogh, A. V.
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Titel
De David Brown trekker
Poederverstuivers
Constructie en onderhoud van
motortrekkers
Poederverstuivers
Onderhoud van benzinemotoren
Verlichting in fruit- en bollenschuren
De nevelspuit
Tuinbouwgereedschappen
Schaap schept de rolschoffel
De pottenpers
Het periodieke onderhoud van
tuinbouwmachines
Het onderhoud van de motorspuit
De roerinrichting der motorspuit
De David Brown „Cropmaster"
alstrekker in de fruitteelt
Zijn onze veilingen doelmatig ingericht?
Defreesmachine in de groenteteelt
De Rakker, een handig koppelwerktuig
Het gebruik van omgebouwde
trekkers
Werktuigencoöperatie in de tuinbouw
Watervoorziening in de tuinbouw
Mechanisatie in de tuinbouw
Ploegen en fraisen
Demonstratie van tuinbouwwerktuigen te Hoorn
De „Beanstalk" werkstelling
De werktuigendemonstratie te
Opheusden
Hulpmiddelen bij de fruitoogst
Met hakfrees en schoffelmachine
Het vervoer van ons fruit
Wasmachines voor groenten
Het spuitraam
Kleine rupsbandtrekker
De electrische trekker
Ontwikkelingsdagen van het Instituut voor Tuinbouwtechniek
Over het inrijden van een nieuwe
trekker
Met snelweger en bascule
De zelfrijdende motorspuit
Eénwielige trekkers en hakfreesmachines voor de boomkwekerij
Dakconstructies voor de veilingbouw

Verschenen in
De Tuinbouw 5, p. 79
Med. Dirv. d.Tuinbouw 13,p. 186
Tuinbouwgids 1951,p. 211
Tuinbouwgids 1951,p. 212
Tuinbouwgids 1951,p. 218
Tuinbouwgids 1951,p. 201
Tuinbouwgids 1951,p. 213
Groenten en Fruit 5, p. 501
De Tuinderij 31,2
Groenten &Fruit 5, p. 641
De Fruitteelt 40, p. 148
Groenten & Fruit 5, p. 678
De Fruitteelt 40, p. 171
Groenten <£Fruit 5, p. 698
Groenten <& Fruit 5, p. 701
Groenten <£Fruit 5, p. 719
Groenten &Fruit 5, p. 753
Boer en Tuinder 4, p. 4
Groenten & Fruit 5, p. 820
De Tuinderij 30, 21,p. 1.
De Tuinderij 30, 21,p. 5
De Fruitteelt 40, p. 501
De Boomkwekerij 5, p. 180
De Fruitteelt 40, p. 619
Groenten &Fruit 6, p. 112
De Fruitteelt 40, p. 672
Groenten & Fruit 6, p. 201
Boer en Tuinder 4, 193,p. 5
Boer en Tuinder 4, 195, p. 5
Boer en Tuinder 4, 196, p. 5
Groenten & Fruit 6, p. 355
Groenten &Fruit 6, p. 374
De Fruitteelt 40, p. 954
Groenten <& Fruit 6, p. 461
Tuinbouwgids 1951,p. 552
Med.Dir.v.d.Tuinbouw 13,p.196

Verschenen in

Naam
Hartogh, A. V. en
A. van Drenth
Keulen, W. van
Idem
Muijzenberg,
E. W. B.van den
Idem
Idem
Idem
Idem

Idem

j

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem enJ.A Stendir
IdemenC.J.vanWijk
Spoelstra, P. A.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem en
M. M. Taal
Idem en
J. A. Veerman
Idem en
A. J. Wichers
Taal, M. M.
Idem
Idem
Veerman, J. A.
Idem
Idem
Idem
Wijk, C. J. van
Idem en
P. van Gemeren

De geluidsoverbrenging in de veilingen
Verrolbare kassen en warenhuizen
Kasgeraamten
Het besproeien van gazons
De bouw van veilingen
Verwarmingssystemen
De watervoorziening in de tuinbouw
De tuinbouwtechniek in de schilderkunst
Dewijzevan watervoorziening bij
verschillende teelten
Het vervoer in de tuinbouw
De kas als kweekmilieu
Hetoogstenensorterenvanappels
Verslagen studiereizen naar Zwitserland, Skandinavië en Engeland
Deontwikkeling van de tuinbouwtechniek in 1950
Nogmaals de aardbei Kuntners
Triumph
Fruitsorteermachines
Techniek van bewatering
De warmwaterverwarming van
kassen
Brandstoffenbesparing bij verwarming van kassen
Nieuwewegenvoorhet loonbedrijf,
grondstomen
Grondstomeninkassenmetstoomen hoge- of lage druk
Gegalvaniseerde buizen
Het lagedruk grondstomen met
aanwezige verwarmingsketel
Verwarmingenventilatieinbloembollenschuren
Verwarmingsinstallatie, kostenbesparing op aanleg en exploitatie
Wat is de juiste brandstof voor
mijn verwarmingsketel?
Het onderhoud van verwarmingsketels
Het onderzoek van ketelinstallaties op nuttig effect
Mechanisatie in de bloembollenteelt
Zaaimachines in de groenteteelt
Onderhoudswerk met behulp van
een trekker
Planten en rooien met machines
in de bloembollenteelt
Enige nieuwe motorspuiten
Demonstratie van spuitstokken te
Hoorn

Groenten &Fruit 5, p. 616
Med. Dir.v.d.Tuinbouw 13,p.177
Tuinbouwgids 1951,p. 191
Water 34, p. 1
Vakbl. v. d. Bloem. 5, p. 126
De Tuinbouw 5, p. 22
De Tuinbouw 5, p. 50
Med.Dir.v.d.Tuinbouw 13,p.172
De Tuinbouw 5, p. 132
De Tuinbouw 5, p. 173
Med. Dir v. d. Tuinbouw 13,p.553
De Tuinbouw 5, p. 244
De Fruitteelt 40,p.844
Med. Dir. v. d. Tuinbouw, bijlage
v. h. Nov. no p.69,251, 317
De Tuinbouw 5, p. 298
Groenten & Fruit 6, p. 395
Tuinbouwgids 1951, p. 433
Tuinbouwgids 1951,p. 216
Verw. &Ventilatie 7, p. 4
Weekbl. Bloemb. Cult., 60, p. 230
Loonbedrijf 3,p. 4
Med.Dir.v.d.Tuinbouw 13,p. 188
Med. R.T.C., Naaldwijk, nr 5, p. 3
Groenten & Fruit 6, p. 372
Tuinbouwgids 1951,p. 195
Tuinbouwgids 1951,p. 194
Groenten &Fruit 6, p. 294
Groenten & Fruit 6, p. 396
Vakbl. Bloemisterij 5, p. 388
Tuinbouwgids 1951,p. 199
Med.Dir.v.d.Tuinbouw 13, p.191
Tuinbouwgids 1951,p. 154
Tuinbouwgids 1951,p. 356
Tuibouwgids 1951,p. 497
Med.Dir.v.d.Tuinbouw 13,p.184
De Fruitteelt 40, p. 413
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