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Nachtvorstwering
door rook en nevel
Ir. J. de Zeeuw
In de lezing over 'Mogelijkheden van nachtvorstwering', gehouden tijdens de vorige ontwikkelingsdagen, is de nadruk gelegd op de theoretische kant
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van dit vraagstuk. Als één van de mogelijkheden
van nachtvorstwering werd toen genoemd: vermindering van de netto-uitstraling. Dit houdt in een
vermindering van het verschil tussen uitstraling en
instraling.
Vanouds is bekend, dat wolken en mist een daling
van de temperatuur verhinderen. Men tracht dit
verschijnsel na te bootsen door het vormen van
dichte rookwolken. Tot nu toe leverde dit echter
niet veel succes op. Dit is begrijpelijk, omdat men
zich niet realiseerde wat er nu precies in een wolk
of mistlaag gebeurt, 's Nachts, wanneer de toevoer
van energie door de zon vrijwel stilstaat, zal de
uitstraling van de aarde naar het koude heelal de
overhand hebben. Deze uitstraling heeft haar maximum bij een golflengte van 10 mu. Bij onbewolkte hemel kan de uitstraling oplopen tot 0,15
gcal/cm 2 min. = 900.000 kcal/ha uur. Om een
idee te geven van de enorme energiehoeveelheid,
welke dit vertegenwoordigt: men zou hiermee
9000 1water van 0 tot 100° C kunnen verwarmen.
Bij bewolking of mist is de uitstraling slechts een
fractie van die bij heldere hemel, namelijk minder
dan 10%.
Wat gebeurt er nu in een wolk? Een wolk of mistlaag bestaat uit een verzameling kleine waterdruppeltjes. Water heeft de eigenschap infrarode straling zoals die door de aarde uitgezonden wordt,
sterk te absorberen (water is nagenoeg zwart voor
dit soort straling). De absorptie van straling hangt
echter af van de afmetingen der deeltjes. De maximale absorptie treedt op als de deeltjes een grootte
hebben die ongeveer gelijk is aan de golflengte
van de te absorberen straling.

Overdruk uit Meded. Dir. Tuinb. 22 (1959), 3, pp. 149—167, 's-Gravenhage
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Wolken- en mistdruppels voldoen goed aan deze
eis; vandaar dat de absorptie van de aardstraling
vrijwel 100% is.
Naarmate een stof beter absorbeert, zal ook de
warmte-uitstraling sterker zijn. Absorptie en uitstraling zijn namelijk nauw aan elkaar gebonden.
De temperatuur van een wolk zal slechts weinig
verschillen van die van het aardoppervlak. De uitstraling van de wolk ( = instraling van de aarde)
zal daardoor vrijwel even groot zijn als die van de
aarde. De netto-uitstraling van de aarde is dus gering, zodat de temperatuur van het aardoppervlak
vrijwel constant blijft.
Om deze goede eigenschappen tracht men de
waternevels (wat wolken en mist in wezen zijn)

na te bootsen door kunstmatige opwekking van
rook of nevel. Vele middelen worden hiervoor gepropageerd zonder dat men eerst onderzocht heeft
of ze wel kunnen voldoen. In het algemeen neemt
men aan dat wanneer de opgewekte wolk maar dik
genoeg is, er wel een goede afscherming zal zijn.
Dit behoeft niet zo te zijn: indien de deeljes kleiner zijn dan 1 mu (zoals bij de meeste rooksoorten
en olienevels), zal de maximale absorptie liggen
bij golflengten kleiner dan 1 mu. Dit is echter
zichtbaar licht. Hier hebben we al direct het knelpunt: men neemt als criterium voor de absorptie
van een wolk de zichtwijdte; als deze gering is,
neemt men aan dat de absorptie van infrarode
straling groot is. Dit is meestal niet zo.
In afb. 1 is een overzicht gegeven van de stralingsgebieden van zon en aarde. Hierin is de golflengte
uitgezet in cm (1 cm = 10 000 m u ) . De zon
heeft een oppervlaktetemperatuur van 6000° K,
de aarde van gemiddeld 237° K ( = 0° C ) . Als
we aannemen, dat de maximale absorptie van een
kunstmatige nevel ligt bij 0,8 mu ( = 8.10-5 cm),
zien we dat hij van de aardstraling vrijwel niets
vangt!
Om een objectieve maatstaf te krijgen voor het beoordelen van nachtvorstweringsmiddelen zijn deze
zomer op het I.T.T. proeven opgezet waarin stralingdempende eigenschappen van enige veel gepropageerde stoffen zijn onderzocht. Voor het onderzoek werden drie stoffen uitgekozen, welke elk
representatief zijn voor een grote groep: houtrook,
olienevel en een chemische, hygroscopische rook.
We stellen als eis, dat een kunstmatige mist met
een hoogte van 10 m een temperatuurdaling moet
kunnen voorkomen. Dit is een vrij willekeurige eis,
echter gebaseerd op een planthoogte van hoogstens
8 m.
De proeven werden gedaan in het laboratorium.
Er moest daarom eerst een norm worden gesteld
waaraan de te onderzoeken stoffen minimaal moesten voldoen, opdat in de praktijk goede resultaten
verwacht mochten worden.

Het is logisch dat daarbij weer een vergelijking
gemaakt wordt met mist. Mist wordt gekarakteriseerd door een zichtwijdte vanminderdan 1000m.
Lichte mist bevat 0,02 g vloeibaar water per m3
lucht. Volgens opgave van het K.N.M.I. kan gesteld worden, dat bij een mist van 1000 m zicht
en 100 m hoogte de temperatuurdaling klein zal
zijn. De netto-uitstraling is dan ongeveer 10% van
die bij heldere hemel.

stralingsenergi
g c a l / c m min

250totdle
aardstraling

Zou men al het water van een dergelijke mist in
één laagje samenbrengen, dan ontstaat een waterlaagje van 100 X 0,02 mu = 2 mu. Op afb. 2
zien we, dat zo'n waterlaagje de uitstraling van de
aarde voor ongeveer 95% absorbeert. Indien we
de mist verdelen in lagen, kunnen we de absorptie
van de aardstraling cumulatief, dus het totaal van
de absorptie voor een steeds dikkere laag, berekenen. In afb. 3 is dit aangegeven. We zien hier
dat de absorptie in de eerste 10m ongeveer 23i%
bedraagt. Deze 10 m bevat een hoeveelheid water
overeenkomend met een laagje van 10 X 0,02 =
0,2 mu. De absorptie wordt bepaald door de totale
hoeveelheid water in de mist. Het doet er weinig
toe of deze hoeveelheid water in 1 m of in 10m
geconcentreerd is. We zullen daarom deze 100 m
hoge mist als het ware samendrukken in een laag
van 10 m. De totale waterhoeveelheid blijft dan
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2. Absorptie van infrarode straling door water (naar gegevens van F. Albrecht berekend voor waterlaagdikten van
0,2, 1,2 en 5 mu)

Absorptie %
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3. Verloop van de absorptie met de hoogte.
Watergehalte mist: 0,02 g per m 3 lucht; misthoogte: 100 m; zichtwijdte: 1000 m
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dezelfde, dus ook de absorptie. We kunnen nu een
vergelijking maken met de kunstmatige mist, welke
ook 10 m hoog moet zijn. De samengedrukte mist
heeft in de eerste meter een absorptie van 23i%.
We moeten daarom als eis aan de kunstmatige
mist stellen: een stralingsabsorptie van 23i% in de
eerste meter; deze hoogte houdt verband met de
gebruikte apparatuur.
In het laboratorium werd de te onderzoeken stof
door een meetkoker gezogen, waarbij dan de vermindering van de uitslag van een galvanometer een
maatwasvoor de stralingsabsorptie. Gecombineerd
met een bepaling van de rookdichtheid krijgt men
dan een aanduiding voor de stralingsabsorptie bij
verschillende dichtheden van de kunstmatige
schermlaag.
De absorptiemetingen worden verricht bij rookdichtheden overeenkomend met respectievelijk
minder dan 10 cm, ongeveer 30 cm, ± 100 cm
en ± 350 cm zicht. Dit zijn dichtheden welke in
de praktijk niet voorkomen; 350 cm zicht is een
zeer dichte mist, welke sporadisch voorkomt. De
andere dichtheden zijn in de praktijk vrijwel onbestaanbaar. Dit houdt in dat de metingen nogal
geflatteerd zijn. Alleen de meting bij 350 cm zicht
benadert vanuit de verte een praktische waarde.
Wezullen dan ook alleen de absorptie-percentages
van dezedichtheid bespreken.

van de stralingsbron een grotere hoeveelheid stralingsenergie aan het op de wand gecondenseerde
water wordt toegevoerd. Hierdoor zal het op de
wand gecondenseerde water sneller verdampen, zodat de absorptie door de wand geringer wordt, hetgeen een verhoging van de energietoevoer aan de
thermozuil tot gevolg heeft. Daar de ijkmeting uitgevoerd is met droge wand, zullen slechts die metingen vergelijkbaar zijn, waarbij absorptie en reflectie van de wand dezelfde zijn.
Wij moeten daarom slechts de metingen bij hoge
temperatuur van de stralingsbron bezien. We krijgen dan een absorptie van 17% bij een rookdichtheid van 350 cm zicht en 65° C. Straks zullen we
zien wat dit betekent.
2. Olienevel
Deze nevel werd verkregen door verdamping en
condensatie van dunne smeerolie. Bij de condensatie ontstaat een nevel van zeer fijne druppeltjes
(ongeveer 0,5 mu dia). Bij deze fijne nevel blijkt
duidelijk de sterke invloed van de druppelgrootte.
Uit proeven is gebleken, dat olie en water niet veel
verschillen in hun vermogen tot absorptie van infrarode straling. Toch is de absorptie van deze
olienevel gering, namelijk 8 % bij 350 cm zicht.
Hier treedt geen verandering op bij stijging van de
temperatuur.

1. Houtrook
Deze rook wordt verkregen door verbranding van
een mengsel van houtkrullen, afgewerkte olie en
natriumnitraat. Bij de verbranding komt veel water
vrij in de vorm van waterdamp. Deze damp condenseert en beïnvloedt de metingen sterk. Dit blijkt
uit de absorptie bij verschillende temperaturen van
de stralingsbron.
Bij 350 cm zicht neemt de absorptie af van 46%
tot 17% indien de temperatuur van de stralingsbron toeneemt van 30° tot 65° C. Deze stijging
kan voorkomen wanneer bij hogere temperaturen

3. Chemische rook
Als laatste is een chemische rook onderzocht bestaande uit fijne deeltjes gesublimeerd zinkchloride, een sterk hygroscopische stof. De bedoeling
is, dat de rookdeeltjes water uit de lucht zullen
aantrekken en daarmee druppeltjes vormen. Daar
deluchtvochtigheid tijdens nachtvorst gering is,zal
de aangroeisnelheid van de druppeltjes ook gering
zijn, waardoor het effect grotendeels verloren gaat.
Bij de beproeving gaf de rook een constante absorptie van 18% bij een zichtwijdte van 350 cm.

stuk lager zijn. Indien we de meetgegevens extrapoleren tot 2000 cm zicht, krijgen we absorptiepercentages van respectievelijk 14, 7,6 en 15. Deze
cijfers tonen duidelijk aan, dat van de toepassing
van de beproefde middelen in deze vorm geen
goede resultaten mogen worden verwacht, alleen
reeds door gebrek aan absorptiemogelijkheid voor
infrarode straling.
Een ander nadeel van deze stoffen in vergelijking
met natuurlijke mist is het onvermogen om extra
warmte vrij te maken door condensatie of stolling.
4. Temperatuurverloopbij verschillende uitstralingspercentages

Betekenis van de absorptiepercentages
Uit het temperatuurverloop op afb. 4 blijkt de invloed van een vermindering van de netto-uitstraling op de temperatuur vlak bij de grond. Bij natuurlijke mist is de netto-uitstraling minder dan
10% van die bij heldere hemel. Vergeleken met
mist wordt de stralingsabsorptie van houtrook,
olienevel en chemische rook respectievelijk:

Conclusie
De proeven hebben tot de conclusie geleid dat
stoffen die onder één van de drie genoemde typen
te rangschikken zijn, in de tot dusver gebruikte
vorm niet in aanmerking komen als middel tot
wering van nachtvorst. Er wordt ijverig gezocht
naar een economisch verantwoorde methode welke
minder investering vereist dan sproeien. Dit onderzoek zal nog wel wat tijd in beslag nemen, zodat
sproeien thans nog de enige zekere methode is
voor het weren van nachtvorstschade.

2^5- X 9 0 % = 6 5 %

23,5

X 9 0 % = 30,5%

18
x 90% = 69%
23,5
De bij deze percentages behorende minimum-temperaturen zijn nu af te lezen.

Discussie
Vraag: Is zinkchloride wellicht bruikbaar in combinatie met een nevelspuit?
Antwoord: De druppeltjes van de nevelspuit zijn te
groot. Bij onmiddellijke menging met waterdamp zou
er zeker iets in zitten. In Duitsland gaf zinkchloride
geen beschadiging aan de gewassen.

Mogelijkheden in de praktijk

Vraag: Is de invloed van begroeiing in boomgaarden
van belang?

Het zal uit economisch oogpunt onmogelijk zijn
een 10 m dikke laag van een of ander middel met
een zichtwijdte van 350 cm te handhaven.
In de praktijk zal een zicht van 2000 cm alvrij klein
zijn. De absorptiepercentages zullen dan nog een

Antwoord: Zeker, het K.N.M.I. gaf bijvoorbeeld op
dat er 6° C temperatuurverschil optreedt tussen zwarte
grond en gras op een hoogte van 10 cm; het verschil
bedraagt op 100 cm circa 2° C. Bij lage boomvormen
is dit dus wel belangrijk.

Lichters in de tuinbouw
Ir. G. P. Wiersema

Zowel in de boomkwekerij als in de groenteteelt
voldoet de lichter goed. Machinaal lichten heeft belangrijke voordelen. In de eerste plaats bespaart het
degene die het werk moet verrichten, veel tijd en
moeite. Maar ook voor de gewassen is het beter
dan handwerk. Winterpeen, witlof en andere gewassen komen schoner uit de grond; bij boomkwekerijgewassen blijft de wortelpruik gaver.
Lichten in de boomkwekerij
De kweker die zijn gewassen mechanisch wil lichten, heeft keuze uit twee mogelijkheden:
a. Lichten en direct daarna rooien
Deze methode leent zich heel goed voor het gebruik van een trekker, ook bij hoge planten. Men
licht één rij planten tegelijk, trekt deze uit de
grond en legt ze opzij. Er is dan weer voldoende
ruimte om de volgende rij te lichten. De rijsnelheid is 3-6 km/uur.
Rooien direct na het lichten heeft enkele bezwaren:
1. de te gebruiken trekker dient voldoende zwaar
te zijn; het rijden met deze zware trekker bederft
op sommige gronden de structuur;
2. alle planten moeten tegelijk worden gerooid
en daarna direct worden verstuurd of opgekuild.
b. Pas enkele weken na het lichten rooien
In dit geval kan met het lichten worden begonnen
voordat de drukke rooitijd aanbreekt. Hierdoor
krijgt men een betere werkverdeling. Deze methode van lichten kan met een lier worden uitgevoerd. Men ontkomt daardoor aan de bezwaren
van de eerstbesproken methode; de gelichte planten kunnen namelijk zonder bezwaar in de grond

blijven; ze zijn na enige weken nog gemakkelijk op
te trekken.
Welke wijze van lichten de beste is, hangt vooral
af van de hoogte van de gewassen. Er is verschil
tussen het lichten van lage planten, van planten op
rijen zoals appel- en pereboompjes, en van hoge
bomen.
Bij lage planten op bedden past men de breedte
van het bed aan bij de spoorbreedte van de vierwielige trekker. De wielen lopen dan in de paden.
De 'vrije hoogte' onder de trekker bepaalt de maximale hoogte van het te lichten gewas.
Achter aan de trekker wordt een U-vormig mes
bevestigd. Op de achterzijde van het mes zitten 9
schuin naar boven staande tanden. Dit mes wordt
onder het bed door getrokken. De planten staan
dan los, zodat ze gemakkelijk uit de grond kunnen worden genomen wanneer men ze nodig heeft.
Bij gewassen op rijen kunnen in plaats van het
U-vormige mes ook een paar grote en sterke
schoffels worden gebruikt.
De trekkracht bedraagt op zandgrond 750-1000
kg, dat wil zeggen, dat een trekker van 25 tot
30 pk nodig is. Op zware grond kan de trekkracht
wel twee- à driemaal zo hoog zijn. Men kan dan
toch nog op deze wijze lichten door slechts de
helft van het bed in een keer te bewerken. Dit
heeft het bezwaar dat men viermaal door hetzelfde
spoor rijdt. Is er geen zware trekker beschikbaar,
dan roept men de hulp van een loonwerker in. Het
lichten gaat snel, vooral indien op de wendakkers
voldoende ruimte is om te keren. Lange bedden
zijn uiteraard voordeliger te bewerken dan korte.
Lage planten op rijen kunnen ook met de tweewielige trekker worden gerooid. Kan er maar één
rij tegelijk onder de trekker door, dan werkt men
met een U-vormige lichter; bij twee rijen kan men
ook een grote schoffel gebruiken. Voor een goede
diepteregeling is een slof nodig.
Bij grotere bomen is de vrije hoogte onder de
trekker te gering. Het lichten gebeurt hier met

deze vaste tanden één of twee tandenrondsels gebruikt. Deze rondsels draaien tijdens het werk.
Zij maken de wortelkluit goed los, zonder de wortels te beschadigen.
Nog eenvoudiger is de U-vormige lichter, welke
uit Zweden komt en thans ook in Nederland opgang maakt. De lichter zit met één van de benen
van de U vast aan een ploegboom en wordt dus
aan een zijde getrokken. In de ronding van de U
zitten drie stevige, schuin omhoogstaande tanden,
welke de wortelkluit losmaken.
;
Bij grote planten is een slof gewenst voor een
goede diepteregeling. Het opgaande loze stuk van
de U is nodig om de wortels aan de andere kant
van de rij los te snijden. De normale uitvoering,
1. Lichten met een Her. De lichter wordt door de aftakas
van de trekker aangedreven

een lier of verhaalknop op een trekker of jeep.
Deze staat aan het eind van het perceel en trekt
de lichter naar zich toe. Alleen de man die de
lichter bestuurt en de lichter zelf, komen nu in het
gewas.
Als de lier op een 4-wielige trekker is gebouwd,
loopt de kabel loodrecht op de trekker. Na het
lichten van een rij wordt de trekker verplaatst
naar de volgende rij. Verankeringen zijn meestal
niet nodig; een voortje voor de trekkerwielen is
voldoende. Ook op de tweewielige trekker kan
voor dit doel een lier worden gebouwd. In Nederland wordt thans een goedkope lier gefabriceerd.
Constructie
De constructie van de lichters is nogal verschillend. De eerste typen waren veelal verbouwde
voetploegen, waarvan het rister was vervangen
door een paar tanden. Deze lichters werken redelijk goed.De tanden zitten echter vaak te dichtopeen en staan niet voldoende steil, waardoor de
wortels niet altijd voldoende losgemaakt worden.
Dit losmaken gaat beter als men in plaats van

2. U-vormige lichter met grote voet en wiel

met een afstand van ca. 35 cm tussen de 'benen'
is in vele gelassen bruikbaar. Voor laanbomen is
een grotere uitvoering gewenst.
Aan de lichter moeten de nodige mogelijkheden
voor verstelling zitten; het mes moet voor- en
achterover kunnen worden gesteld en ook de voet
voor de diepteregeling dient instelbaar te zijn.
De besturing is bij alle lichters moeilijk; de lange
kabel biedt namelijk weinig houvast. Een goede
oplossing ishet aanbrengen van een grotevoet met
een zwaard eronder; dit zwaard loopt over de gehele lengte van de voet. Het zwaard dient voor de
besturing en voor het doorsnijden van onkruid, zodat dit zich niet voor de lichter ophoopt.
Boven de voet zit een wiel met luchtbanden, waarmee de lichter gemakkelijk kan worden teruggetrokken, nadat hij ondersteboven is gedraaid. De
kabel wordt tegelijkertijd meegenomen. Tot een
afstand van 100 m levert dit geen moeilijkheden
op. De werksnelheid van 10-15 m/min. kan onzes
inziens in vele gevallen worden opgevoerd tot het
drie- of vijfvoudige. Een schoffelvormige lichter
met omhooggebogen einden lijkt ons ook geschikt
voor het lichten van gewassen als rozen. Hiermede worden twee rijen tegelijk gelicht. Zo verkrijgt men een grote arbeidsbesparing. Voor verschillende rijafstanden zijn dan aparte schoffels
nodig.
Andere oplossingen zijn het gebruik van een 2trommelige lier (waarvoor twee man nodig zijn)
en het gebruik van de verhaalkop op een tweewielige trekker. Met de verhaalkop kan één man
het lichten uitvoeren; dit is vooral voor kleine bedrijven zeer aantrekkelijk.
Grote bomen licht men met een zware U-vormige
lichter, die aan beide benen een glij-ijzer heeft.
Aan beide glij-ijzers wordt tegelijkertijd getrokken;
de lier met twee trommels moet daarom van een
aparte constructie zijn. Een betrekkelijk goedkope oplossing verkrijgt men door een oud autodifferentieel te gebruiken. Alleen voor grote hoeveelheden is dit systeem lonend.

Lichten in de groenteteelt
In principe zijn hier dezelfde mogelijkheden. Bij
direct rooien gebruikt men een trekker met lichter
erachter; innauwe rijen trekt men delichter schuin
achter de trekker aan een kabel van enkele meters.
Op vaste en droge zandgronden kan de lichter
ook naast de trekker worden aangebracht.
Het lichten op voorraad gebeurt met vier- of tweewielige trekkers of met een verhaalkop.
Werkt men met bedden of stroken, dan dient de
plant- of zaaiafstand zo groot te zijn, dat de wielen
juist door de paden rijden. Ook tijdens andere
werkzaamheden als schoffelen en dergelijke zullen
dan de wielen steeds door hetzelfde spoor rijden.
Met een zware tweewielige trekker kan men op
lichte grond twee rijen tegelijk lichten, als de rijen
tenminste dicht bijeen staan. Op zware grond kan
een tweewielige trekker met ijzeren wielen nog
goed één rij per rit lichten. De lichter bestaat dan
uit een korte ploegschaar met een klein steil rister.
Witlof, bieten en peen kunnen hiermee goed ge-

3. Kiplichter aan tweewielige trekker van 5 pk. Onder de
trekker de verhaalkop

licht worden. Het gewas kan naderhand gemakkelijk worden gerooid.
Kan de tweewielige trekker niet op de normale
wijze worden gebruikt, dan is een verhaalkop een
goede oplossing. De trekker windt hierbij de kabel
op en verplaatst zich zo langs de te lichten rij.
Er treedt geen wielslip en veel minder structuurbederf op.
Dit jaar is het witlof van het I.T.T. met twee
rijen tegelijk gelicht. De grond was zwaar. De
verhaalkop was bevestigd op een tweewielige trekker van 5 pk. De trekkracht was 600 kg en de
snelheid 12 m/min. Ondanks deze lage snelheid
werd een grote arbeidsbesparing in vergelijking
met handwerk bereikt.
Bij gebruik van een kiplichter behoeft de trekker
op de wendakkers niet meer gekeerd te worden en
kan één man het werk af.
Uiteraard kan men evenals in de boomkwekerij
ook een lier gebruiken.

Conclusie
Er zijn tal van mogelijkheden om op niet te kostbare wijze snel en gemakkelijk te lichten. Verbeteringen zijn ongetwijfeld nog denkbaar, maar de
eeste stappen in de goede richting zijn gezet.

Discussie
Vraag: Hoe oogst men winterwortelen met de lichter?
Antwoord: Van belang is dat men goed onder de wortels door gaat. Met de lichter krijgt men dan mooier
werk dan met de hand. Flakkeese peen wordt b.v. op
deze wijze met zeer goed resultaat gelicht.

Literatuur
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Doelmatige bedrijfskleding

worden uitgeschakeld. Eén van deze middelen is
het gebruik van doelmatige bedrijfskleding.

J. de Ruiter

Warmteproduktie - warmteafgifte

Regen, wind en koude kunnen de uitvoering van
de dagelijkse werkzaamheden in de tuinbouw bemoeilijken. Vaak is uitstel niet mogelijk en moeten de werkzaamheden onder de heersende onaangename omstandigheden worden verricht. De arbeidsprestatie ligt dan aanzienlijk beneden het normale niveau.
De weersomstandigheden zelf kunnen wij niet veranderen. Wel echter kunnen wij zoeken naar middelen, waarmede hun invloed zoveel mogelijk kan

Ons lichaam produceert warmte en staat warmte
af aan zijn omgeving. De warmteproduktie wordt
bevorderd door de lichaamsbeweging. De warmteafgifte wordt door verschillende factoren bepaald:
1. Temperatuurverschil. Naarmate de temperatuur van de ons omringende lucht lager is dan die
van ons lichaam, vindt een sterkere warmteafgifte
plaats.
2. Luchtbeweging. Een lage temperatuur is bij
een felle oostenwind veel hinderlijker dan wanneer
het windstil is.

3. Verdamping. Voor verdamping is warmte nodig. Indien ons lichaam vocht van transpiratie of
regen moet verdampen, wordt hiervoor warmte
aan het lichaam onttrokken.
Voor het bereiken van een optimale arbeidsprestatie ishet van belang, dat de warmteafgifte in overeenstemming is met de warmteproduktie. Van de
twee begrippen warmteproduktie en warmteafgifte
kan de warmteproduktie voor een bepaald werk
als gegeven worden aangenomen. Het komt er
nu op aan de warmteafgifte gelijk te maken aan
de warmteproduktie.
Eisen waaraan de kleding moet voldoen
Tot het herstellen van het evenwicht kan doelmatige werkkleding in belangrijke mate bijdragen.
In dit opzicht wijkt het doel van werkkleding
dus af van dat van spuitkleding. Deze laatste
wordt bezien op bestendigheid tegen chemische
stoffen, omdat zij de drager van de kleding daartegen moet beschermen. Wanneer hier van speciale
werkkleding wordt gesproken, dan wordt hiermede
de kleding bedoeld die beoogt het evenwicht tussen warmteproduktie enwarmteafgifte te herstellen.
In de tuinbouw hebben wij hoofdzakelijk te maken
'met een bescherming tegen koude en regen. De
kleding kan worden ingedeeld in twee grote groepen: koudewerende en vochtwerende kleding. In
deze onderverdeling komt tevens het verschil in
taak tot uitdrukking.
De koudewerende kleding heeft in hoofdzaak ten
doel de invloed van temperatuurverschil en luchtbeweging uit te schakelen. Naarmate de isolerende
waarde van de kleding hoger is, zal de warmteafgifte geringer zijn. Verder dient de kleding voldoende poreus te zijn om de geproduceerde waterdamp kwijt te raken. Deze mag namelijk niet
onder of in de kleding condenseren; dan zou immers de warmteafgifte door twee oorzaken worden
vergroot: in de eerste plaats' doordat vocht een
goede warmtegeleider is, en in de tweede plaats

doordat er warmte aan het lichaam wordt onttrokken om het gevormde vocht te verdampen.
De voornaamste taak van de vochtwerende kleding is het lichaam droog te houden; ook in dit
geval om overmatige warmteafgifte door betere
geleiding en verdamping tegen te gaan.
Evenals bij de koudewerende kleding moet de vorming van vocht door condensatie onder de kleding
worden voorkomen. Bij vochtwerende kleding is
dit vaak wat moeilijker te verwezenlijken.
Werkkleding in de praktijk
Het gaat erom de werkomstandigheden te verbeteren, teneinde onder andere het aantal dagen waarop kan worden gewerkt, te verhogen. Bescherming
is in dit verband belangrijk.
Dagen met strenge vorst, striemende regen, hagel
en sneeuw blijven hier natuurlijk geheel buiten beschouwing. Het gaat om die dagen waarop het
eigenlijk te mooi is om binnen te blijven, maar
toch te slecht om met redelijk resultaat buiten te
werken. Omtrent de weliswaar subjectieve begrippen 'werkbaar' en 'onwerkbaar weer' geeft het
K.N.M.I. te De Bilt ons bruikbare richtlijnen.
Over de winters van de afgelopen vijftig jaar ishet
percentage dagen waarop het weer als beslist 'onwerkbaar' wordt bestempeld 14. Werkbaar, mits
bepaalde voorzieningen worden getroffen, is 55%.
Wanneer wij erin slagen een deel van deze tweede
groep door niet te kostbare voorzieningen in dagen
met beter werkbaar weer om te zetten, dan is er
al veel gewonnen. De arbeidsprestatie zal hoger
liggen en het werken aangenamer zijn. Bovendien
is er meer kans dat de werkzaamheden tijdig klaar
komen.
Koudewerende kleding
De koudewerende kleding wordt vaak vervaardigd
van een stevige katoenen stof, gevoerd met één
of twee laagjes schuimplastic. Deze laatste is met
de stof doorgestikt en vormt daarmede één geheel.
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1. Koudewerende kleding, die onder de normale kleding
behoort te worden gedragen

De warmte-isolerende laag van de kleding is verkrijgbaar in verschillende uitvoering en dikte al
naar de aard van de arbeid. Voor arbeid die weinig lichaamsbeweging vraagt, kan een dikkere isolerende laag worden gekozen dan voor dynamische
arbeid. Immers, bij meer lichaamsbeweging is de
warmteproduktie groter.
De koudewerende kleding is over het algemeen
vrij soepel en prettig in het dragen. De lichaamsbewegingen worden niet of nauwelijks gehinderd.
Er kan een onderverdeling worden gemaakt in:
1. uitsluitend isolerende kleding, waarover een
beschermende werkkleding dient te worden gedragen. Bij vuil werk kan dit de voorkeur verdienen.
De isolerende kleding behoeft dan minder te worden gewassen;
2. isolerende kleding + werkkleding in één pak
verenigd. De eigenlijke koudewerende kleding is
hier als een voering aan de binnenzijde aangebracht.
Vochtwerende kleding
Vochtwerende kleding wordt in verschillende soorten in de handel gebracht. Nog niet zo lang geleden werd hiervoor vrijwel uitsluitend het zogenaamde oliegoed gebruikt. Tegenwoordig wordt

2. Links werkkleding waarin de koudewerende kleding als
voering is aangebracht

steeds meer rubber- en plastickleding op textielbasis gebruikt. Oliegoed en zeildoek zijn vrij goedkoop, maar vragen veel onderhoud en scheuren gemakkelijk. De goedkopere 'plastics hebben het bezwaar, dat ze bij vorst hard worden en ook nogal
kwetsbaar zijn.
Betere oplossingen zijn:
1. rubber op textielbasis. Voorbeelden hiervan
zijn het 'dubbeltex-pak', twee laagjes textiel met
daartussen rubber, en kleding vervaardigd van
'Neopreen', een laagje kunstrubber op textiel;
2. plastickleding. De twee belangrijkste soorten
zijn: de wat dikkere 'Duitse plastic' en de dunne
plastickleding op katoen- en nylonbasis. Al naar
de eisen gesteld aan onder meer slijtvastheid en
weerstand tegen scheuren zijn hiervan verschillende kwaliteiten verkrijgbaar.
De kleding wordt geleverd in verschillende uitvoering: als lange jas, overal of korte jas en broek.
In het algemeen zal een tweedelig pak het best
voldoen. De lichaamsbeweging wordt hierbij
slechts weinig gehinderd, de ventilatie is beter en
desgewenst kan jas of broek ook afzonderlijk worden gedragen.
De prijs varieert voor de goede kwaliteiten van
f 40 tot f 65 per pak. Het verdient aanbeveling
nauwkeurige voorschriften betreffende onderhoud
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en reiniging aan de leverancier te vragen en deze
stipt op te volgen.
Het gebruik

3. Vochtwerende kleding bij de spruitenpluk

Machinaal plantenvan perspotten
G. F. van 't Sant

Vooral bij zittend werk op trekker en plantmachine is goede werkkleding nodig. Dit geldt
ook voor het werken met de nevelspuit (vooral
bij nachtnevelen). Allerlei winterwerkzaamheden,
onder andere het sorteren van fruit, stellen eveneens bepaalde eisen aan de kleding. De produkten
in een werkruimte vereisen soms een temperatuur
waarbij de mens zonder goede isolerende kleding
niet behoorlijk zou kunnen werken. Verder zijn
combinaties mogelijk, zoals van werktent en
warmtekleding. De tent biedt beschutting en de
kleding gaat de warmteafgifte van het lichaam
tegen. Buitenwerkzaamheden vooral in herfst en
winter - bij voorbeeld het plukken van spruiten vereisen doelmatige regenkleding. Het 'doorslaan'
op de naden kan worden tegengegaan door dubbel
uitgevoerde of afgeplakte naden.
In het voorjaar kan de broek eventueel in combinatie met losse mouwtjes in een nat gewas, bij
voorbeeld bloemkool, worden gedragen.

Bij de ontwikkeling van de plantkoker zijn wij
van een normale plantmachine uitgegaan. Hieraan
zijn enkele wijzigingen aangebracht, nl.:
1. de plantschijven zijn vervallen,

Het planten van de perspotplant in de volle grond
is een tijdrovende bezigheid. Het totale aantal uren
per bedrijf is echter meestal zo gering, dat het
niet verantwoord is om speciaal voor dit werk
een machine aan te schaffen. Toch gaan steeds
meer kwekers er toe over dit werk machinaal achter een twee- of vierwielige trekker te doen, omdat het dikwijls in een drukke periode valt.

2. de originele geulentrekker is vervangen door
een zogenaamde plantkoker.
De plantkoker bestaat uit een geulentrekker met
daarboven een vierkante koker. In de achterwand
van deze koker is ruimte uitgespaard zodat de
plant, als ze rechtop in de geul staat, niet met de
achterzijde van de koker in aanraking komt.
Het trekkervermogen nodig voor twee plantelementen ligt tussen de 8 en 10 pk. Een slakkengang
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1. Tweehandig werken in gemakkelijke houding

2. Tweewielige trekker met plantmachine

is noodzakelijk, omdat de rijsnelheid varieert van
400 tot 1000 m per uur. Een tweewielige trekker
met twee plantelementen is afgebeeld in fig. 2. De
wielen zijn kleiner gemaakt om de snelheid zo
laag mogelijk te houden en van nokken voorzien
om slippen tegen te gaan. Om op regelmatige
diepte te kunnen planten zijn twee extra steunwielen aangebracht. De rijenafstand is in dit geval
30 cm. De plantelementen staan 60 cm uit elkaar,
zodat telkens na het keren aan het einde van het
perceel één plantelement op de terugweg tussen
twee rijen doorgaat. De plantkoker is gemaakt
voor het planten van sla in 5 cm perspotten. Vóór
de koker iseen stellage gemaakt, waarop de kisten
met perspotplanten staan. Deafstand tussen kisten
koker is klein zodat men tweehandig kan werken.
De perspot wordt recht boven de koker gebracht,
losgelaten en glijdt dan door de koker in de geul.
Door twee drukwielen wordt de geul vervolgens
dichtgedrukt. Voor planten in 8 cm perspot worden de wielen omgekeerd, waardoor ze verder uit
elkaar staan. Afbeelding 1 toont twee personen
die bezig zijn te planten met behulp van de plant-

koker. De twee plantelementen staan in verstek
achter een vierwielige trekker. Om de juiste plantafstand op de rij aan te houden, wordt gebruik
gemaakt van een seinratel.
De bestuurders en de planters zitten in een gemakkelijke houding op de plantmachine, wat de
prestatie ten goede komt. De aanvoer van planten
moet vlot verlopen. Eén man draagt de kistjes
met planten op het land. Hij zorgt er tevens voor
dat er voldoende voorraad op de plantmachine
staat. Afbeelding 3 toont de achterzijde van een
plantelement voor het planten van sla. Er wordt
gebruik gemaakt van de hefinrichting. Om het insporen van de trekkerwielen tegen te gaan zijn
kooiwielen aangebracht. Door de plantkoker te
verstellen, kan men dieper en ondieper planten.
De bovenzijde van de perspot moet ongeveer gelijk staan met het grondoppervlak. Bij te hoog
planten drogen de perspotten uit, waardoor de
groei wordt geremd.
Aan de hand van de grafiek in afbeelding 4 kunnen wij nagaan wat bij een bepaalde plantafstand
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de gewenste rijsnelheid is en hoeveel planten per
uur geplant worden. Bij de getrokken lijn staat de
gemiddelde plantcapaciteit van 1800 planten aangegeven. Hieruit volgt dat voor het planten van
sla op 30 cm afstand de snelheid omstreeks 500 m
per uur moet zijn en voor bloemkool op 50 cm
ongeveer 900 m per uur.
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Vraag: Kan één man twee plantkokers bedienen?
Antwoord: Dit kan wel, maar het gaat ten koste van
de rijsnelheid.
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3. Planten op juiste diepte

4. Plantcapaciteit bij verschillende rijsnelheden

Vraag: Voor het planten van 3600 planten per uur
met de machine zijn totaal 6 mensen nodig (2 planters + 1 bestuurder -f 3 mensen voor de aanvoer).
Is handwerk niet voordeliger?
Antwoord: Ook bij handwerk moeten de planten worden aangevoerd. Gemiddeld plant men met de hand
500-600 planten per uur. Om met 3 man 3600 stuks
per uur te planten, zou het tempo verdubbeld moeten
worden. Dit houdt men niet vol.
Vraag: Zijn plantbakjes met één open zijkant niet gemakkelijker?
Antwoord: Inderdaad; wij hebben echter dit jaar nog
poterbakken gebruikt.
Vraag: Is ook een plantmachine zonder plantkoker
voor dit doel bruikbaar?
Antwoord: Met een plantkoker kunnen ongeschoolde
mensen beter op juiste diepte en juiste afstand planten.
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De plukemmer, arbeidstechnisch
gezien
H. K. Krijgsman, ec. drs.

De wijze waarop met de plukemmer wordt gewerkt, is in hoge mate beslissend voor de beschadiging van het fruit. Bij voorzichtig werken met de
plukemmer is bij James Grieve de beschadiginggering. Bij Cox's O.P.gaven proeven vanhet I.B.V.T.
vrijwel geen beschadigingen te zien. De klacht dat
bij peren veelvuldig steelbreuk voorkomt wanneer
met plukemmers wordt gewerkt, wordt door de
uitkomsten van dit onderzoek niet bevestigd. Wanneer er veel gebroken stelen voorkomen, is dit een
gevolg van foutief plukken of van een ruw gebruik
van de plukemmer. Tussen de beproefde plukemmers onderling komen weinig verschillen voor.
Arbeidstechnisch gezien is de plukemmer een goed
hulpmiddel met verschillende voordelen. Om deze
voordelen te verwezenlijken moet aan onderstaande eisen worden voldaan:
1. de emmer moet zich vóór het lichaam bevinden,
2. hij moet tot op de bodem voor beide handen
gemakkelijk toegankelijk zijn,
3. hij mag niet zwaar zijn,
4. het gewicht moet goed over de schouders verdeeld zijn.
De op de bedrijven aangetroffen emmers voldeden
in het algemeen niet aan deze eisen. Bij wijze van
proef is door het I.T.T. een emmer ontwikkeld,
die in deze opzichten zo goed mogelijk voldoet.
Enkele exemplaren hiervan zijn onder verschillende omstandigheden voor gebruik in de praktijk
afgestaan teneinde op- en aanmerkingen van de
fruitteler en enig inzicht in de meningen te verkrijgen.

Plukemmer van het I.T.T.

Over enkele punten is men het algemeen eens.
Op andere punten lopen de meningen niet alleen
uiteen, maar staan zij vaak lijnrecht tegenover elkaar.
De meningen over de beproefde emmer kunnen in
het kort als volgt worden samengevat:
a. Ophanging. De gewichtsverdeling over de beide
schouders voldoet goed en is een niet te verwaarlozen voordeel.
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b. Lengte. De meningen hierover lopen uiteen.
De een vindt de lengte van 55 cm een voordeel, de
ander een nadeel.
c. Breedte. 15 cm is te smal. Weliswaar wordt het
werken op ladder of trap bij grotere breedte
moeilijker, maar deze is toch wel noodzakelijk en
wel om twee redenen:
bij het lossen blijven de appels niet hangen;
de kans op schadelijke ruimte is vooral bij grotere
appels minder groot.
d. Inhoud. Deze wordt in het algemeen te klein
gevonden. Toch is deze niet kleiner dan van de in
de handel zijnde kleinere modellen. Het verschil
ontstaat in hoofdzaak door de plukzak die meestal
onder de emmer uithangt en zo de inhoud belangrijk vergroot.
Verder zijn er uiteenlopende meningen over lengte
plukzak, sluitklemmen, bevestigingsplaats en dergelijke.
Rekening houdend met deze ervaringen en met de
huidige stand van zaken zou het nieuwe model
plukemmer er ongeveer als volgt moeten uitzien:
a. Ophanging: ongewijzigd. De beugels waaraan
de kruisriemen zijn bevestigd, dienen meer verticaal te staan. Kruisriemen over beide schouders,

Ervaringen met bollenoogsters
J. A. Veerman
Nog niet zo lang geleden waren de bloembollenkwekers van mening, dat goed machinaal rooien
van bollen niet mogelijk was. De vele mislukte
pogingen gaven hiertoe ook wel aanleiding *.
Tegenwoordig echter wordt veel gesproken over de
ontwikkeling van de bollenoogster.

teneinde vooroverhangen van de emmer te voorkomen.
b. Afmetingen: de lengte verminderen tot 50 cm
en de breedte op ± 18 cm brengen; of twee emmers maken waarvan één 55 X 18 cm en de
ander 45 X 20 cm.
c. Sluitringen: kunnen aan het einde van de plukzak worden bevestigd. Het openen zal hierdoor
gemakkelijker worden. Door de haakjes op de
oude plaats te laten en een tweede stel bovenaan
aan te brengen, kan men de plukzak op twee plaatsen aanhaken. In de bovenste stand zal de plukzak enigszins onderuit de emmer hangen.
d. Slurf: kan desgewenst worden verlengd; de
sluithaken kunnen door ringen worden vervangen.

Discussie
Vraag:Is bij het plukken met een werkstelling of vanaf de grond een plukemmer niet overbodig?
Antwoord: In de praktijk is gebleken, dat de plukslede vaak verkeerd wordt gebruikt. Men loopt er te
ver vandaan. Gebruik van een plukemmer op de juiste
wijze geeft een niet onbelangrijke besparing op reiken verplaatsafstanden.

In de herfst van 1955 kreeg het I.T.T. van het
Centraal Bloembollen Comité opdracht een bollenoogster te ontwerpen en de fabricage ervan te bevorderen. Aanleiding hiertoe was de demonstratie
met een trilgoot op een bollenbedrijf, waarbij werd
getoond dat de zandgrond hiermee omhoog kan

*) Wellicht is het interessant te vernemen dat Hein
Bader reeds even vóór of in 1920 een rooier vervaardigde. Deze werd aangedreven door een Spijker motor.
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worden gebracht. In de industrie wordt dit transport voor verschillende doeleinden toegepast, maar
of dit ook zonder meer was te gebruiken voor het
opvoeren van grond bij rooimachines, was niet
bekend.
Met rooimachines wordt meestal de grond losgesneden en omhooggevoerd tegen een schaar, waarna ze op een transportinrichting komt om een
verdere bewerking te ondergaan. In dit geval
wordt echter de grond voor de schaar opgeschoven, terwijl de bollen naar de zijkanten wegrollen.
Of een stilstaande schaar kan worden toegepast
of dat triltransport beter is, hangt af van de vraag
of de grond voor de schaar wordt 'opgestroopt'.
Sommige gronden hebben zoveelsamenhang dat zij
tegen de schaar omhoog schuiven; dit is het eenvoudigst en het goedkoopst. Het komt voor bij
kleigrond en veenachtige grond, mits de laagdikte
voldoende is.
Triltransport is geschikt voor grond die op de
transportgoot uit elkaar valt. Als de grond op de
bek van de transportgoot nog verbinding houdt
met de vaste grond voor de goot, wordt het
transport belemmerd en wordt de grond op de
trilgoot in elkaar getrild. Losse zandgrond is geschikt voor deze methode; ook - hoewel iets minder - droge kleigrond en droge venige grond.
Krijgen deze gronden door vocht meer samenhang,
dan transporteert de trilgoot niet meer. Een dunne
kleilaag van enkele centimeters zoals bij voorbeeld
bij het rooien van zilveruien of zaaiuien wordt
evenwel nog goed verwerkt.
Voordelen van triltransport zijn:
goede opvoer in losse grond;
de lage weerstand in de grond vraagt weinig vermogen;
de machine kan hierdoor met grote werkbreedte
worden uitgerust;
triltransport kan tegelijkertijd geheel of gedeelte-

lijk voor schoning dienst doen (weinig beschadiging).
Nadelen: dure constructie en geringe snelheid
(maximaal ± 1200 m/uur).
Met het prototype van de I.T.T.-bollenoogster
is op zand en op droge kleigrond tot 25 cm diep
gewerkt met een 1,15 m brede trilgoot. Het uitzeven geschiedde op rollenbanen bestaande uit
rubberringen met nokken. Het benodigde vermogen voor de gehele machine, dus trilgoot, rollenbaan en voortbeweging, was 6 tot 8 pk.
De triltransportgoot heeft op hiervoor geschikte
gronden steeds goed gewerkt. Het uitzeven was
meestal onvoldoende. Ook de drie fabrikanten,
die thans bollenoogsters in de handel brengen,
hebben hiermede meer of minder moeilijkheden.
Zand zeven uit een gerooid produkt met wortels
is niet zo gemakkelijk als het zich laat aanzien.
Over het algemeen gaat dit veel vlotter met het
uitzeefbare gedeelte van kleigrond. De bollenoogster voor zandgrond wordt door het I.T.T. niet
verder ontwikkeld. Drie fabrikanten hebben dit
seizoen met oogstmachines bij kwekers gewerkt en
hebben in meer of mindere mate principes van de
I.T.T.-bollenoogster overgenomen. De opdracht
van het C.B.C, is hiermede volbracht.
Er bestaan plannen om het triltransport ook voor
kleibollen te proberen. Overwogen wordt deze
eerst uit te ploegen, waardoor de bollen in de
bovenste laag van de ploegsnede komen te liggen,
en dan met de trilgoot een dunne laag grond met
bollen op te nemen om zo weinig mogelijk kluiten
te verzamelen.
Een trilgoot met ingebouwde zeef kan verder geprobeerd worden voor:
a. vroege aardappelen (de bestaande rooiers geven te veel beschadiging; de trilgoot kan achter
een tweewielige trekker worden bevestigd);
b. zaaiuien; hierbij kan een aantal rijen op een
zwad worden gelegd;
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c. zilveruien; deze kunnen in een zak of kist
worden verzameld;

trekker te laten werken, zodat geen paden nodig
zijn en ook niet over de wortels wordt gereden;
e. boomteelt; het is wellicht mogelijk dat bedden
d. wortelen; het rooien van fijne peen is nu nog
met jonge coniferen op deze wijze worden geoogst,
geheel handwerk.
waarbij dan de boompjes van de trilgoot worden
De bedoeling is de rooier naast een tweewielige
opgeraapt.

Nieuwe verstekwerktuigen voor

werktuigen voor het versnipperen van snoeihout
worden onderzocht.

de fruitteelt
Grondbewerking
H. R. ten Cate

Het tekort aan arbeidskrachten en de hoge kosten
van handwerk hebben een sterk stimulerende invloed gehad op de ontwikkeling van verstekwerktuigen voor de fruitteelt. De behandeling van
grond en grasmat tussen de bomenrijen levert bij
gebruik van werktuigen en machines geen bijzondere moeilijkheden op, maar het is vooral de
strook bij de stammen, die veel handwerk vraagt.
Voor de bewerking van deze strook bestaan nu
ook diverse werktuigen. Ze zijn niet alle in het
laatste jaar ontwikkeld, maar vele reeds bestaande
constructies zijn toch weer verbeterd.
Maaien

Het maaien met cirkelmaaiers die een ruime verstekwerking hebben en die uitgerust zijn met een
zwenkende schijf, was reeds bekend.
De voornaamste verbeteringen hieraan zijn: degelijker en bedrijfszekerder overbrenging, zowel met
tandwielen als met V-snaren; verminderde druk
van de zwenkende schijf tegen de stammen. Verdere proefnemingen in deze richting worden gedaan; onder andere zal de geschiktheid van deze

Voor het bewerken van de grond langs en tussen
de stammen zijn verscheidene verstekfrezen geconstrueerd. Vooral de bestuurbare en de zwenkende ('denkende') frezen achter vierwielige trekkers ondervinden veel belangstelling.
De besturing geschiedt door iemand die achter
het werktuig loopt en een hefboom bedient die
op de (bestuurbare) wielen werkt. De wielen dienen tevens voor de diepteregeling.
De zwenkende frezen hebben een inrichting waardoor de frees geheel of gedeeltelijk uitwijkt als
een zogenaamde voeler tegen de stam komt. Sommigehebben in principe veel gemeen met de zwenkende schijf van een cirkelmaaier. Veelal is de
druk op de stammen nog wat te groot voor toepassing in jonge beplantingen, doch ook in deze
richting is al veel verbeterd.
Met het oog op gronden waar frezen nadelig kan
zijn, bestaat veel belangstelling voor het 'Rickbergwerktuig'. Dit iseen verstekwerktuig, waaraan naar
behoefte een ploeg, een schijvenploeg of een grote
V-vormige schoffel kan worden bevestigd.
Discussie
Vraag: Op welke oppervlakte is een verstekwerktuig
in de fruitteelt rendabel?
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Antwoord: Dit is afhankelijk van de arbeidsbezetting
van het bedrijf. Werkt men met vreemde arbeidskrachten, dan is een verstekwerktuig ook op kleine
bedrijven al spoedig rendabel.
Vraag:Is er, omdat een Rickberg-werktuig alleen langs
de stammen werkt, bovendien nog een frees nodig
voor de middenstroken?
Antwoord: Hiervoor moet men in dit geval geen frees
nemen, maar een goedkoper werktuig,bijvoorbeeld een
schijveneg of een cultivator. Indien een frees wordt
aangeschaft, moet deze alles kunnen bewerken, dus
ook de strook bij de bomen.

Summary
Horticultural engineering il

In this issue a report is given of what was discussed
on the second of the two education days which the
Institute of Horticultural Engineering had organized
for teachers, research workers, advisers and those who
are interested in horticultural engineering, in November 1958.
Night frost prevention by smoke and vapour. It has
long been known that clouds and fog can prevent too
great a fall in temperature. The Institute of Horticultural Engineering has made experiments on the extent
to which wood-smoke, oil vapour, and a vapour of
fine particles of sublimated zinc chloride, possess this
property. These experiments have led to the conclusion
that, in the form in which they have hitherto been

used, these substances cannot be considered as a way
to prevent night frost.
Lifters in horticulture. Digging by lifters leads to
considerable labour-saving. Besides,the crops are much
cleaner when lifted and the roots are less damaged.
The possibility of applying several types of lifters for
arboriculture and vegetable gardening is examined.
Effective working clothing. Several kinds of coldproof and damp-proof clothing are discussed. Examples
are given of the use of this kind of clothing in horticulture.
Mechanical planting of soil blocks. The Institute of
Horticultural Engineering has somewhat altered the
construction of planting machines, so that they can
also be used for the planting of soil blocks. The capacity is about 1,800 plants per hour per element;
400 to 600 plants can be set out by hand a man.
The picking bag,seen by a work-study man. Some of
the picking bags developed by the Institute of Horticultural Engineering have been used by some fruit
growers. Their experiences are discussed in this article.
Experiences with flower bulb harvesters. Experiments
have been made on sandy and dry clay soil with the
prototype of a bulb harvester with a vibrating scoop.
These experiments have revealed that this harvester
works well on dry soil. Sifting on sandy soil still gave
difficulties, however.
New offset implements in fruit growing. Investigations
are made as to what alterations have been made to
existing implements and what new constructions have
been designed.
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