De o n t w i k k e l i n g van de tuinbouv
door DrIrE.W.B. van den Muijzenberg, DirecteurInstituut voor Tuinbouwtechniek te Wageningen
In het artikel over de Najaarsbeurs vees ik er reeds
op hoe verwonderlijk snel een bepaalde ontwikkeling
zich binnen een tijdsbestek van één of enkele jaren
kan voltrekken. Indien men als definitie voor de mechanisatie in land- en tuinbouw aanneemt ,,het
kunstmatig gebruik maken van andere dan menselijke energie voor het kweken van gewassen", moet
men wel tot het inzicht komen dat de tuinbouw zeer
sterk gemechaniseerd is. Uit een dienovereenkomstig
gemaakte berekening bleek, dat de energieverhoging
als gevolg van de bouw van kassen gelijk te stellen is
met de capaciteit van 100.000 goed benutte landbouwtrekkers (v. d. Muijzenberg, Meded. Dir. van
de Tuinbouw 1949, No 8, p. 744). Bovendien kan nog
op een 250-tal toepassingsmogelijkheden van de trekker in de tuinbouw worden gewezen (zie hetzelfde
artikel). Ir J. M. Riemens sprak op de Westlandse
Bloemententoonstelling dan ook terecht over de
tuinbouw-industrie. Doch ook verder is er op technisch gebied in dit jaar veel veranderd.
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De bedrijfsgebouwen
W a t de bollenschuren betreft, weten we nu, dat
deze inderdaad nauwkeurig op een temperatuur van
1 à 2° C zijn te houden, al is dit nog lang niet bij alle
schuren het geval en werd in een enkel geval tijdens
het stoken zelfs een temperatuursverschil van 12° C
waargenomen. Vooral bij het heetstoken van hyacinten is het nauwkeurig beheersen van de temperat u u r een noodzaak, al zal de goede kweker met het
optreden van mogelijke verschillen rekening houden
bij de plaatsing van zijn rassen. Ook bij het vroege
trekken van narcissen blijkt het kleine verschil tussen
bewaring gedurende 2 weken bij 34° C en 2 weken
30° C een verschil van een paar weken in het tijdstip
van de bloei te geven. De luchtverhitters vinden
meer ingang voor verwarming van bollenschuren.
In de holkamer deed de automatische bevochtiging
met Sifrag toestellen haar intrede.
Voorts is met de opleiding vcor de schuurbehan-'
deling een begin gemaakt.
'
De bouw eninrichting van veilinggebouwen vormde
een speciaal onderwerp van bespreking in de technische commissie van het Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen. Gezien de omstandigheid dat
het asverkeer een steeds grotere plaats inneemt,
kwam men t o t het inzicht dat het openhouden van
de mogelijkheid om met de vervoermiddelen door
de veilingruimte te rijden, onnodig dure plaatsruimte vereist. Deze overweging is aanleiding tot
de bouw van lange smalle neerzetruimten. Bij veilingen met meer gecentraliseerde aanvoer komt de
perronbouw, zoals die ook in het buitenland voor-

komt, in aanmerking. Hierbij kunnen de gebouwen
veel breder zijn omdat het vervoer voornamelijk met
klem- of steekwagentjes k a n geschieden waarmede
bij voldoende aanpassing ook in en uit de wagens kan
worden gereden. De ruimte onder het perron kan als
bewaar- of koelruimte worden gebezigd. De eerste
veiling waarbij geprefabriccerde betondelen werden
toegepast, is gebouwd. Op dit gebied zijn grote mogelijkheden te verwachten o.a. door aanwending van
voorgespannen beton. Het gebruik van thermolux
maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze licht in
de veiling-neerzetruimte te krijgen, zonder overmatige
warmte. De kwestie van de verlichting der veilingruimten vormt nog een punt van onderzoek, evenals
de geluidsverdeling, waarbij men streeft naar beperking van het aantal luidsprekers.
De kassenbouw
Een •onderzoek naar de schade aangericht door de
storm v a n 1 Maart heeft duidelijk geleerd, dat veel
meer kassen en vooral warenhuizen werden vernield
als gevolg van verkeerde constructie en onvoldoende
onderhoud dan door ouderdom of te lichte bouw
(Van Keulen, Meded. Dir. van de Tuinbouw 1949, 9,
p. 831). De diffusiedichte kas met verhoogd koolzuurgehalte van de lucht isdoor ir Ferguson gepatenteerd.
Hierin kunnen tevens door gebruikmaking van kunstlicht, bij grintteelt met een goed doorluchte voedingsoplossing nieuwe kweekmogelijkheden worden onderzocht. Er verschenen enige nieuwe kaskitten op
rubber- en kunststofbasis, naast die op bitumen- en
koolteerbasis. De grotere ruiten, die bij gehard glas
(verre trempé) kunnen worden gebruikt, maken het
mogelijk om de kassen nog lichter te bouwen. Ook
voor glaskappen (glasklokken) verdient dit glas de
voorkeur. In Engeland is een lichte pijpconstructie
voor kassen in gebruik gekomen.
De grintteelt blijkt zowel bij de teelt van Gerbera
als bij die van anjers mogelijkheden te bieden (dr
Wasscher, Meded. Dir. v. d. Tuinb. 1949, 8, p. 684).
De proeven van dr Roodenburg wezen uit, dat
fluorescerende buizen met succes door de goedkopere,
meer licht en minder schaduw gevende hogedruk
kwiklamp kunnen worden vervangen. Dit brengt de
mogelijkheid mede thans met meer succes dan tot
nu toe de belichting voor koolzuurassimulatie
(50 W/m 2 en meer) in de maanden November,
December en Januari uit te voeren. Voor dagverlenging kan meestal met gloeilampen (10 W/m 2 )
worden volstaan.
De verwarming van kassen
•
Bij de verwarming van kassen is het vervangen v a n •

techniek in 1949
een aantal ketelhuisjes door een enkele installatie
aan de orde van de dag, daar dit minder toezicht
vereist en het stoken economischer kan geschieden.
Dit is mogelijk geworden door het gebruik van de
pompverwarming die een kelder overbodig maakt.
Door de omkeerbaarheid van de stroomrichting van
het water kan men naar behoefte de bovenste of
de onderste pijpen op een hogere temperatuur instellen. (Spoelstra, Meded. Dir. van de Tuinbouw
1949, 8, p. 794). Een grote mogelijkheid kan nog
het gebruik van dunne pijpen bieden, gecombineerd
met een grote waterinhoud van de ketel. Bovendien
is het mogelijk de ketels voor lagedrukstoom in te
richten en tevens om ze voor grondslomen te ge-bruiken. Het stomen van grond met lagedrukstoomketels, o.a. aardappelstomers, neemt toe nadat men
tot het inzicht is gekomen dat deze wijze van
stomen alleen voldoet indien het vermogen van de
ketel voldoende is, d.w.z. ten minste 3 m 2 v.o. per
m 2 te stomen grond en wanneer niet te lange, ruim
bemeten stoomleidingen worden gebruikt.
Op sommige bedrijven zowel hier als in België
wordt de spantverwarming toegepast.
De bouw en verwarming van champignonhuizen
is op initiatief van drs Bels gemoderniseerd.
Het geven van stookcursussen, het maken van
rookgasanalvses en het verstrekken van daarbij
behorende adviezen, waarmede het Instituut voor
Tuinbouwtechniek dit jaar begonnen is, kan er toe
bijdragen dat een belangrijke bezuiniging op het
brandstofverbruik wordt verkregen, mede met behulp van verbeterde installaties. Per jaar wordt nl. in
de tuinbouw meer dan 20 millioen gulden aan brandstof besteed.

Detuinboumoerktuigen
Op het gebied van de motortrekkers zijn de onafhankelijk van de versnellingsbak aangedreven aftakas
(Allis Chalmers W F) en vloeistofkoppelingen wel
de belangrijkste verbeteringen. De laatstgenoemde
wordt tot nu toe alleen bij de zwaarste rupstrekkers
toegepast en biedt de mogelijkheid om bij sterk
«is»elende belasting en bij veel schakelen een hoog
trekvermogen te handhaven. De onafhankelijke
aftakas is zeer gemakkelijk indien de trekker ook
tijdens het overschakelen een spuitpomp moet aandrijven.
Om de tueeuielige trekkers om een punt te kunnen
doen draaien wordt bij de Simar 60 A thans een
differentieel met afzonderlijke afremming van de
wielen gebruikt. Bij de Franse tweewielige trekkers
wordt door het gebruik van wel 6 snelheden getracht
zowel bij een zeer geringe snelheid (0,3 km h) als bij
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grotere snelheid (8 km/h) het volle motorvermogen
te kunnen benutten.
Wat de grondbeiverkingswerktuigen betreft is in
Engeland de electrische verticale frees beproefd.
De Gravely draaiende ploeg heeft mogelijk waarde
op lichte grond en wel voor de teelt op bedden. De
irrstrkschijt i'neg werd dit jaar op de werktuigendag
van de N. F . 0 . te Twello gedemonstreerd en is verder door de werktuigencommissie beproefd.
In Frankrijk blijkt de grondbewerking in de rij bij
wijngaarden wel mogelijk te zijn met speciale verstekploegjes. De Belgische en Deense verstekploegen en
cultivatoren voldoen in Nederland slechts zelden.
Een grondmengmolen van het type betonmolen
werd in de handel gebracht, doch het is zeer de
vraag of deze beter zal voldoen dan de Amerikaanse
grondmengmachine (Soil shredder).
Voor plantmachines bleken rubber klemschijven
doelmatig te zijn. Door trekkers met een snelheid
van 0,3 km per uur te gebruiken ishet mogelijk met
plantmachines beter te werken. Meer en meer wordt
getracht de werktuigramen voor verschillende werktuigen te gebruiken, waarbij snelle verwisselbaarheid
van verschillende merken voor de kwekers van het
allergrootste belang is. Een Zwitserse machine Ferté
dunt met behulp van foto-electrische cellen, wat
echter nogal moeilijkheden oplevert.
De Amerikaanse snoeihoutversnipperaar
(Wood
chipper) biedt waarschijnlijk de mogelijkheid om de
zonne-energie, vastgelegd in het snoeihout, voor verbetering van de bodemstructuur te benutten. Bij
voorbereidende proeven bleek fijngehakt snoeihout
ook vrij spoedig te vergaan.
In Nederland wordt een maaibalk tussen voor- en
achterwielen vervaardigd met automatische uitM'liakeling van de motor bij het stoten tegen obstakels (Schukkens). In Rusland wordt een trekker
gebruikt met 5 maaibalken, met een totale werkbreedte van meer dan 6 m ; dit is misschien wel iets
voor loonwerkers.
Bij vergelijking van de nevelspuit (Kiekens Dekker)
met de gewone wijze van spuiten en stuiven, in
samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst,
bleken de eerste twee vrijwel gelijkwaardige, goede
resultaten op te leveren, terwijl het stuifresultaat dit
jaar veel minder was. Het is mogelijk dat hierin verandering^ kan komen indien het poeder, zoals in
Frankrijk thans beproefd wordt, electrisch wordt
geladen.
Te verwachten is, dat de nevelspuit binnenkort
ook in de practijk haar intrede zal doen en dat zij in
ruim beplante boomgaarden zal worden aangewend.
De Aeromist nevelspuit is ook voor geconcentreerde
middelen, de Autoblast voor snelle bespuitingen met
gewone middelen te gebruiken. Als nieuwe poederverstuivers zijn die van Dijkstra en de Wervelwind
te beschouwen. Ook Allman kwam met een nieuwe
stuifmachine die echter nog evenmin werd beproefd.
De eerste normaalbladen van de commissie voor
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benamingen op het gebied van de tuinbouwtechniek
zijn dit jaar verschenen en wel die betreffende de benamingen van spuitwerktuigen (V 1667 t / m 1670).
De watervoorziening
Zowel in de af- als in de aanvoer van water, die
beide een zeer belangrijke rol spelen, zijn belangrijke verbeteringen gekomen. W a t de afwatering
betreft mogen wij uiteraard aannemen dat algemeen
drainage wordt toegepast; thans is er een typisch
Nederlandse vinding van Molenaar gekomen (slotenbaggermachine van Blokker en Prins) waardoor
sloten van verschillende breedte op zeer eenvoudige
wijze kunnen worden gebaggerd en het slik op
een eenvoudige wijze hetzij op het land, hetzij
in een achterliggende praam wordt gebracht. De
watervoorziening door infiltratie (doorsijpeling) vanuit drainbuizen, oppervlaktebevloeiing of -besproeiing is mede als gevolg van de droge zomer zeer
toegenomen. Zo werden in de Betuwe en Kennemerland een paar honderd wellen geboord met een gemiddelde wateropbrengst van 20-30 m 2 per uur. In
het Kennemerland komt men tot een benodigde
capaciteit van 6-10 m 2 per uur per ha. Het besproeien
schijnt zowel volgens de in het Kennemerland als in
Engeland en Frankrijk opgedane ervaringen vaak
minder goed te voldoen dan het bevloeien; naar de
oorzaak hiervan wordt thans een onderzoek ingesteld.
Het probleem van de wateronttrekking door het veelvuldig boren van wellen zal nog in groter verband
moeten worden bezien. Voor het verleggen van de
zijleidingen met standpijpen wordt in Amerika thans
de trekker als slangentrekker gebezigd. De pijpen zijn
voorzien van rubberkoppelingen en voorts van klepjes waardoor zij bij stopzetting van de wateraanvoer
automatisch leeglopen.
In Noord-Holland werd bij vroege aardappels een
grote opbrengstvermeerdering door besproeien verkregen. Voor het besproeien van fijne gewassen komen o.a. de Tegtmeier sproeidoppen in aanmerking
(van Geel, Meded. Dir. van de Tuinb. 1949.,8, p. 771).
Vermiculite bleek behalve een isolerende, door het
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grote waterhoudende vermogen, ook een kiembevorderende werking te bezitten.
Oogst- en roohcerktuigen
Op het gebied van de fruitteelt hebben de WerkStellingen, werkbruggen, werkmasten, of „iron monkeys" (ijzeren apen) zoals ze in Amerika genoemd
worden, hier hun intrede gedaan al is het dan nog in
prototypen. Het ziet er naar uit dat deze reeds in
het volgend jaar in meerdere mate zullen gebruikt
worden voor snoeien, kunstmatig bestuiven, dunnen
en plukken. Ze vereisen echter wel een zeker organisatietalent, vooral bij het plukken. Of we evenals in
Californie zullen overgaan tot het gebruik van luchtdruksnoeischaren. valt nog te bezien. Wel dient luchtdruk meer dan tot nu toe voor bespuiten, verven,
banden oppompen, e.d. in aanmerking te komen.
In Amerika doen de slaoogstmachines (slacombines)
dienst om de oogst te versnellen en dus de oogstperiode (de grootste arbeidstop) te verkleinen. Elke
arbeidsbesparende mechanisatie van de oogstwerkzaamheden is van grote betekenis. Ook het rooien
van struiken in de boomkwekerij met kabelrooiploegen
heeft vorderingen gemaakt. Aan bollen- en peenrooiwerktuigen wordt gewerkt, waarbij men de ervaring
opdoet dat de opstuwing van de grond nog meer moeilijkheden biedt dan bij de bredere aardappelrooiers
(opzaktype).
Een zeer handige peenboenmachine werd door de
kweker Staat geconstrueerd. Ook in de sorteermachines is verdere vooruitgang te bespeuren, waarbij
vooral ir Jansen van het Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen zich verdienstelijk heeft gemaakt
voor de fruitsorteermachines.
De firma de Vries verbeterde vooral haar bollensorteermachines, die tevens voorzien zijn van een leesband onder fluorescerende buislampen. De heer F.
J . Cremer ontwierp een uitstekende bollentelmachine,
die door de Fa Bouwman & Zn te Groningen is gemaakt. Deze machine telt ca 30.000 bloembollen per
uur met een zeer grote nauwkeurigheid, en wel in
10-tallen. Zodra een zak met het ingestelde aantal is
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Bij ons verder onderzoek hebben wij daarom, speciaal gelet op de neerslag en ter oriëntering een staatje
gemaakt, waarin in de eerste kolom het aantal onweersdagen werd genoteerd (dit varieerde van 0tot 7)
en in de tweede kolom hoeveel keren het bedoelde
aantal onweersdagen in de beschouwde reeks voorkwam. Tenslotte hebben wij de gemiddelde regenval
berekend voor elk van deze groepen van jaren afzonderlijk.
Wij komen dan tot het volgende resultaat :
Aantal
onweersdagen
0
1
2
3
4
6
7

In een periode
van 48 jaren

Gem.
regenval

in 16 v.d. 48 jaren
9?
»* 13 9 9 ? »
7 99 9»
99
91
8 99 9?
99
»1
99
»> 2 9 9 9 »
1 9? 99
9»
91
1 »9 99
99
Ï1

142 mm
127 „
143 „
145 „
190 „
154 „
245 „

Bij een oppervlakkige beschouwing lijkt het er inderdaad op, dat er een verband bestaat tussen het
aantal onweersdagen en de hoeveelheid neerslag en
wel in de zin van meer onweer, meer neerslag. Deze
conclusie blijkt echter op slechts 4 gevallen gegrondvest te zijn, (de laatste 3 groepen) waarvan er 2 (6 en
7 onweersdagen) slechts 1 maal voorkwamen. Op
deze gronden kunnen wij een weerregel toch moeilijk
betrouwbaar noemen.
"Wij kunnen het ook anders aanpakken. Stellen wij
weer als grens een aantal van 3 onweersdagen, dan
vonden wij dat in 12 van de 48 gevallen 3 of meer onweersdagen voorkwamen. Aannemende, dat een
voorjaar, waarin 174 m m of meer neerslag viel, nat
genoemd moet worden (dit kwam in 11 van de 48
jaren voor), vinden wij dat die 12 gevallen gesplitst
moeten worden in 9 droge tegen 3 n a t t e voorjaren.
De verhouding: , , n a t t e " tot „ d r o g e " voorjaren is
bij de groep van jaren met „onweer-rijke" winters
dus vrijwel gelijk aan die bij de jaren met „onweera r m e " winters (3tegen 9 respectievelijk 11 tegen 37).
Nemen we daarbij nog in aanmerking, dat de eerste
helft van Februari werd meegeteld zowel voor de berekening van het aantal onweersdagen in de winter,
als voor die van de gemiddelde neerslag in het voorjaar en dat er een positief verband bestaat tussen
onweer en neerslag, dan blijkt wel, dat deze manier
van toetsing géén aanleiding geeft om tot de juistheid van de weerregel te besluiten. Tenslotte leverde
ook de vergelijking van het gemiddelde temperatuurcijfer van de beschouwde maanden met het aantal
onweersdagen geen enkel aanwijsbaar verband op.
Ook deze „volks-wijsheid" moet dus helaas waarschijnlijk weer naar het rijk der fabelen worden verwezen!

'
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„BONENDAG" te Utrecht
op Donderdag 22 December 1949
Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen
organiseert in samenwerking met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst ook in het komende winterseizoen weer een aantal voorlichtingsdagen.
Derijwordt ditmaal geopend meteen„Bonendag"
die op Donderdag 22 December 1949 a.s. te Utrecht
in het N.V. Huis, Oude Gracht 245, zalworden gehouden, en waar voorlichting zal worden gegeven
over vraagstukken betreffende de teelt, de veredeling, de economische betekenis en de conservering
van het product „boon".
De volgende onderwerpen zullen door de daarachter vermelde inleiders worden behandeld:
1. Bonenziekten, door ir J. P. H. van der Want,
onderzoeker bij het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
2. Rassenkeuze (Ziekteresistentie) en nieuwe rassen
door ir N. Hubbeling, onderzoeker bij het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen.
3. Deeconomischebetekenisvandebonenteelt inNederland, door G. van 't Riet, Directeur van het
Bedrijfschap voor Groenten en Fruit.
4. Conserveringen verwerking, door A. F. K. M.
Keiler, Directeur van de Conservenfabriek Van
Hoogstraten te Alkmaar.
5. Hetgebruikvantouwbijdeteelt vanstokbonen, door
ir G. W. van der Helm, Rijkstuinbouwconsulent
te Amstelveen.
De directeur van de tuinbouw, ir A.W.van de
Plassche zalaanhet slotvandedageenkorte samenvatting van het gesprokene geven.
Na elke voordracht zal er een ruime gelegenheid
zijn tot het stellen van vragen.
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gevuld, wordt automatisch aan de vulling van een
andere zak begonnen. De firma de Goeje maakte een
aardige zaadschoningsmachine.
Ter bevordering van de vakbekwaamheid bij de bediening v a n de sorteermachines in pakstations werd
een cursus gegeven uitgaande van het Centraal Bureau van de Veilingen, waarbij o.a. door de Heer
Paardekooper van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst
een toelichting werd verstrekt. Nog meer dan thans
reeds geschiedt zal aandacht moeten worden besteed
aan normalisering van de verpakking, zodat het laden
van vrachtwagen, spoorwagen, boot en vliegtuig nog
veel sneller kan geschieden. De hiermede te verkrijgen besparingen zijn niet gemakkelijk te overschatten. Hetzelfde geldt voor het onderhoud, ten behoeve
waarvan enige nieuwe zuurvrije vetten voor de blanke
metalen delen van machines en werktuigen in de
handel kwamen. De winter biedt een uitstekende gelegenheid om hiermede een begin te maken.
' Enkele grote bedrijven of werktuigencoöperaties
zouden wellicht de aanschaffing van een stoomspuit
(Hipressure Jenny) kunnen overwegen. De toestellen
zijn pok bruikbaar voor het stomen van grond, b.v.
in tabletten van bloemkassen.
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