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Door de toename van het maaidorsen is het droog- en opslagvraagstuk van
de op deze wijze geoogste granen actueel. Iedere boer die in ons klimaat tot
deze oogstmethode overgaat, stuit op de hieraan verbonden problemen en zal
deze onder ogen moeten zien.
Vooral dank zij het onderzoek van het Droogtechnisch Laboratorium van
het I.B.V.L. en op verschillende plaatsen in praktijkverband genomen proeven,
staan thans veel gegevens ter beschikking omtrent de technische zijde van het
drogen en bewaren van diverse landbouwprodukten. Hierbij bleek o.a. dat
verschillende eenvoudige droogmethoden zeer wel op bevredigende wijze op
de boerderij kunnen worden uitgevoerd.
Op verzoek van het I.B.V.L. werd door de Hoofdafdeling Bedrijfsvraagstukken de vraag in studie genomen, in hoever dit drogen en opslaan van
gemaaidorst graan rendabel op de boerderij kan plaatsvinden en welke factoren
hierop van invloed zijn. Het resultaat van deze studie is in dit rapport weergegeven.
Bij de meeste vraagstukken waarmee de boer te maken krijgt, vormen de
bedrijfstechnische en bedrijfseconomische zijden één geheel. Van de belangrijkste technische aspecten is daarom eveneens in het kort een overzicht
gegeven.
Aan de heer J. KREYGER - Hoofd van het Droogtechnisch Laboratorium van
het I.B.V.L. - en zijn medewerkers, alsmede aan de Rijkslandbouwconsulentschappen te Groningen en Schagen, wordt gaarne dank gebracht voor de
kanttekeningen die zij bij het concept voor deze publikatie hebben willen
plaatsen.
De Directeur,
Ir. G. V E L D M A N

1. INLEIDING E N PROBLEEMSTELLING

Na de laatste oorlog is een snelle evolutie van de produktiemethoden in de
Nederlandse landbouw te constateren. Een der belangrijkste oorzaken hiervan
is de zich snel wijzigende verhouding tussen de kosten van de produktiefactoren kapitaal en arbeid. Men kan dit illustreren door het verloop van de
aanschaffingskosten van b.v. een trekker (om een vrij willekeurige kapitaalcomponent te nemen) te vergelijken met de loonindices.
De prijsindex voor een wieltrekker (1947 = 100) was in 1953 opgelopen
tot 150 en in 1958 tot 155; de index voor lonen in de landbouw (eveneens
1947 = 100) was m 1953 gestegen tot 138 en in 1958 tot 200 (4, 11).
Wij zien hieruit, dat vooral in de periode 1953—1958 een sterke impuls
wrerkzaam was tot vervanging van arbeid door machines bij de produktieorganisatie, in de eerste plaats op die bedrijven waar met betaalde arbeidskrachten wordt gewerkt.
Naast deze oorzaak doen in de na-oorlogse periode omstandigheden hun
invloed gelden, welke voorheen minder of niet aanwezig waren en veelal ook
met elkaar of met bovengeschetst verloop samenhangen. Wij noemen: schaarste
aan arbeidskrachten door de snelle ontwikkeling van de industrie, snelle technische evolutie van vele landbouwmachines, minder bereidheid tot lichamelijke
arbeid, de wens tot langer en beter onderwijs voor de kinderen e.d.
Deze ontwikkelingen leidden o.a. tot verandeabel 1. De toename van het
ringen in de oogstmethoden op de akkerbouwaantal maaidorsers
bedrijven. Zo deed voor de graanoogst de maaiin Nederland
dorser zijn intrede, waardoor een aanzienlijke ar-'
beidsbesparing mogelijk is geworden.
Aantal
Jaar
maaidorsers
Naast de arbeidsbesparing zijn ook de gestegen
in Nederland
dorskosten bij gebruik van een dorsmachine, het
soms kleinere oogstrisico en de minder benodigde
5
1946
tasruimte bevorderlijk voor het maaidorsen. Ook
1947
250
de meerdere tijd die beschikbaar komt voor andere
1948
400
1949
550
werkzaamheden (oogst van pootaardappelen,
1204 (dec.-inv.)
1950
ploegen e.d.) zijn in dit verband van belang.
1951
1400
Het aantal maaidorsers is in ons land tot heden
1952
1450
1953
1600
dan ook vrij snel toegenomen, zoals blijkt uit
1954
1800
tabel 1.
1955
2081 (mei-inv.)
1956
1957
1958

2300
2650
±2900

Uit deze en andere gegevens is af te leiden, dat
momenteel ca. 20r/r van de granen in ons land met
de maaidorser wordt geoogst; per gebied is de toepassing echter buitengewoon
uiteenlopend.
Verschillende factoren hebben tot een ongelijkmatige verspreiding van het
De cijfers tussen () slaan op de desbetreffende literatuur in de lijst achter in het boek.

maaidorsen geleid. Wij volstaan met het noemen van de meest belangrijke,
nl. het verschil in:
a. de bedrijfsgrootte
b. de afzetmogelijkheden en de prijzen voor graanstro
c. de graansoorten op de bedrijven.
Hiernaast moet dan nog de invloed van de overstromingsramp in 1953
genoemd worden.
Dat de bedrijfsgrootte en meer in het bijzonder de oppervlakte granen en
andere te maaidorsen of met de maaidorser te dorsen gewassen op het bedrijf
een grote rol speelt, is duidelijk, daar de te bereiken besparing op arbeidsuren
en de waarde ervan daarmee nauw samenhangt. Haver leent zich verder veelal
minder goed voor het maaidorsen; zomergerst daarentegen uitstekend. Perceelsgrootte, perceelsvorm en dergelijke omstandigheden oefenen ook invloed
uit.
Bijzonder verschillend per gebied zijn verder de consequenties van het
maaidorsen voor de opbrengst van het stro.
Stro op stam droogt langzamer dan stro in het zwad of in hokken. Het
vochtgehalte van het onderste halmdeel is daarbij hoger dan dat van het
bovenste halmdeel. Bij vochtbepalingen bleek dit verschil soms 30% te kunnen
bedragen (10). Voor houdbaarheid op langere termijn zonder kwaliteitsverlies
door broei, schimmei e.d., zal het vochtgehalte van in pakken geperst stro niet
meer dan ongeveer 17 à 20% mogen bedragen. Hierover zijn weinig nauwkeurige gegevens voorhanden. Daar op het moment van maaidorsen het vochtgehalte veelal hoger is, zal het stro dus dikwijls op het veld moeten nadrogen.
Los liggend stro vertoont een sterk fluctuerend vochtgehalte. Als dit b.v.
's morgens nog 40% bedraagt, kan dit na de middag op dezelfde (droge,
zonnige) dag wel tot 20 à 15% dalen (10). Door deze snelle droging is het
veelal wel mogelijk dit losse stro enige dagen na het maaidorsen voldoende
droog in pakken te persen met een opraappers. Het aantal uren, waarin het
vochtgehalte voldoende laag is, is hierbij uiteraard geheel afhankelijk van
de weersomstandigheden.
De stro-opbrengst wordt door het maaidorsen verlaagd. Meestal is de
stoppellengte hierbij iets langer dan bij het oogsten met de zelfbinder (hoewel
dit niet noodzakelijk is). Men dient hierbij te bedenken, dat de onderste 10%
van de halmlengte een aanzienlijk groter percentage van het totaal-gewicht
uitmaakt, door de grotere halmdikte ter plaatse. Verder blijft bij het maaidorsen kaf en enig kortstro op het land achter. Daar de maaidorsdatum bovendien 7 à 10 dagen later valt dan het oogsten met de zelfbinder, zal de halm
iets meer onderhevig zijn aan enige verwering. De totale gewichtsverliezen aan
stro door het maaidorsen worden wel op 20 à 30% geschat (6, 12).
Opgemerkt moet echter worden dat omtrent de werkelijke grootte dezer
verliezen en voor welk deel ze aan verschillende oorzaken moeten worden
toegeschreven, weinig bekend is. Ook de vraag in hoeverre stroverliezen bij
het maaidorsen zijn te beperken, is weinig onderzocht. Een interessant onder-

zoek in de Noordoostpolder (34) levert in deze wel reeds belangrijke aanwijzingen. Zo bleek b.v. bij metingen op 72 percelen wintertarwe, op 54
gemaaidorste percelen de stoppellengte gemiddeld 24,2 cm te zijn en op 18
gebinderde percelen 14,2 cm. Eenzelfde stoppellengte als bij het binderen zou
de stro-opbrengst bij het maaidorsen met bijna 1000 kg/ha hebben kunnen
verhogen. Technisch behoeft een korte stoppel bij het maaidorsen, zoals is
opgemerkt, niet op bezwaren te stuiten. W e l zal men meestal iets vochtiger
zaad oogsten, daar het hogere vochtgehalte van de onderste halmdelen (en
van het meerdere onkruid dat wordt meegenomen) in de machine ook enigermate op het zaad wordt overgedragen.
De mening, dat door het langer staan op stam het strogewicht op het tijdstip
van maaidorsen lager zou zijn dan op het tijdstip van binderen, werd bij
bovengenoemd onderzoek in de N.O.P. niet bevestigd.
De financiële consequenties van stroverliezen zijn per gebied zeer verschillend. In het noorden van het land hangen deze sterk samen met het feit of de
boer al of niet lid is van een coöperatieve strokartonfabriek.
De gevolgen der stroverliezen zijn verder in het algemeen afhankelijk van
de afstand van het produktiegebied tot weidegebieden, daar de stroprijzen,
door de hoge transportkosten van dit volumineuze produkt, hiermee sterk
samenhangen. Op de Zeeuwse eilanden b.v., weegt het stroverlies daarom
veelal minder zwaar.
Naast een gewichtsverlies is er dikwijls een prijsverlies van het stro door
het maaidorsen, vooral als er onvoldoende droog geperst is. Speciaal de leden
van de strokartonfabrieken kunnen gevoelige kortingen krijgen bij levering van
gemaaidorst stro.
Het is duidelijk, dat de overgang tot het maaidorsen voor de verschillende
bedrijven en gebieden, uit hoofde van de verliezen op stro, zeer uiteenlopende
gevolgen heeft.
Daar jaarlijks ± 600.000 ton stro, d.i. 25 à 30% van de gehele Nederlandse
graanstro-oogst, industrieel wordt verwerkt, hebben de bezwaren, die de kartonindustrie tot nu toe tegen maaidorsstro moet doen gelden, gevolgen voor
de verdere mechanisatie van de graanoogst in een omvangrijk gebied. W a t
deze bezwaren betreft, spelen verschillende oorzaken een rol.
Als het belangrijkste nadeel wordt genoemd de grotere variatie in vezelkwaliteit, vochtgehalte, kleur e.d., die in en tussen de verschillende partijen
stro optreedt door het maaidorsen. Deze ongelijkmatigheid heeft technologisch
ongewenste consequenties (t.a.v. toediening en dosering van chemicaliën e.d.).
Hiernaast spelen nog enkele minder belangrijke factoren een rol. Door de
kleinere pakkenmaat loopt de capaciteit van de transportbanden en hakselmachines in de fabrieken terug. Bij een proefverwerking in de coöperatieve
strokartonfabriek ,,De Vrijheid" te Veendam bleek de verwerkingscapaciteit
van de aanwezige apparatuur bij een kleine pakkenmaat ~/s te zijn van die
bij normale pakken. Het grotere aantal pakken dat geladen en gelost moest
worden, werd verder een groter nadeel geacht dan het voordeel van het lichtere
gewicht. Verdiscontering van de meerdere handelingen in het vrachttarief
leidde tot een verhoging van 10% (30). Daar de pakkenmaat van de opraap-

persen niet gelijk is, levert ook de stapeling meer moeilijkheden op.
Ten einde de industrie ook na maaidorsen regelmatig van goed bewaarbaar,
droog stro te kunnen voorzien, is voortgezet onderzoek t.a.v. de stro-oogst
bij het maaidorsen m deze gebieden wenselijk.
Diverse voor- en nadelen van het maaidorsen zijn niet gemakkelijk vatbaar
voor een kwantitatieve benadering. Genoemde stroverliezen zijn, hoewel niet
in het algemeen, voor de individuele boer nog wel te benaderen. Voor factoren
als moeilijkheden met ondervruchten door het maaidorsen, minder risico van
„schot", meer tijd voor het ploegen, eventueel een vroegere oogst van pootaardappelen, lagere gebouwenkosten e.d., ligt een en ander echter niet eenvoudig.
Iedere boer, die overweegt te gaan maaidorsen, zal bovendien in het bijzonder een tweetal belangrijke en nauw samenhangende gevolgen van deze oogstmethode onder ogen moeten zien, nl.:
1. in ons klimaat is het vochtgehalte van het zaad dikwijls te hoog, waardoor
behoefte aan kunstmatige droging ontstaat
2. de graanopslag moet onder geheel andere omstandigheden plaatsvinden.
Anders dan in de bakermat van de maaidorser — de aride of semi-aride
gebieden van het westen of middenwesten van de V.S. — betekent het gebruik
van deze machine in ons klimaat dus, dat dikwijls een groot deel van de
graanoogst kunstmatig moet worden gedroogd.
De mogelijkheid tot het kunstmatig drogen was en is ook thans nog vrijwel
slechts aanwezig in inrichtingen van de coöperatieve en particuliere handel.
(Op grond van een door het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw ingestelde enquête is te schatten, dat momenteel ongeveer 150 praktijkbedrijven
over een eigen — zij het in veel gevallen nog min of meer geïmproviseerde —
droogoutillage beschikken). Vooral in het zuidwesten van ons land is en wordt
de droogcapaciteit bij deze coöperatieve of particuliere inrichtingen i.v.m. het
toenemende maaidorsen aanzienlijk uitgebreid of wordt tot vestiging overgegaan. Nauw gepaard hiermee gaat het inrichten van bewaringsmogelijkheden
voor gedorst graan.
Gezien de bovengeschetste ontwikkelingen en de verwachting, dat het
maaidorsen in ons land in de toekomst zal toenemen, kan de vraag gesteld
"worden of het voor een akkerbouwer die overgaat tot maaidorsen, rendabel is
om het kunstmatig drogen en de opslag van het graan op het eigen bedrijf
te houden.
In dit rapport is getracht hierin enig nader inzicht te verschaffen. Evenals bij
vrijwel alle bedrijfsvraagstukken waarvoor de boer komt te staan, is ook bij de
onderhavige vraag een bedrijfseconomische benadering niet los te zien van
technische facetten. De droogtechnische zijden moesten dan ook — zij het
zeer kort — worden aangeroerd. Aan het opslagprobleem na het drogen is
verder aandacht geschonken.

2. VOCHTGEHALTEN V A N GRAAN E N DE EISEN BIJ BEWARING
E N VERKOOP

Vochtgehalten van graan
Het vochtgehalte van een graankorrel op stam daalt tijdens de rijping. Dit
is een fysiologisch proces. De droge-stofvermeerdering komt tot stilstand als
de sapstroom in de halm ophoudt. Of op een bepaald tijdstip nog toename van
de droge stof is te verwachten, kan volgens THIELEBEIN en FISCHNICH gecontroleerd worden door de aar (pluim) met 15 à 25 cm vers afgesneden halm
in een 1 %-eosine-oplossing in water te zetten. Stijgt de eosine niet tot de aar
omhoog (men kan dit waarnemen doordat er al of niet een roodkleuring optreedt), dan is dit een bewijs, dat er geen stofaanvoer naar de aar meer
plaatsvindt (29). Het gewas is dan binderrijp en de opbrengst aan droge stof
zal niet meer toenemen. (Voor toepassing op de boerderij lijkt deze bepalingsmethode nog wel bezwaren op te leveren. Men zie ,,Landbouwkundig Onderzoek in de Noordoostpolder", 1958, pag. 78).
Na beëindiging van dit fysiologische proces varieert het vochtgehalte alleen
nog onder invloed van de klimatologische omstandigheden. Er tracht zich
hierbij steeds een evenwichtstoestand met de relatieve vochtigheid !) van de
omringende lucht in te stellen. Deze relatieve luchtvochtigheid ( : = r.v.) is aan
snelle en sterke veranderingen onderhevig. Op het moment van de maairijpheid echter, heeft het graan veelal nog een vochtgehalte dat hoger is dan het
vochtgehalte bij evenwicht met de r.v., met andere woorden, het vochtgehalte
zal nog dalen. Daar tevens de dorsbaarheid toeneemt bij dalend vochtgehalte
en de kans op beschadiging van de korrel geringer wordt, ligt de maaidorsdatum na de maairijpheid (in ons klimaat b.v. 7 à 10 dagen erna). Figuur 1,
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') De relatieve vochtigheid van de lucht is de verhouding tussen de aanwezige en de maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp in een bepaalde hoeveelheid lucht bij de heersende
temperatuur.

waarin een en ander wordt geïllustreerd, berust op onderzoekingen van
THIELEBEIN en FISCHNICH (29) in Duitsland. Hierbij moet opgemerkt worden,
dat in ons land het vochtgehalte na de volrijpheid op een iets hoger niveau
zal variëren door de hogere r.v. Naarmate het vochtgehalte hoger is, vereist
het dorsen meer nauwlettendheid (juiste trommelafstelling en toerentalregeling) om korrelbeschadiging te voorkomen. Vooral voor zaaigranen en brouwgerst mag het graan tijdens het maaidorsen dus niet te vochtig zijn.
Naast het verloop op langere termijn, dienen we voor het droogvraagstuk
inzicht te hebben in de variatie van het vochtgehalte in de loop van de dag.
W I L T E N (33) onderzocht het vochtgehalte van zomergerst op stam op ieder
uur van vier regenloze etmalen in augustus 1955 en 1956. In figuur 2 zijn de
daarbij verkregen resultaten weergegeven. W I L T E N merkt op, dat de etmalen,
waarin de monsters werden genomen, zich kenmerkten door gunstig weer.
Duidelijk blijkt, dat het laagste vochtgehalte vrij laat op de dag wordt bereikt
( ± 4 uur in de namiddag) en dat na 7 à 8 uur 's avonds het vochtgehalte
gaat stijgen.
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Fig. 2. Vochtgehalte van doodvijpe zomergerst op stam in de loop van een etmaal zonder
regen in zuidwestelijk
Nederland

Regen doet het vochtgehalte van graan op stam snel stijgen. Gebleken is,
dat de regenduur van veel groter invloed is dan de hoeveelheid regen die er
valt. Uit onderzoek van VOIGT (29) blijkt, dat vooral gedurende het eerste
regenuur het vochtgehalte sterk stijgt en wel des te meer, naarmate het graan
droger was.
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Bewolking heeft ten gevolge, dat het in figuur 2 geschetste verloop van het
vochtgehalte een kleinere amplitude aanneemt, 's Nachts stijgt het vochtgehalte
minder (door o.a. minder of geen dauw) en overdag daalt het vochtgehalte
minder door het hoger blijven van de relatieve luchtvochtigheid.
Zoals aangeduid zal zich bij een stationaire situatie, welke alleen in een
laboratorium is te verwezenlijken, een evenwicht gaan instellen tussen het
vochtgehalte van het graan en de r.v. van de omringende lucht. De ligging van
dit evenwicht wordt door de temperatuur bepaald en is in figuur 3 aangegeven
naar onderzoekingen van SPRENGER (25).
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Bewaring van graan
Voor de bewaring van graan moet de levensactiviteit (ademhaling) van de
kiem tot een zo laag mogelijk niveau worden teruggebracht. Bij zaaigraan en
brouwgerst mag hierbij aan de kiem op geen enkele wijze schade worden
gedaan. De ontwikkeling van micro-organismen (schimmels, bacteriën) en
dierlijke parasieten (kevers, mijten) moet derhalve ook worden voorkomen. De
vochtigheid en de temperatuur zijn factoren, die bovengenoemde processen in
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belangrijke mate beheersen. O U D E O P H U I S (20) geeft in een studie onderstaand schema, ontleend aan onderzoek van B E W E R .
Tabel 2. Maximale bewaarduur van graan bij verschillende vochtgehalten en temperaturen
Maximale bewaarduur in dagen bij een temperatuur van:

Vochtgeht ïlte
in %

20° C

15° C

10° c

5°C

26
24
22
20
18
17
16
15
14

2,5
3
5
8
15
22
35
100
onbeperkt

5
6
9
15
25
36
55
onbeperkt
onbeperkt

7
8
12
20
35
51
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt

11
14
23
42
80
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt

Hierbij w o r d t opgemerkt, dat B E W E R de kiemenergie (kiemingspercentage
n a twee d a g e n ) als criterium hanteerde, hetgeen als een betere maatstaf is te
beschouwen dan de absolute kiemkracht (totaal % kieming n a langere tijd).
Daaruit volgt, dat genoemde bewaartermijnen voor consumptiegraan vermoedelijk iets ruimer zijn te stellen. V o o r de verschillende g r a a n s o o r t e n kunnen
volgens B E W E R nagenoeg dezelfde w a a r d e n w o r d e n a a n g e h o u d e n . D a a r nog
allerlei o m s t a n d i g h e d e n een rol kunnen spelen (rijpheidstadium op het moment
van maaidorsen, wijze van opslag e.d.) moet b o v e n s t a a n d schema als oriënterend w o r d e n beschouwd voor ongeventileerd graan.
KREYGER (9) voerde een laboratoriumonderzoek uit betreffende het b e w a ren van N e d e r l a n d s e brouwgerst. Hierbij w e r d de eis gesteld, dat na de opslag
de kiemenergie nog boven 9 5 % moest liggen. D e door hem verkregen gegevens
zijn in tabel 3 weergegeven.
Tabel 3. Maximale bewaarduur van brouwgerst
Vochtgehalte
in %
22
21
20
19
18
17
16
15
14

Maximale bew äarduur in weken bij een
7°C

10° C

15° C

20° C

4
6,5
10
18
30
> 30
>30
> 30
> 30

2,5
4
6
10
17
27
>30
> 30
> 30

1
2
3
4
6,5
12
21
30
30

1
2
2,5
3,5
4.5
10
21
>30

>
>

temperatuur van:
25° C

1
1,5
2
2,5
3
4,5
12
23

30° C

—

1
1,5
2
2,5
3
7
17

KREYGER merkt hierbij op, dat het gewenst is deze normen in verschillende
oogstjaren nog in de praktijk te toetsen.
H e t vochtgehalte van het graan is tijdens d e maaidorsperiode meestal slechts
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g e d u r e n d e een beperkt aantal uren voldoende laag om het zonder n a d r o g e n
een redelijke termijn te k u n n e n bewaren, zonder dat d e kwaliteit minder wordt.
T e n einde de machine voldoende te kunnen benutten (loonwerkers, coöperaties) of om niet een te grote machine te moeten aanschaffen (eigen maaid o r s e r ) , korreluitval te voorkomen e.d., zal men het maaidorsen meestal niet
tot de uren met een laag vochtgehalte kunnen beperken en w o r d t er graan
met zeer verschillende vochtgehalten geoogst.
O p de bedrijven of combinaties van bedrijven w a a r men zelf wil g a a n
drogen, zal men voor het vaststellen van de wijze w a a r o p en de mate waarin
n a g e d r o o g d moet w o r d e n n a het maaidorsen en het inzicht omtrent de b e w a a r condities, de beschikking dienen te hebben over enige a p p a r a t u u r . N o d i g zijn
hiervoor: een hygrometer (of een thermometerset met droge en n a t t e bol —
een z.g. psychrometer — en de bijbehorende afleestabel) ter bepaling van de
relatieve luchtvochtigheid, een thermometer en de mogelijkheid om het vochtgehalte van het graan te bepalen. V o o r a l dit laatste is voor een boer, die zelf
zijn g r a a n g a a t drogen, onmisbaar te achten, maar het levert in de praktijk
moeilijkheden op. Graanvochtigheidsbepalers zijn d u u r (b.v. ƒ 8 0 0 of m e e r ) ,
ze vereisen deskundigheid en v r a g e n v o o r t d u r e n d e ijking op nauwkeurigheid.
D e beste methode voor toepassing op de boerderij lijkt een vochtbepaling door
middel van een drooglamp. Hierbij w o r d t 20 gram graan met een koffiemolen
gemalen en g e d u r e n d e 25 min. in een busje voor een straallamp geplaatst en
d a a r n a gewogen; 5 X het gewichtsverlies geeft het vochtgehalte aan. D e
benodigde a p p a r a t u u r kost ca. ƒ 2 0 0 ( 1 ) .

Het vochtgehalte bij verkoop
N i e t alleen vanuit d r o o g - en bewaringstechnisch o o g p u n t bezien is kennis
van het vochtgehalte van groot belang, maar ook bedrijfseconomische factoren
spelen hierbij een voorname rol. Bij de g r a a n h a n d e l in ons land w o r d t nl. in
tegenstelling tot de situaties in landen als Duitsland en Frankrijk, veelal
slechts in zover rekening g e h o u d e n met het vochtgehalte, dat boven een bepaalde grens (voor tarwe b.v. meestal 1 7 % ) een prijskorting w o r d t toegepast,
maar bij lagere vochtgehalten geen prijstoeslag w o r d t gegeven. D e handel in
gerst (uitgezonderd b r o u w g e r s t ) , haver en rogge geschiedt meestal op basis
van z.g. „doorsneekwaliteit". Daarbij w o r d t dan a a n g e n o m e n , dat het vochtgehalte hiervan een onderdeel uitmaakt ( 1 6 ) . Het is derhalve van groot belang
voor de boer die zelf gaat bewaren, dat hij daarvoor niet verder gaat indrogen
dan strikt noodzakelijk is. Niet alleen zijn de droogkosten bij verder indrogen
hoger, maar belangrijker is, dat het gewichtsverlies niet w o r d t gecompenseerd
door een evenredig hogere prijs per kg. Hierbij moet bedacht w o r d e n , dat om
100 kg graan met b.v. 2 0 % vocht in te d r o g e n tot 1 7 % , 1 6 % of 1 5 % vocht
resp. 3,6 kg, 4,8 kg en 5,9 kg vocht moet w o r d e n verdampt, m.a.w. 3 % , 4 9 '
of 5 % indrogen kost in dit geval resp. 3,6 kg, 4,8 kg en 5,9 kg aan gewicht.
Hier geldt:
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G=

, , waarbij G = overblijvend gewicht in kg bij indroging van 1 kg
a = aanvangsvochtgehalte
b = vochtgehalte na indroging.
Indroging tot \5(/c i.p.v. tot \7'/c kost in dit geval dus 2,3 kg aan gewicht.
Het ontbreken van een prijstoeslag voor tarwe met een vochtgehalte lager
dan 17% en voor haver, rogge en gerst (geen brouwgerst) met een vochtgehalte dat lager is dan de „doorsneekwaliteit", is dus een omstandigheid ten
nadele van het maaidorsen, omdat in korrelopslag bij lagere vochtgehalten
bewaard moet worden dan bij opslag in het stro. Bij het vergelijken van de
rentabiliteit der oogstmethoden zal men hiermee rekening moeten h o u d e n 1 ) .

In dit verband zij opgemerkt dat er pogingen worden gedaan om verandering te brengen
in het basisvochtgehalte bij de prijsbepaling van granen (16). Dit kan uiteraard wijziging
meebrengen in het hier gestelde.
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3. IETS OVER DROOGTECHNIEK

Graandrooginrichtingen kunnen worden onderscheiden in o.a. continu en
discontinu werkende drogers. In een continu-droger als b.v. een cascadedroger, wordt verwarmde lucht door een zich voortbewegende dunne laag
graan van b.v. 10 à 15 cm gevoerd. De vochtonttrekking moet tamelijk snel
geschieden, nl. in de tijdsduur, dat de graanstroom zich in het gebied van de
luchtcirculatie bevindt (b.v. 1 uur). Men is hierbij gebonden aan een temperatuurbovengrens. De maximaal toelaatbare temperatuur is voor de verschillende
zaadsoorten nogal uiteenlopend. Behalve van de zaadsoort hangt deze af van
de verhittingsduur, van de bestemming van het zaad en van het vochtgehalte.
Des te droger het zaad is, des te hogere temperaturen het zonder schade kan
verdragen. Enkele normen voor de temperaturen welke de korrel maximaal
mag aannemen, zijn:
zaaigraan en brouwgerst: max. 50° C bij een vochtgehalte van 16%
max. 30° C bij een vochtgehalte van 24%
Voor consumptiegraan mogen de maximale temperaturen 5° C hoger zijn
(voor rogge 10 à 15° C) en voor voedergraan 15° C (8). Te hoge temperaturen kunnen leiden tot kiembeschadiging, hetgeen voor zaaigraan en brouwgerst funest is, of tot een minder goede bloemkleur bij consumptiegraan. Na
ongunstige oogstmaanden, als de aanvoer naar de centrale drogerijen groot is
geweest, wordt dit laatste veelvuldig geconstateerd (27).
Continu-drogers worden meestal in centrale droog- en opslaginrichtingen
gebruikt. De capaciteit van dergelijke drogers (b.v. I à 5, soms 10 ton/uur),
de vakkundigheid die ze vereisen, de prijzen en andere eigenschappen ervan,
zijn van dien aard, dat ze voor individuele akkerbouwbedrijven van een grootte
als in ons land, vooralsnog niet passend zijn. Afgewacht moet worden of bij
de verdere ontwikkeling van dit type drogers niet t.z.t. een geschikt type voor
de grotere akkerbouwbedrijven op de markt komt.
Sinds de intrede van de maaidorser in West-Europa zijn in verschillende
landen droogprocédés ontwikkeld, die geschikt zijn om op de boerderij te
worden toegepast. Ook in ons land worden op dit gebied proeven genomen en
onderzoek verricht door het Droogtechnisch Laboratorium van het Instituut
voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten (I.B.V.L.) te W a g e ningen. De onderzochte methoden kenmerken zich door veel, doch slechts
matig verhitte lucht (dus veilige methode !) met een ventilator door het niet in
beweging zijnde produkt te blazen (discontinue droging).
Zoals reeds is opgemerkt, behoort bij iedere r.v. van de lucht een bepaald
evenwichtsvochtgehalte van het graan. Dampdrukisothermen (fig. 3) geven
het evenwichtsverloop weer tussen het vochtgehalte van een zaadsoort en de
r.v. van de omringende lucht bij een bepaalde temperatuur. Als de r.v. van de
buitenlucht Jager is dan de evenwichts-r.v. bij de heersende temperatuur behorende bij het vochtgehalte van een partij graan, dan behoeft deze lucht niet
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verwarmd te worden om enig drogend effect op het graan te verkrijgen bij
ventilatie.
Als algemeen geldend kan aangegeven worden, dat zonder verwarming gedroogd kan worden, als de r.v. van de buitenlucht < 769c is (26). (Een en
ander is ook af te leiden uit figuur 3, waarin een tweetal dampdrukisothermen
van tarwe is weergegeven). Als het graan hierbij echter meer dan 4 à 6° C
kouder is dan de buitenlucht, dan vindt slechts vochttransport van de onderste
naar de erboven liggende lagen plaats. De drooglucht koelt nl. af door de
waterdampopname en is daarbij na enkele graden (b.v. 5° C) afkoeling verzadigd. Men kan dit aflezen in een z.g. Mollierdiagram, waarin toestandsveranderingen van vochtige lucht zijn aangegeven.
De gemiddelde dagelijkse gang van de r.v. in ons land vertoont een naar
plaats uiteenlopend aantal uren met een r.v. < 76r/c (7). In tabel 4 is dit voor
enkele plaatsen vermeld.
Tabel 4. Gemiddelde dagelijkse periode in augustus met een r.v. < 76%
Plaats

Uren waartussen r.v. < 76%

Den Helder
De Bilt
Maastricht

12—17
± 9.30—± 18.30
9—20

Vooral in de kustprovincies is dit aantal uren beperkt. Het drogen van een
partij graan mag om verschillende redenen (capaciteit, gevaar van broei e.d.)
niet te lang duren. Onder in de praktijk te verwezenlijken omstandigheden is
het dan ook niet mogelijk zonder verwarmingsbron vrij vochtig graan voldoende te drogen. Men zou daarvoor een te grote ventilatorcapaciteit moeten
aanleggen. W e l kan men door ventilatie met onverwarmde lucht niet te vochtig
graan een bepaalde tijd voor bederf vrijwaren en bij gunstige omstandigheden
een beperkte indroging verkrijgen. Dit kan dienstig zijn om de topbelasting
voor een centrale droger enigszins te spreiden. Men dient hierbij in het oog
te houden dat de graanlaag dunner moet zijn naarmate het vochtgehalte
hoger is.
Tabel 5. Aanbevolen maximale laagdikten en minimale luchthoeveelheden bij het tijdelijk
bewaren van graan door ventilatie met onverwarmde lucht
Minimale luchthoeveelheid
Vochtgehalte
graan in %

16—i;
18
19
20
21
22
23
24
>24

Maximale
laagdikte in m

8
6
4
3
2
1
0,75
0,50
0,40

Vm 3 graan/
uur

15
20
35
50
100
200
360
500
650

m :i /m 2 grondvlak/uur

120
120
140
150
200
200
270
250
260

Statische
tegendruk in
mm W . K .
±75

±60
±50
±40
±40
±25
±30
±22
±22
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KREYGER komt in deze op grond van zijn onderzoek tot de volgende richtlijn i) (tabel 5) ( 8 ) :
Hierbij is gerekend op ventilatiemogelijkheid tijdens de gehele b e w a a r d u u r .
Uit het b o v e n s t a a n d e is af te leiden, dat op bedrijven, w a a r men zich op een
beperkte b e w a a r d u u r wil instellen en w a a r men meent erop te kunnen rekenen
i.v.m. de capaciteit van de maaidorser t.o.v. de oppervlakte granen, het klimaat,
de verbouwde graansoorten e.d., veelal tamelijk droog graan te oogsten, men
zich tot het inrichten van een ventilatiesysteem kan beperken. E e n voordeel
hiervan is dat geen indrogingsverliezen, als in hoofdstuk 2 aangeduid, zijn te
duchten. N a a r m a t e meer en ook vochtiger graan w o r d t geoogst en men minder
risico wil lopen, zal de te ventileren oppervlakte en de te installeren ventilatorcapaciteit zodanige voorzieningen eisen (men denke hier ook a a n het gescheiden h o u d e n van soorten, rassen, partijen e.d.), dat het b e w a r e n zonder drooginrichting, zoal technisch mogelijk, op bezwaren zal stuiten in v e r b a n d met
ruimte e.d. E e n drooginrichting zal dan niet alleen noodzakelijk zijn, m a a r ook
voordeliger. V e r d e r onderzoek en meer ervaringen, ook op technisch terrein,
zullen nodig zijn om hier op g.-ond van economische overwegingen n a d e r e
grenzen te kunnen aangeven.
Het droogproces
W a t het eigenlijke droogproces betreft, zij hier verder nog opgemerkt, dat
een laag graan van b.v. 40 cm of meer, waarin drooglucht w o r d t gevoerd, niet
tegelijkertijd in zijn geheel droogt.
O p d e plaats w a a r de lucht intreedt, w o r d t het graan het eerst gedroogd.
D e lucht neemt vocht op en daalt daarbij in temperatuur tot ze verzadigd is
bij de z.g. koelgrens; d e dan verzadigde lucht stroomt verder door het graan
zonder enig droogeffect. Is de g r a a n t e m p e r a t u u r daarbij lager dan de koelgrens, dan treedt condensatie op, hetgeen o n g e w e n s t is. E r is dus een zone
(de onderste laag) in het graan, waarin droging plaatsvindt. Z o d r a het vochtgehalte van deze onderste laag in evenwicht is gekomen met de relatieve
vochtigheid van de intredende lucht, vindt d a a r geen vochtuitwisseling meer
plaats; de droogzone trekt dan met een zeer langzame, constante snelheid
omhoog ( 2 6 ) . O m niet te ver in te drogen — vooral in de onderste laag •—
zal de r.v. van de drooglucht niet te laag mogen zijn, b.v. niet lager d a n 60 à
65r/c. M e n zie hiervoor ook figuur 3. D e verhitting van de drooglucht behoeft
dus nooit ver te gaan. M e n kan een en ander weer aflezen uit het reeds
genoemde Mollierdiagram. O m verzadigde lucht terug te b r e n g e n tot een r.v.
van ca. 65r/r, behoeft in het temperatuurgebied beneden 25° C nooit meer dan
7° te w o r d e n o p g e w a r m d . V e r d e r e verhitting zal, zoals uit het b o v e n s t a a n d e
is af te leiden, nadelig zal zijn, ook omdat de koelgrens mede stijgt. Tijdens
gunstige uren zal men, om economisch te werken, zonder luchtverhitting kunnen ventileren. N a het drogen met v e r w a r m d e lucht dient altijd 1 à 2 uur met
]

) Uit een recent — nog niet gepubliceerd — onderzoek van KREYGER bleek, dat bij vochtgehalten van 2 1 % en hoger, de laagdikten iets hoger en de luchthoeveelheden iets kleiner
kunnen zijn dan in de tabel is aangegeven.
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onverwarmde lucht te worden nageblazen. Een lage temperatuur is immers
voor de houdbaarheid belangrijk. Men kan hiervoor een gunstig uur van een
etmaal afwachten, d.w.2. wanneer er een lage relatieve luchtvochtigheid is.
Naarmate de graanlaag dikker is en het vochtgehalte hoger, zal het langer
duren alvorens de bovenste lagen voldoende droog zijn. Door verhoging van
de hoeveelheid doorgeblazen lucht is dit te versnellen. Daar de economie aan
de te installeren ventilatorcapaciteit beperkingen stelt en de droogduur niet te
lang mag zijn. moeten ook grenzen worden gesteld aan de dikte van de graanlaag. KREYGER (8) geeft bij de normatieve hoeveelheid van ca. 300 m3 lucht/
m- grondvlak 'uur, de volgende richtlijnen voor het drogen met verwarmde
lucht:
graanvochtgehalte 20% -— graanlaag max. 150 cm
2 1 % -,.
100 cm
22% —
,,
..
75 cm
23% - ,,
50 cm
24% —
,,
,,
40 cm
Een meer homogene droging wordt verkregen naarmate de lucht minder
verwarmd is, de graanlaag dunner is en de luchthoeveelheid groter. De genoemde normen vormen op grond van economische overwegingen een compromis tussen: een goede droging, de benodigde arbeid en voldoende capaciteit. Van belang is hierbij vooral het inzicht, dat het inlaten van drooglucht
met een r.v. lager dan 60 à 65% (dus verhitting verder dan deze grens) ongewenst is en de capaciteit niet verhoogt, tenzij in zeer dunne lagen zou worden
gedroogd. Een grotere laagdikte leidt niet tot een grotere capaciteit, maar
bespaart arbeid bij een gegeven droogoppervlak, doordat het droogreservoir
anders enige keren geledigd en weer gevuld zou moeten worden voor een
bepaalde partij. De capaciteit bij een gegeven oppervlak wordt bepaald, gegeven ook een bepaald vochtgehalte, door de luchthoeveelheid. Aan de luchthoeveelheid, ten slotte, worden beperkingen gesteld door economische factoren
als te weinig wateropname bij een te grote luchtsnelheid en daardoor een hoog
olieverbruik per kg verdampt water, prijzen van ventilatoren, krachtverbruik en
installatiekosten.
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4. DROOGINRICHTINGEN VOOR D E BOERDERIJ

Men kan voor het drogen van zaad op de boerderij gebruikmaken van een
horizontale droger (droogvloer, zakkendroger) of van een verticale droger
(silodroger of verticale droger van andere vorm, droogsilo's). Het tasdrogen
van zaad in het stro laten we hier buiten beschouwing als niet in aanmerking
komend voor gemaaidorste granen.
Een droogvloer is een eenvoudige inrichting en vereist geen hoge investeringen. Als norm kan gelden dat gemiddeld per m 2 vloeroppervlak 8 à 10 kg
graan per uur gedroogd kan worden. In principe zou 1 m 2 vloeroppervlak per
ha graan dus voldoende zijn om de gehele oogst in ongeveer 3 weken te
drogen. Bedacht moet echter worden dat, als losgestort graan wordt gedroogd,
bij een kleine vloer steeds opgeschept en opgezakt moet worden alvorens een
volgende partij kan worden gedroogd. In de praktijk wordt dit als een bezwaar
ondervonden. Deze werkzaamheden zijn moeilijk te mechaniseren. Als een
grotere vloeroppervlakte aanwezig is, waarbij de drooglucht op twee of meer
gedeelten afzonderlijk kan worden gericht, is niet steeds de noodzaak aanwezig
direct na het drogen op te zakken. Men kan de droogvloercompartimenten
dan tevens gebruiken om het graan los op te slaan. Anders zal bij deze droogmethode veelal in zakken moeten worden opgeslagen.
Het drogen in zakken is minder arbeidsintensief. Een zakkendroger is hiervoor de aangewezen methode. De investering hiervoor is bij eenzelfde vloeroppervlak veelal iets hoger dan voor een gewone droogvloer. De arbeidsverdeling is bij een zakkendroger anders, daar per keer minder gedroogd kan
worden. Per etmaal is de droogcapaciteit echter ongeveer gelijk aan die van
een droogvloer van eenzelfde oppervlak. Aan- en afvoer van de zakken kan op
vlotte wijze geschieden met een transporteur of een steekkarretje, vooral als
de opslag naast de droger kan plaatsvinden. Op de enkele bedrijven waar
thans met een zakkendroger wordt gewerkt, voldoet deze droogwijze zeer goed.
Vermenging kan hierbij niet optreden en ook kleine partijen kunnen gemakkelijk worden gedroogd door een deel van de gaten af te sluiten.
Een verticale droger is aanzienlijk duurder in aanschaffing, maar vraagt
weinig arbeid. Daar een mechanisch zaadtransport voor het vullen van de
droger noodzakelijk is, kan opslag in silo's op eenvoudige wijze met deze
droogmethode worden verbonden. Een korte aanduiding van het principe der
inrichtingen zij hier verder op zijn plaats.
Bij een droogvloer (zie ook fig. 4) kan het luchtkanaal ondergronds of
bovengronds worden aangebracht, b.v. van steen of beton resp. van hout of
board. Van het luchtkanaal lopen onder de vloer vertakkingen of roosters
zijwaarts (in figuur 4 niet getekend). Naar de buitenzijden van de vloer vernauwen het kanaal en de vertakkingen zich om een gelijkmatige luchtverdeling
te bevorderen. Op de vloer kan losgestort graan gedroogd worden. Om op een
droogvloer in zakken te kunnen drogen, ten einde arbeid te besparen, mag het
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vochtgehalte niet hoger zijn dan 20à 22r r naar uit ervaring is gebleken (22),
daar hierbij twee lagen zakken op elkaar moeten worden gelegd om te veel
luchtlekken tevoorkomen. Dezakken moeten hierbij niet geheel gevuld worden
en de stapeling vereist zorg. Eventueel dannog aanwezige luchtlekken dienen
gestopt te worden, b.v.met lege zakken. Behalve losgestort graan of graan in
zakken kunnen op een droogvloer ook andere produkten als alle mogelijke
zaden of zaad in stro, hooi e.d. gedroogd worden.

r

los gestort graan
graantaag
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verwarmingsbron

luchtkanaal

Fig. 4. Principe van een droogvloer,
kan worden gedroogd

vloer van geperforeerde plaat,
fijn gaas of lattenrooster met
j u t e kleed erop

waarop losgestort graan en eventueel graan in zakken

Bij de luchtverwarming kan een direct of een indirect systeem gevolgd
worden. Bij directe vethittets worden de verbrandingsgassen met de aangezogen en in de vlam verwarmde lucht door het te drogen produkt geblazen;
bij een indirecte verhitter bevindt de brander zich in een gesloten luchtverhitter, waarlangs de lucht wordt aangezogen. Directe verhitters kunnen goedkoper zijn dan goede indirecte verhitters en zijn warmte-economisch voordeliger. Droogtechnisch bestaan er tegen directe verhitting vande drooglucht geen
bezwaren, behalve misschien bij enkele zaderijen als b.v. karwij. In verband
met de brandveiligheid laten de assurantiemaatschappijen het gebruik hiervan
soms niet toe, tenminste niet in hoofdgebouwen. Men zal goed doen zich in
deze met de assuradeur te verstaan, welke verhitter men ook van plan is te
gebruiken. Als brandstof wordt meestal olie gebruikt maar ook gasbranders
zijn goed. De ontwikkeling van doelmatige luchtverhitters voor droogdoeleinden opdeboerderij isnogvolop gaande. Decapaciteit vande brander dient
voldoende te zijn in verband metde oppervlakte van de vloer.
Ook de capaciteit van de ventilator dient te zijn aangepast aan de vloeroppervlakte. In beweging zijnde lucht ontmoet weerstand in een graanmassa.
Deze weerstand is groter naarmate de graanlaag dikker is en de luchtsnelheid
groter. (Ookis er de wrijving met de wand van het luchtkanaal e.d.). Deze
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weerstand, die zich uit als een statische druk, wordt aangegeven in mm waterkolom (mm W . K . ) . Als norm is aan te geven dat de ventilator in staat moet
zijn een hoeveelheid van ca. 300 m;i lucht per m 2 vloeroppervlak per uur te
leveren bij een tegendruk van ca. 45 mm W.K. Bij genoemde luchthoeveelheid
is dit de tegendruk, die optreedt in een laag graan van 1 m (tarwe en rogge)
oi ïl/2 m (gerst en haver) (8). Droogt men altijd dunnere lagen dan kan de
capaciteit voor de ventilator iets lager gesteld worden, b.v. 300 m;! lucht per m 2
oppervlak per uur bij een tegendruk van 30 mm W.K. Bij stijgende tegendruk
daalt de luchtverplaatsing. In de z.g. opbrengstkarakteristiek van een ventilator wordt de samenhang aangegeven tussen hoeveelheid verplaatste lucht en
tegendruk.
Er zijn schroef- of axiaalventilatoren en centrifugaalventilatoren. De luchtverplaatsing van een schroefventilator loopt sneller terug bij toenemende
tegendruk dan die van een centrifugaalventilator. Schroefventilatoren zijn
echter goedkoper en vertonen bij lage tegendruk een geringer krachtverbruik
bij eenzelfde luchtverplaatsing. Tot ca. 50 mm W.K. kan men in de praktijk
schroefventilatoren toepassen. Voor het drogen van graan kan men dus met
een schroefventilator volstaan als de laagdikte niet boven 1 à 2 mm komt,
hetgeen ook om andere redenen niet wenselijk is (zie hoofdstuk 3). De ventilatoren zijn in de regel voorzien van een elektromotor.
W a t de eigenlijke vloer betreft zijn verschillende constructies denkbaar. Het
geheel kan desgewenst uitneembaar zijn. Van belang is, dat vele constructies
zich eventueel lenen voor eigen uitvoering. (Dit is ook met het luchtkanaal
het geval.) Hier zij nog vermeld, dat bepaalde, op zeer eenvoudige wijze te
demonteren lattenroosters voor een aardappelbewaarplaats met buitenlucht^
koeling, uitstekend passen voor het samenstellen van een roostervloer. Ook
overigens kan een aardappelbewaarplaats voor het drogen van graan zeer
geschikt zijn. Voor aardappelbewaring met buitenluchtkoeling wordt 100 m 3
lucht per m 3 aardappelen per uur gevraagd, d.i. bij een opslag van 3 m dus
300 m 3 /m 2 /uur. Daar de tegendruk bij aardappelen echter zelden groter dan
15 mm W.K. is en bij gerstlagen van 50 en 100 cm reeds 25 resp. 35 mm
W.K., dient men hiermee bij de ventilatorkeuze rekening te houden of alleen
dunne lagen graan te drogen. Installatie van een extra ventilator voor de
graandroging is ook mogelijk. Een oplossing in verband met de ventilatorcapaciteit kan ook rijn een deel van de aardappelbewaarplaats voor de graandroging te gebruiken. Opgemerkt moet nog worden in dit verband, dat een
roostervloer beter geschikt is voor het drogen van graan dan lattenroosters,
door de betere luchtverdeling.
Zoals is opgemerkt, kan als gemiddelde capaciteit van een droogvloer voor het
drogen van losgestort graan 8 à 10 kg/m 2 /uur worden aangehouden als norm,
naar uit verschillende proeven is gebleken. Hierbij is het ledigen en vullen
van de vloer inbegrepen. Los graan dient tijdens het drogen een keer te worden
omgeschept en zakken een keer omgelegd om een homogene partij te krijgen.
Het vullen, omscheppen en weer opzakken van 10 ton los graan van een
droogvloer kan op 16 manuren worden gesteld.
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Een echte zakkendroger onderscheidt zich van een droogvloer doordat niet
de gehele vloer geperforeerd is doch op vaste afstanden van elkaar gaten zijn
aangebracht. Op ieder gat kan een zak met zaad ter droging worden gelegd.
Het is niet noodzakelijk hiervoor speciale wijdmazige zakken te gebruiken.
Men kan rekenen op 1,6 zak (van 1 hl) per m2 (d.i. 16 gaten per 10 m 2 ).
Afhankelijk van het vochtgehalte kunnen 2 of 3 partijen per etmaal gedroogd
worden. Men kan hier per m2 ongeveer dezelfde droogcapaciteit aanhouden
als bij een droogvloer. Een zakkendroger is uitstekend geschikt voor het
drogen van zaaizaden, zaderijen e.d. Gevaar voor vermenging is nl. niet
aanwezig, daar de zakken niet los komen. Een droogvloer kan getransformeerd
worden tot een echte zakkendroger door op de roostervloer platen (van b.v.
board) met gaten aan te brengen in plaats van b.v. een jute kleed.
Het leggen,- omleggen en afnemen per 10 ton graan kan bij een zakkendroger
met goede opstelling op 6 à 8 manuren worden gesteld. De hoogte van de
vloer, gebruik van een eventueel aanwezige transporteur of van een steekkarretje (dat een smalle wielbasis dient te hebben om tussen de gaten te
kunnen rijden) op de vloer en opslagruimte naast de droger, zijn van belang
om de arbeidsbehoefte tot een minimum terug te brengen.
Bij een verticale droger (zie figuur 5 — silodroger en figuur 6 — verticale
droger met opslagsilo's, ontworpen op het bedrijf van D. R. MANSHOLT te
Slootdorp) worden de dikte van de te drogen graanlaag en de inhoud van de
droger bij de bouw vastgelegd. Om ook vochtige partijen goed te kunnen
drogen (b.v. met een vochtgehalte boven 2 3 % ) , kan de maximale dikte van de
graanlaag hier op 40 cm gesteld worden. Bij de droger op het bedrijf M A N S HOLT is de graanlaag 20 cm dik en de inhoud ruim 80 hl. Per etmaal zijn 2 of 3
vullingen te drogen (24).

40cm brede graanlaag

geperf. of gazen buitenkoker
binnenkoker
losgestort graan

Fig. 5.
Principe van een
silodroger
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Fig. 6.
Droog- en opslaginstallatie

op

het bedrijf van D. R. MANSHOLT

te Slootdorp.
a = horizontale doorsnede
b = verticale doorsnede
Opmerking:
Door de flexibele valpijp F kan
het graan naar keuze in de
droogschachten E, in de opslagsilo's C of naar een kaar voor
het opzakken worden geloodst.
Daar de droogschachten (geheel)
en de silo's (voor het grootste
deel), door het wegtrekken van
een schuif leeglopen in de stortput, kan men het graan bijna
geheel mechanisch dirigeren. B.v.
als volgt.' via stortput, elevator,
valpijp in droogschacht. Na gedroogd te zijn: via stortput, elevator, valpijp in opslagsilo.
A
B
C
D
E

indirecte luchtverhitter
droogluchtventilator
opslagsilo's
graanelevator
droogschachten (wanden
van fijn gaas, graanlaag
20 cm dik)
F = valpijp
G = stortput
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De teverrichten arbeid isbij een verticale droger zeer gering, doordathet
vullen enledigen mechanisch geschiedt. Behalve een verhitter, een ventilator
en een luchtkanaal zijn nodig een stortput eneen graanelevator omdedroger
te vullen. Een graanblazer zonder stortput istegebruiken alsinzakken wordt
gemaaidorst inplaats vanmeteenbij deze droogmethode goed passende maaidorser met graantank. Bij een verticale droger iseen eenvoudige voorreiniger,
zoal niet noodzakelijk, dan toch als zeer gewenst tebeschouwen omeen homogene droging teverkrijgen envooral, om bij eventuele opslag teveel stofontwikkeling bijhet laten omlopen tevoorkomen. N ahet drogen kan hetgraan
opgezakt worden of men kan hetin een opslagsilo transporteren. Hetzaadtransportsysteem dient geschikt te zijn voor alle zaadsoorten, welke op het
betrokken bedrijf voor droging inaanmerking komen.
De droogsilo (zie ook fig. 7) heeft totdoel hetdrogen enhetopslaan in
één silo te combineren. Hetis echter slechts mogelijk alshet graan maar weinig
behoeft teworden ingedroogd. Daar erniet op gerekend kan worden dathet
graan geoogst kan worden met een vochtgehalte, waarbij in zeer dikke lagen
gedroogd kanworden, biedt deze methode inonsklimaat inhet algemeen geen
betrouwbare oplossing. Erzoudaninverhouding tot de oppervlakte graan een
zeer grote maaidorscapaciteit ter beschikking moeten staan, waardoor men het
maaidorsen altijd tot dieuren zou kunnen beperken, waarin vrij droog graanis
te oogsten. Dit is echter een onrendabele verhouding, tenzij maaidorsers met
grote capaciteit goedkoop ingebruikte staat zijn aan te schaffen, zoals in een
incidenteel geval mogelijk bleek. Er zijn uitvoeringen van droogsilo's in ontwikkeling, waarbij eenluchtverdeelsysteem door de graanmassa wordt aangebracht. Men nadert dan echter weer tot het systeem vande silodroger, daar

geperforeerd
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Fig. 7.

Droogsilo's
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voldoende voorzieningen aan alle opslagsilo's te duur worden. Er kan dan
ook gesteld worden — op grond van de tot nu toe verkregen inzichten en de
ervaringen dat graan met zeer verschillende vochtgehalten gedroogd moet
kunnen worden — dat het drogen en bewaren van gemaaidorste granen in
ons klimaat over het algemeen gescheiden dient te worden uitgevoerd.
In de praktijk is gebleken dat een geïnteresseerde boer een groot deel van
de genoemde installaties in eigen uitvoering kan aanleggen. Indien dit in
slappe perioden geschiedt, kan dit een grote besparing op de investeringen
meebrengen. Bij de aanleg van een drooginrichting moeten de onderdelen op
elkaar en op het doel worden afgestemd. Een juiste keuze van ventilator,
luchtverdeling, verwarmingsinstallatie, capaciteit van een eventueel te installeren zaadtransportsysteem e.d., is zeer belangrijk. Advies van een technisch
deskundige is hierbij dan ook onmisbaar te achten.
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5. ALGEMENE OMSTANDIGHEDEN, DIE VOOR HET DROOG- E N
E N OPSLAGVRAAGSTUK V A N BELANG ZIJN

Er zijn slechts zeer weinig in bedrijfsverband geregistreerde gegevens omtrent het drogen op de boerderij beschikbaar. Om een indruk van de rentabiliteit te krijgen, zal daarom met behulp van de gegevens der technische proefnemingen en de op enkele bedrijven gemaakte notities en opgedane ervaringen,
een en ander moeten worden benaderd. Naast de situatie binnen een bedrijf
zijn voor het opstellen en beoordelen van een bedrijfsbegroting ook omstandigheden en ontwikkelingen buiten het bedrijf van invloed. (Men zou dit
externe factoren kunnen noemen.) Daar deze omstandigheden van meer algemeen karakter zijn, heeft het zin hierop eerst in te gaan.
Bij de overgang tot het maaidorsen zal de individuele boer, in het geheel
van bedrijfseconomische overwegingen of deze oogstmethode voor hem rendabel is, het droog- en opslagvraagstuk onder ogen moeten zien. Hij kan dit
schijnbaar ontlopen door zich in te stellen op onmiddellijke verkoop direct na
de oogst. Het is echter duidelijk, dat bij het toenemende maaidorsen zich
hierdoor een prijsdruk na de oogst zal kunnen voordoen. Het afleveringstempo van graan neemt toe. Men zie in dit verband tabel 7, op pag. 41, waarin
het verloop van het afleveringstempo van tarwe in Noord- en Zuid-Holland
is aangegeven.
Plaatsen we het vraagstuk in een algemeen kader, dan zijn er voor de boer
drie wegen voor het drogen en de opslag:
a. coöperatief
b. individueel (combinaties van enkele boeren hieronder te rekenen)
c. bij de particuliere handel.
De kosten, risico's en handelstechnische consequenties van deze mogelijkheden zullen tegen elkaar moeten worden afgewogen.
Daar de droogcapaciteit en condities bij de particuliere handel voor de boer
gegeven grootheden zijn, is hiernaast het tegen elkaar afwegen van het individueel en het coöperatief drogen van belang, omdat deze liggen op het
terrein van het eigen initiatief van de boer.
De belangrijkste punten, die bij vergelijking van het coöperatief en het
individueel drogen naar voren komen, zijn (2, 17):
1. De vakkundigheid. Het centraal drogen kan door gespecialiseerd personeel
geschieden. Bij het drogen op de boerderij staat iedere boer voor de taak
zich de technische scholing voor het drogen eigen te maken. Daar de
droogmethoden, ontwikkeld voor toepassing op de boerderij, weinig of geen
risico inhouden voor het produkt, in tegenstelling tot de methoden in een
centrale drogerij, menen wij dat dit punt hierdoor goeddeels wordt geneutraliseerd.
2. De droogcapaciteit. De capaciteit van een centrale drogerij kan kleiner zijn
voor eenzelfde effect dan de gesommeerde individuele capaciteit, daar de
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top in de droogbehoefte niet voor alle bedrijven samenvalt. Tijdens de topaanvoer onder minder gunstige weersomstandigheden is het voor een centrale drogerij moeilijk alles tijdig te verwerken. Hierin schuilt een risicofactor. Bij een eigen droogmogelijkheid zullen echter geen ongecontroleerde
aanvoertoppen voorkomen, omdat het maaidorsverloop dan bijtijds getemporiseerd zal worden.
3. Investeringen. Hoewel de installaties voor de boerderij en voor een centrale
drogerij zeer verschillend zijn, kan wel gesteld worden dat de investering
per eenheid van capaciteit voor grotere drogerijen lager is. W e l staat hier
tegenover, dat door het maaidorsen ruimte vrijkomt op de bedrijven, waardoor het drogen (en de opslag) op de boerderij in de regel voorshands
geen gebouwenkosten meebrengt.
4. De arbeid. Door centraal te drogen wordt de boerderij van arbeid ontlast.
Ook de in een centrale drogerij te verrichten arbeid moet echter betaald
worden. Daar de arbeidskosten, welke het drogen op de boerderij meebrengt,
sterk afhangen van de individuele bedrijfsomstandigheden, de arbeidsfilm
e.d., is dit dus niet zonder meer algemeen als een voordeel van het centraal
drogen te beschouwen.
5. De homogeniteit van het graan. Met het droogsysteem op de boerderij is
minder gemakkelijk een homogene droging te bereiken dan met een continu
werkende droger. Dit is in het bijzonder het geval als men in te dikke lag.'n
gaat drogen. In dit verband rijst de vraag welke vochthomogenisatie na de
droging in een partij graan plaatsvindt.
6. De commerciële aspecten. Het samenstellen van grote, uniforme partijen
kan slechts centraal geschieden. Daar bovendien aan koperszijde een ontwikkeling naar concentratie lijkt te bestaan 1), zal men ook aan de aanbodszijde naar voldoende samenbundeling moeten streven. Indien dan ook
het drogen, de opslag, verdere bewerkingen en verkoop, wat plaats betreft,
onverbrekelijk aan elkaar verbonden moesten worden beschouwd, zou het
commercieel gezichtspunt bij het localiseren van het drogen zwaar moeten
wegen. Bestudering van de ontwikkeling echter kan ertoe leiden de verschillende fasen, die het produkt moet doorlopen, afzonderlijk te bezien.
Men zal hierbij o.i. met een toename van het maaidorsen rekening kunnen
houden. Centrale opslaginrichtingen in zuivere produktiegebieden, zoals
onze akkerbouwgebieden op zeeklei, die een goed deel van de graanoogst
van het gebied kunnen bergen, zullen moeilijk doelmatig geëxploiteerd kunnen worden. Gespreide aanvoer naar deze centrale inrichtingen, waardoor
de outillage vaker benut kan worden, is wenselijk. Tijdelijke opslag op bedrijven, die zich daartoe goed lenen, kan dus voor een centrale inrichting
een steun zijn om een goedkope exploitatie te bereiken. Dit zal dan echter
een zekere droogcapaciteit op een deel van de individuele bedrijven vereisen.
Zo zal het eventueel drogen met tijdelijke opslag op de boerderij, naar wij
menen, desgewenst zeer wel kunnen samengaan met centrale verdere verHier kan gewezen worden op de gecentraliseerde inkoop der mouterijen en brouwerijen
door het Centraal Brouwerij Kantoor (C.B.K.) en de plaatsvindende concentratie bij de
graanmalerijen. Een gefundeerd oordeel zou echter nadere studie vereisen.
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werking en centrale afzet. Door het drogen op de boerderij behoeven er dus
voor de boer geen commerciële perspectieven verloren te gaan.
Alle genoemde punten resulteren voornamelijk in de vraag bij welke organisatie van het drogen en de opslag, de kosten voor de boer het laagst zijn.
Zoals reeds is opgemerkt, is hierbij de outillage van de particuliere handel van
belang, zodat deze in ieder individueel geval in de kostenvergelijking kan worden opgenomen. Bij deze kostenvergelijking zullen we verder in aanmerking
moeten nemen, dat een centrale coöperatieve of particuliere inrichting, zoals
reeds is opgemerkt, niet op een topaanvoer in ongunstige perioden kan zijn ingericht. Hierin schuilt nog een risicofactor, die door een eigen drooginrichting
wordt geëlimineerd. De meerdere zorg en de hogere investeringen, die het
zelfdrogen voor de boer meebrengt, moeten aan de andere zijde zeker in aanmerking worden genomen. Gewezen moet ook worden op de vraag of bij het
toenemend maaidorsen met een graantank, de aansluitende onmiddellijke afvoer
van het losse graan naar een centrale drogerij op doelmatige wijze georganiseerd kan worden.
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6. BIJZONDERE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN, DIE VOOR D E
RENTABILITEIT V A N HET DROGEN E N D E OPSLAG OP D E
BOERDERIJ V A N BELANG ZIJN

Indien getracht wordt een begroting voor de droog- en opslagkosten op een
boerderij op te stellen, dan blijkt, dat diverse omstandigheden nader bepaald
moeten worden omdat deze van bedrijf tot bedrijf sterk uiteen kunnen lopen.
(Men zou dit de interne [actoren kunnen noemen.) Als overzicht van de belangrijkste bedrijfsomstandigheden komen we tot het volgende:
1. Algemene capaciteiten, organisatievermogen en aanleg van de boer
2. Het eventueel aanwezig zijn van een aardappelbewaarplaats met buitenluchtkoeling voor consumptie-aardappelen
3. De oppervlakte granen, alsmede de soorten, de rassen en het teeltdoel.
4. Het verdere bouwplan
5. De kosten van arbeidsuren tijdens de graanoogst
6. De exploitatievorm van de maaidorser
7. De capaciteit van de maaidorser t.o.v. de oppervlakte graan
8. De ligging van het bedrijf in verband met het klimaat
9. De situatie ten aanzien van de bedrijfsgebouwen
10. De solvabiliteit
11. De liquiditeit
12. Eigen bedrijf of pachtbedrijf
13. De eventuele aanwezigheid en relatieve capaciteit van een coöperatieve
drogerij
14. De relatie tot en de outillage van een handelsdrogerij.
Hoewel verschillende dezer factoren samenhangen, zullen we ze eerst afzonderlijk nagaan.
De factor „boer"
Dat de persoonlijke eigenschappen van de boer en de richting van zijn
interesse in deze van belang zijn is duidelijk. Dit geldt vooral ook voor de
vraag of de boer in staat is zelf een deel van de installatie aan te leggen. De
kosten worden daardoor aanzienlijk verlaagd. Een en ander is uit ervaringen
gebleken eventueel zeer goed mogelijk te zijn. Verder zal de boer zich het
nodige inzicht moeten verschaffen in de droogtechniek.
Het gebruik van een aardappelbewaarplaats
Als op een bedrijf een aardappelbewaarplaats met luchtkoeling aanwezig
is, dan kan de investering voor het graandrogen beperkt blijven tot een verhitter en enkele aanvullende voorzieningen als b.v. een jute kleed. Hierbij zij
opgemerkt, dat dit geldt als de bewaarplaats bestemd is voor winterconsumptieaardappelen, daar deze na de graanoogst gerooid worden. Combinatie van
graandroging met pootaardappelbewaring zal op bezwaren stuiten. Indien
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groen gerooid, dan komen de poters vóór de granen. Als het loof getrokken
of doodgespoten is, dan zal men met rooien liever niet tot na de graanoogst
wachten. Het gunstigste geval doet zich voor als in de bewaarplaats een
roostervloer ligt (en geen lattenroosters) en de ventilatorcapaciteit eventueel
op een gedeelte van de vloer is te richten.
Oppervlakte granen, soorten, rassen en teeltdoel
Het is duidelijk, dat de vaste kosten per 100 kg dalen, naarmate meer graan
gedroogd moet worden. De oppervlakte granen op een bedrijf is dus van grote
invloed op de eigen droogkosten. De aan te leggen capaciteit wordt mede
bepaald door de verbouwde graansoorten en de spreiding van de oogst hierdoor. Zomergerst vertoont niet spoedig korreluitval, zodat gemiddeld een
droger produkt is te oogsten dan van andere granen. De oogst van wintergerst valt vroeg en dus veelal in een gunstiger periode. Korrelverlies bij langer
staan op stam treedt echter eerder op dan bij zomergerst. Tarwe kan korreluitval vertonen als na de maaidorsrijpheid winderig weer optreedt, zodat hier
mogelijk met een iets vochtiger produkt genoegen moet worden genomen. Bij
haver (indien men dit — eventueel via zwadmaaien •— tot de te maaidorsen
gewassen wil rekenen) zijn de risico's van het op stam doodrijp laten worden
het grootst in verband met de grote kans op korreluitval. Zodra de haver maaidorsbaar is, zal dus niet te veel op een drogere korrel gewacht kunnen worden.
Op de noordelijke zeeklei, waar veel meer haver in het bouwplan voorkomt
(en meer zomertarwe), zal ook om deze reden gemiddeld dus een hoger percentage van een eventueel gemaaidorste graanoogst gedroogd moeten worden.
De rassen kunnen hier verder nog genoemd worden i.v.m. verschil in gevoeligheid voor korreluitval. Het teeltdoel speelt voor een eigen drooginrichting ook een rol. Bij brouwgerst en zaaigranen kan men in verband met de
kwaliteitseisen (kiemkracht !) minder risico's, nemen ten aanzien van het eventueel niet tijdig kunnen drogen, dan bij voedergranen.
Het verdere bouwplan
Dit kan zowel gunstig als ongunstig inwerken op het zelfdrogen van het
graan. Als regelmatig pootaardappelen worden verbouwd, waarvan de verwerking samenvalt met de graanoogst, kan de arbeid en zorg ten behoeve van
het graandrogen een bezwaar zijn. Anderzijds kunnen er gewassen voorkomen
(b.v. zaderijen) waarvoor de droogoutillage ook benut kan worden. Behalve
een droging van zaad moet hierbij ook gedacht worden aan het drogen van
Produkten in het stro (erwten, bonen, klavers voor zaadwinning e.d.). Dit
laatste zal echter slechts mogelijk zijn indien men beschikt over een niet te
kleine droogvloer.
De perspectieven van een beperking van het weerrisico en de winning van
kwaliteitsprodukten door kunstmatige droging vereisen nog nader onderzoek.
Hiervoor is in 1958 een speciaal proefbedrijf te Nagele in de N.O.P. opgericht. Het ligt in de bedoeling hier de mogelijkheden van het kunstmatig drogen
in bedrijfsverband na te gaan voor verschillende gewassen.
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De kosten van de benodigde arbeid
Slechts per individueel bedrijf kan worden nagegaan in hoeverre de aan het
graandrogen verbonden arbeid ook arbeidskosten meebrengt. Daar het maaidorsen pas vrij laat op de dag kan beginnen, zullen de arbeidsuren voor het
drogen bij een goede organisatie op vele bedrijven niet boven de loonkosten
begroot behoeven te worden. Incidenteel kunnen arbeidskosten voor het ledigen
van een droogvloer (b.v. op een regendag) zelfs tot nul naderen als de alternatieve opbrengst van die arbeid vrijwel nihil is of als het alternatief arbeid
is, welke even goed op een verloren dag in een latere periode kan geschieden.
De exploitatievorm van de maaidorser
Over het algemeen zal men bij een eigen maaidorser erin kunnen slagen
een iets droger produkt te oogsten dan bij coöperatieve machines of loonwerkmachines, Men kan het maaidorsen meer naar de gunstige uren regelen. Zo
bleek in 1955 in de Wieringermeer ca. 50% van het graan, met een eigen maaidorser geoogst, nadroging te behoeven, terwijl van het graan door loonwerkers
gemaaidorst, ca. 70% moest worden gedroogd (5).
De capaciteit van de maaidorser
Bij eigen exploitatie of gebruik in kleine combinaties speelt de verhouding
tussen de capaciteit van de maaidorser en de oppervlakte graan een belangrijke rol t.a.v. het gemiddelde percentage van de oogst dat gedroogd moet
worden. Het spreekt vanzelf dat men bij een grotere capaciteit het maaidorsen
meer tot de gunstige uren kan beperken (zie fig. 2).
Toch zal het nemen van een maaidorser met grotere capaciteit alleen met
het oogmerk om op droogkosten te besparen niet gauw rendabel zijn. De hoge-1
re vaste kosten (als afschrijving en rente) en de hogere variabele kosten, die
een grotere machine meebrengt, zullen in zo'n geval moeten worden afgewogen
tegen de besparing op droogkosten, die men verwacht.
Het is moeilijk aan te geven welke oppervlakte graan bij eigen exploitatie
per voet snijbreedte is te oogsten. Klimaat, soortenverdeling e.d. zijn hierbij
van belang. Omstreeks 6 ha graan wordt wel als een gemiddelde genoemd
(5). Het spreekt vanzelf, dat factoren als machinetype, getrokken of zelfrijdend e.d., alsook verdere besparing op manuren ten behoeve van de oogst
van andere gewassen, belangrijk zijn ten aanzien van de capaciteit van de
maaidorser.
Het klimaat
De klimaatsverschillen in ons land zijn voor het droogprobleem niet zonder
betekenis. Daar een rijpe graankorrel een vochtgehalte tracht aan te nemen
in evenwicht met de relatieve vochtigheid van de omringende lucht (r.v.), is
vooral dit laatste van belang. (Aangenomen dat de omstandigheden, die de
snelheid van het verloop naar de evenwichtstoestand bepalen, gemiddeld gelijk
zijn, zoals b.v. windsnelheid; enkele graden verschil in gemiddelde temperatuur
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beïnvloeden de evenwichtsligging weinig, zoals uit figuur 3 valt af te leiden.)
Daar dit evenwicht pas na een zekere tijd bereikt zou worden en de r.v. een
steeds veranderende grootheid is, zal het verloop van het vochtgehalte van
het graan als het ware „achterlopen" bij het verloop van de r.v. van de omringende lucht.
Het vochtgehalte van rijp graan op stam is dus door een fysische wetmatigheid verbonden met de r.v. Uit het gemiddelde verloop van de r.v. in ons land
komt een bepaald patroon te voorschijn, dat voor verschillende plaatsen niet
gelijk is. In figuur 8 is het gemiddelde etmaalsverloop van de r.v. in augustus
over de periode 1894—1936 voor enkele plaatsen weergegeven (3). Op grond
van genoemde fysische wetmatigheid kan men concluderen, dat het gemiddelde verloop van het graanvochtgehalte min of meer een afspiegeling zal
moeten zijn van het gemiddelde verloop van de r.v. Vergelijking van de figuren 2 en 8 geeft enige indruk omtrent het faseverschil dat hierbij optreedt.
Het laagste punt van de r.v. is om ca. 13 uur op alle plaatsen bereikt, het
laagste graanvochtgehalte bij de opnamen in het zuidwesten was bij alle waarnemingen pas om ca. 16 à 17 uur bereikt. Op datzelfde tijdstip blijkt de r.v.
overal reeds weer te gaan stijgen, welke stijging enkele uren later door het
graanvochtgehalte zal worden gevolgd.
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Uit de aanwijzingen van deze gegevens en op grond van genoemde wetmatigheid menen wij te mogen concluderen, dat het gemiddelde verloop van
de r.v. overdag in augustus op verschillende plaatsen in ons land, een inzicht
geeft in de verhoudingen tussen de gemiddelde vochtgehalten overdag van rijp
graan op die plaatsen. Door de verschillende weersontwikkelingen op korte
termijn zullen ook de verhoudingen der gemiddelde graanvochtgehalten slechts
statistisch over een lange termijn te voorschijn komen. In figuur 9 is een geschematiseerd gemiddeld verloop van de r.v. overdag in augustus voor een
aantal plaatsen in ons land aangegeven, berustende op het gemiddelde der
dagelijkse waarnemingen te 8.40, 14.40 en 19.40 uur in de periode 1894—
1936 ! ) . Uit vergelijking van deze morgen-, middag- en avondgemiddelden
van de r.v. kan men afleiden — zij het als ruwe oriëntering — dat in het
noorden en noord-westen van ons land het gemiddelde vochtgehalte van rijp
graan op stam overdag gemiddeld hoger zal liggen dan elders en verder, dat
het gemiddelde aantal uren overdag met een laag vochtgehalte in het noorden
kleiner is. Voor dit laatste geeft vergelijking van het middag- en avondgemiddelde belangrijke aanwijzingen. Het gaat hier om verschillen tot 10% in de
r.v. Hoewel geen zuivere vergelijkingsmogelijkheid aanwezig is, kan uit figuur
3 blijken, dat dit niet onbelangrijk is, vooral in het traject met een r.v. groter
dan 6 5 % .
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overdag
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Daar de ervaring leert, dat de oogst in het noorden 1 à 2 weken later valt
dan in het zuiden van ons land, ontstaat een cumulatief effect voor een hoger
gemiddeld graanvochtgehalte in het noorden. W e kunnen dus stellen, dat door
Door de welwillende medewerking van het K.N.M.I. te De Bilt konden deze gegevens
daar worden berekend.
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verschil in klimaat, in het noorden van het land gemiddeld een hoger percentage van een gemaaidorste graanoogst moet worden nagedroogd. In het volgende hoofdstuk zal blijken, dat dit van invloed is op de rentabiliteit van het
drogen op de boerderij.
De bedrijfsgebouwen
De situatie ten aanzien van de bedrijfsgebouwen is van betekenis voor de
investering, welke het zelfdrogen meebrengt. De plaats van de verhitter ten
opzichte van de droogvloer of droger, bepaalt de lengte van het luchtkanaai.
Een droogvloer kan vast of los aangelegd worden, op de grond of verhoogd,
al naar de situatie ter plaatse. Kan in een bijgebouw of kapschuur gedroogd
worden, dan kan desnoods gewerkt worden met directe verhitters, die goedkoper kunnen zijn dan indirecte verhitters. Voor de kosten, verbonden aan
een verticale droger met opslagsilo's is b.v. van groot belang of de schuurhoogte voldoende is om het graan boven van de elevator in de silo's te laten
glijden door een flexibele buis. Moet hiervoor een horizontaal zaadtransportsysteem worden aangebracht, dan zijn de kosten aanzienlijk hoger. De vraag
is verder of er voldoende ruimte is om de silo's rond de stortput te plaatsen,
of er voorzieningen aan de vloer aangebracht moeten worden e.d.
De solvabiliteit, liquiditeit e.d.
De investeringen, die nodig zijn voor het zelfdrogen van granen, zullen de
verdere bedrijfsfinanciering op geen enkele wijze mogen schaden. Dit is wel
te stellen op grond van de nader volgende rendementsberekeningen. Dat het
zelfdrogen ook weinig zin heeft in gevallen waar het graan, uit liquiditeitsof andere overwegingen, voor een groot deel direct na de oogst wordt verkocht, behoeft geen nader betoog.
De vraag of binnen redelijke afstand een coöperatieve drogerij of loondrogerij met naar verhouding grote capaciteit aanwezig is, zal ook van invloed
moeten zijn bij de overwegingen of men het drogen na het maaidorsen op de
boerderij ter hand zal nemen.
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7. ALGEMENE BENADERING V A N KOSTEN E N OPBRENGSTEN
V A N HET DROGEN E N D E OPSLAG OP D E BOERDERIJ

In het voorgaande werden de belangrijkste omstandigheden nagegaan, welke
van invloed zijn op de droogkosten op een bedrijf. Het blijkt, dat vele ervan
van bedrijf tot bedrijf verschillen, ook binnen een beperkt gebied. De droogkosten zullen derhalve slechts per individueel bedrijf kunnen worden berekend.
Een algemene norm foor droogkosten op het eigen bedrijf is niet aan te geven.
Indien we hier een begroting voor een bepaald type bedrijf opstellen, zijn we
gedwongen uit genoemde omstandigheden een keuze te doen. Dit betekent dat
onze uitkomst dan slechts geldt voor de gekozen situatie en weinig algemeen
inzicht geeft.
Als we de in het vorige hoofdstuk genoemde factoren nagaan, dan blijken
deze op de volgende wijze hun invloed uit te oefenen.
a. niet nader kwantitatief te bepalen

Factoren: aanleg van de boer; solvabiliteit, liquiditeit e.d.

b. op de maximale en de gemiddelde
hoeveelheid te drogen produkt
alsmede op het vochtgehalte ervan

Factoren: opp. graan, soorten en
rassen;
exploitatievorm van de
maaidorser;
relatieve capaciteit van een
eigen maaidorser;
klimaat.

c. op de investeringen

Factoren: aardappelbewaarplaats
met luchtkoeling
aanwezig;
situatie bedrijfsgebouwen.

d. op de arbeidskosten

Factoren: het verdere bouwplan;
kosten van de arbeidsuren.

Afgezien van de niet weegbare factoren moeten we dus voor een meer algemeen inzicht in de ontwikkeling der droogkosten, de maximale en de gemiddelde hoeveelheid te drogen graan en het vochtgehalte, de investeringen en
de arbeidskosten als variabelen nemen.
W a t de droogapparatuur betreft, gaat de keuze van de boer in de eerste
plaats tussen een horizontale en een verticale droger (zie hoofdstuk 4). Het
lijkt daarom gewenst de berekeningen zowel uit te voeren voor een droogvloer
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als voor een verticale droger. Het lijkt bovendien gewenst het al of niet aanwezig zijn van eenaardappelbewaarplaats bij de droogvloer afzonderlijk te
onderscheiden.
Voor het berekenen van de droogkosten zal men moeten uitgaan van het
percentage van de oogst dat gemiddeld zal moeten worden gedroogd. Dit is
een zeer belangrijke [actor. Hiervoor zal een schatting moeten worden uitgevoerd. W e zullen hier uitgaan van 30, 50 resp. 70%. Men kan hierbij denken
aan gemiddeld 30% te drogen op een akkerbouwbedrijf in Zeeuwsch-Vlaanderen met hoofdzakelijk zomergerst en wintertarwe, gemiddeld 50% op een
bedrijf in de IJsselmeerpolders met hoofdzakelijk wintertarwe en haver en
gemiddeld 70% te drogen op een bedrijf in het noordoosten van Groningen
met wintergerst, wintertarwe .zomertarwe en haver (aangenomen dus dat ook
de haver wordt gemaaidorst, eventueel na zwadmaaien). Voor het zuiden en
midden van het land zijn genoemde percentages gemiddelden van enkele praktijkschattingen. Door een cumulatief effect van verschillende omstandigheden
(zie ook hoofdstuk 6 onder: klimaat) zal, naar wij menen in het noorden het
gemiddelde percentage hoger liggen Immers in het noorden van ons land
heeft men gemiddeld in vergelijking met het zuiden :
a. op hetzelfde tijdstip een hogere r.v.
b. voor hetzelfde gewas een latere oogst
c. in het bouwplan meer laatrijpende granen.
Uit het bovenstaande mag niet worden afgeleid, dat de hier genoemde percentages meer dan oriënterende betekenis hebben.
Het kennen van alleen de kosten van het zelfdrogen is voor de boer niet
voldoende. Inzicht in de opbrengsten ervan is daarnaast nodig.
Men zal daarom in het algemeen de kosten van het drogen en de opslag
op de boerderij moeten vergelijken met de kosten, die anders te verwachten
zijn (kosten bij coöperatie of particuliere handel). In gevallen waar de keuze
gaat tussen een steeds direct na het maaidorsen afzetten van het graan of een
eigen drooginrichting met dus de mogelijkheid van latere afzet, zal men de eigen droog- en opslagkosten moeten vergelijken met de te verwachten prijsverschillen (zie b.v. tabel 8). W e komen hierop in hoofdstuk 10 nog nader terug.
W e zullen bij het drogen de gemiddelde tarieven van een 8-tal coöperaties
— verspreid over het gehele land — als vergelijkingsmaatstaf hanteren. Ook
bij de opslag zal ter oriëntatie worden vergeleken met een coöperatief tarief.
In ieder individueel geval kan men deze bedragen vervangen door de gegeven
tarieven van een desbetreffende coöperatie of particuliere inrichting of verwachte prijsverschillen.
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8. K O S T E N B E G R O T I N G E N V A N H E T D R O G E N M E T

EEN

D R O O G V L O E R E N V A N OPSLAG IN ZAKKEN

Uit de tot dusver verkregen ervaringen (8, 13, 23) kan afgeleid w o r d e n ,
dat gemiddeld met een droogvloer 8 à 10 kg g r a a n per m 2 vloeroppervlak
per uur is te drogen. Hierbij is met de tijd voor het vullen en ledigen van
de vloer rekening gehouden. E e n oppervlak van b.v. minstens 20 m 2 lijkt
verder wenselijk om een zekere hoeveelheid in één keer te kunnen opvangen.
H e t maaidorsen zou anders over te korte daggedeelten moeten plaatsvinden.
D a a r de laagdikte bij vochtig g r a a n maximaal 40 cm mag zijn (zie hoofdstuk
3 ) , kan op 20 m 2 altijd minstens 80 hl in één keer w o r d e n gedroogd. ( V o o r
het drogen van p r o d u k t e n in het stro heeft z o n kleine droogvloer een te geringe
capaciteit).
D e belangrijkste problemen bij een droogvloer zijn de b e n o d i g d e arbeidsuren en de wijze van opslag n a het drogen. M e n zal dit per individueel geval
n a d e r moeten beoordelen. In het n a v o l g e n d e zijn arbeidsuren à ƒ 2,50 berekend, mede i.v.m. de loonontwikkeling, en is van opslag in zakken uitgegaan.
M e t behulp van genoemde normen, verschillende gepubliceerde gegevens en
op praktijkbedrijven o p g e d a n e ervaringen, is een overzicht samengesteld van
investeringen en exploitatiekosten voor een droogvloer, waarbij de maximale
en gemiddelde hoeveelheid te drogen produkt alsmede het vochtgehalte zijn
gevarieerd. Dit overzicht is o p g e n o m e n in bijlage 1. W e wijzen er hier op, dat
de mate waarin de kosten in deze en verdere bijlagen zijn uitgewerkt, niet
gewettigd w o r d t door de nauwkeurigheid w a a r m e e in het huidige stadium een
algemene begroting is op te stellen. H e t is echter dienstig voor het inzicht
omtrent de belangrijkste factoren voor het niveau, het verloop en de samenstelling der kosten. D e b e r e k e n d e investeringen zullen in de praktijk lager
kunnen komen te liggen als de boer zelf een deel van de installatie kan a a n leggen.
D e droogtarieven van de verschillende coöpeTabel 6.
ratieve drooginrichtinqen zijn niet qelijk. W e
„ . . . ., ,
x .
,
, ,
i
Gemiddelde droogtarieven
kunnen bij gebrek aan gegevens omtrent de inters
v o o r tarwe van een 8-tal
ne bedrijfsvoering bij de coöperaties niet beoorcoöperatieve drogerijen
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delen of deze droogtarieven een juiste w e e r g a v e
indroging
per 100 k g 1 )
zijn van de reële droogkosten bij een centrale inƒ0,70
2
richting, maar zullen hier voldoende achten, dat
1—
4
de individuele boer deze in rekening krijgt. H e t
1,30
6
1,55
8
gemiddelde tarief bij verschillende indrogingsper1,75
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centages van een 8-tal coöperatieve drogerijen,
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tabel 6.
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bedragen (exclusief
"
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graansoorten dikwijls ongelijk. Voor haver, die
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transportkosten, „op- en

af"-kosten e.d.).

moeilijker droogt en volumineuzer is dan a n d e r e granen, geldt meestal een
hoger tarief dan voor tarwe en gerst. O o k het tarief voor zaaigranen is dikwijls
hoger dan hier is vermeld, daar de maximale d r o o g t e m p e r a t u r e n hierbij lager
moeten zijn.
Bestudering van de coöperatieve droogtarieven, of — zoals vanzelf spreekt —
vergelijking met de door de particuliere handel berekende tarieven, in verband
met de begrote totale droogkosten op de boerderij, geven enig n a d e r inzicht met
betrekking tot het gestelde probleem. Uit hetgeen is behandeld, zal duidelijk
zijn, dat niet door eenvoudige vergelijking der droogkosten valt af te lezen, in
welke gevallen het d r o g e n op de boerderij de voorkeur verdient. D e opstelling
in bijlage 1 stelt ons in staat het kostenverloop onder verschillende omstandigheden n a te gaan. In figuur 10 is het verloop der kostensamenstelling n a d e r
a a n g e g e v e n voor gevallen, waarin geschat w o r d t , dat gemiddeld 5 0 % van de
oogst 4 % moet w o r d e n ingedroogd. Duidelijk blijkt hieruit dat voor kleine
oppervlakten de vaste kosten per 100 kg te drogen produkt zeer hoog zijn.
V o o r de grotere bedrijven zijn de arbeidskosten in verhouding belangrijk.
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In figuur 1 1 is de invloed van het gemiddeld te drogen percentage van de
oogst n a d e r aangegeven. Als gemiddeld 70',r van de oogst 4/ir moet w o r d e n
ingedroogd, n a d e r e n de eigen droogkosten het coöperatieve tarief. Z o u het zelfdrogen in z o n geval geen extra arbeidskosten meebrengen, dan liggen de
droogkosten, in de berekende situatie van 80 ton oogst af, beneden het coöperatieve tarief (fig. 11). Uit bijlage 1 en tabel 6 blijkt voorts, dat de eigen
droogkosten in verhouding gunstiger zijn, n a a r m a t e het g r a a n vochtiger is.
Bij een in verhouding tot de g r a a n o p p e r v l a k t e kleine maaidorscapaciteit zal
het zelfdrogen dus eerder rendabel zijn.
Droogkosten per 100 kg te drogen
graan in centen

Fig. 11.
Droogkosten met een
droogvloer, incl. arbeidt
uren à f 2.50, als gemid~
deld 30. 50 resp. 70%
van de graanoogst 4%
moet worden ingedroogd
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O n d e r verwijzing n a a r hetgeen in de hoofdstukken 6 en 7 is opgemerkt
omtrent het klimaat en de graansoorten, kan men hier afleiden dat het drogen
van gemaaidorste granen op de boerderij in het n o o r d e n van het land eerder
rendabel zal zijn dan in het zuiden, ook op bedrijven van eenzelfde grootte.
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Als een goed ingerichte a a r d a p p e l b e w a a r p l a a t s met luchtkoeling op een
bedrijf voor de g r a a n d r o g i n g gebruikt kan w o r d e n , zijn de droogkosten lager.
T e r oriëntatie in dit opzicht is in bijlage 2 een overzicht samengesteld omtrent
het niveau en het verloop van de kosten in zo'n geval. Hierbij is uitgegaan van
een gunstige situatie. In figuur 12 is het kostenverloop n a d e r a a n g e g e v e n voor
gevallen, waarin gemiddeld 30, 50 of 7 0 % van de oogst 4 % moet w o r d e n
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ingedroogd. O o k hierbij zijn arbeidskosten à f 2,50 per uur ingecalculeerd.
D e z e post blijkt in dergelijke gevallen een belangrijk deel van de droogkosten
uit te maken. Indien het zelfdrogen hier geen arbeidskosten meebrengt (b.v.
op bedrijven met tijdens de g r a a n o o g s t een ruime personeelsbezetting in verb a n d met een komende oogst van late consumptie-aardappelen en b i e t e n ) ,
liggen de berekende droogkosten ƒ 0,40 per 100 kg lager. In figuur 12 is dit
a a n g e g e v e n voor bedrijven, w a a r geschat wordt, dat gemiddeld 5 0 % van de
oogst 4 % moet w o r d e n ingedroogd. W e zien hieruit dat op dergelijke bedrijven
vanaf een betrekkelijk kleine hoeveelheid graan de eigen droogkosten laag
kunnen zijn.
Z o a l s reeds is opgemerkt, zal bij deze droogwijze de opslag n a d e r onder
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ogen moeten worden gezien. Los gestorte opslag naast of op de droogvloer is
denkbaar. Dit laatste bij grotere vloeren waarbij met gedeelten kan worden
gedroogd. Op veel bedrijven echter zal men zijn aangewezen op opslag in
zakken.
Bij de traditionele oogstmethoden levert de opslag van zaad in stro in de
tas na de velddroging in de regel geen moeilijkheden op. De opslag van los
graan echter stelt andere en strengere eisen. Uit hetgeen eerder is aangegeven,
blijkt, dat men hierbij nauwkeurig dient te letten op het vochtgehalte van het
graan dat wordt opgeslagen. Vervolgens moet de temperatuur regelmatig gecontroleerd worden, vooral gedurende de eerste tijd, in verband met eventuele
broei. Voortdurende controle van het graan is verder nodig door mogelijke
ontwikkeling van mijt e.d. (21).
Naarmate het vochtgehalte en de temperatuur van het graan lager zijn, is
het beter bewaarbaar (zie hoofdstuk 2). Verdere verlaging van het vochtgehalte dan bewaringstechnisch juist verantwoord is, is bij de huidige condities
in de graanhandel nogal nadelig, zoals we reeds eerder opmerkten. Als het
graan in grote massa's wordt opgeslagen, zal men het af en toe moeten kunnen
laten omlopen of beluchten, om het fris te houden. Bij opslag in zakken zal het
gevaar van broei iets minder groot zijn, daar enige natuurlijke doorluchting
hierbij mogelijk blijft.
Plaatst men het opslagprobleem in een algemeen kader, dan is duidelijk, dat
het in het belang van de producenten is, dat niet een te groot deel van de
gemaaidorste graanoogst direct aan de markt komt. Hoewel slechts ongeveer
40% van het graan dat in ons land wordt verbruikt, uit binnenlandse produktie
voortkomt (14), zal een te grote aanvoer direct na de oogst prijsdrukkend
werken, Er is reeds door het toenemende velddorsen en maaidorsen een verschuiving in de aanvoer te signaleren, zoals uit tabel 7 blijkt (15).
Tabel 7. Afleveringstempo van tarwe door tekrs aan de handel

Maand

In de provincies Noord- en Zuid-Holland door
de telers afgeleverd, in cumulatieve percenten
van de oogst
1933—1937

Aug./sept.
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

41

14
31
43
54
63
73
83
91
97
100

1954
34
52
62
69
78
88
96

)
)

100

1956
39

|

68
73
82
89
95
98
100

—

Bij centrale opslag heeft men niet meer de zorg en de verantwoordelijkheid
voor zijn produkt. ledere boer zal voor zichzelf moeten overwegen of hij dit
een voordeel of een nadeel acht. W e l zal men, desgewenst, bij centrale opslag
soms zelf het tijdstip kunnen bepalen, w a a r o p men wil verkopen. Dit is echter
slechts beperkt mogelijk, daar de coöperatieve opslagcapaciteit, op grond van
economische overwegingen, in zuivere produktiegebieden als onze a k k e r b o u w streken, maar op een deel van het graan van de leden kan w o r d e n ingericht.
Bij centrale opslag zal het niet tot de reële mogelijkheden behoren de partijen
afzonderlijk op te slaan om zijn eigen produkt te leveren en de individuele boer
de koper te laten bepalen.
D e mogelijkheid tot poolvorming w o r d t algemeen beschouwd als een voordeel van centrale opslag. Poolvorming houdt in, dat een a a n t a l landbouwers
hun partijen samenvoegen, w a a r n a vanaf een bepaald tijdstip wekelijks b.v.
5 % van het totaal w o r d t verkocht. Iedere deelnemer kan dan later de gemiddelde prijs over 20 weken o n t v a n g e n .
D o o r deelname in een pool schakelt men dus de risico's en kansen, gelegen
in prijsfluctuaties, uit en verzekert men zich van de gemiddelde prijs. W i j
menen, dat op de bedrijven opgeslagen partijen ook kunnen w o r d e n opgenomen
in een pool als ze bij de centrale instelling w o r d e n aangemeld en bemonsterd.
D e boer moet d a a r n a natuurlijk v a n zelfbeschikking over zijn partij afzien en
w a c h t e n tot zijn partij voor levering w o r d t afgeroepen. Eventueel voor de aflevering nog nodige bewerkingen zullen in de centrale inrichting moeten geschieden. H e t gaat om het juiste samenspel tussen het bedrijf en de centrale
inrichting.
In bijlage 3 zijn enige berekeningen opgenomen omtrent de opslagkosten
met eigen zakken van enkele g r a a n s o o r t e n bij verschillende bewaartermijnen.
A a n g e z i e n bij afzet direct n a de oogst met een vochtgehalte v a n ca. 1 7 % geen
vochtkorting w o r d t ondervonden, zal een verdere verlaging van het vochtgehalte, nodig voor bewaring, tot de opslagkosten moeten w o r d e n gerekend.
Z o n d e r arbeidskosten en bij afschrijving van de zakken in 3 à 6 jaar, komen
w e hierbij voor t a r w e tot opslagkosten van ƒ 0,47, ƒ 0,95 en ƒ 1,50 per 100 kg
als men 1, 3 respectievelijk 6 m a a n d e n wil b e w a r e n . Schat men de levensduur
van de zakken op 6 à 10 jaar, dan komen de b e w a a r k o s t e n voor genoemde
termijnen uit op ƒ 0 , 3 1 , ƒ 0 , 7 1 respectievelijk ƒ 1,20 per 100 kg.
W e beschikken niet over gegevens omtrent de reële opslagkosten bij een
centrale inrichting. M e n kan ter oriëntering vergelijken met een coöperatief of
particulier opslagtarief. Enkele coöperaties berekenen tarwe en voergerst op
4 c t . / 1 0 0 kg per week, i n g a a n d e 2 weken n a ontvangst. V o o r b r o u w g e r s t
(vraagt meer zorg) en haver ( v r a a g t meer ruimte) zijn de tarieven soms hoger.
V o o r opslag w o r d e n dan gewichtsverliezen tot een vochtgehalte van 1 6 % in
rekening gebracht en droogkosten tot 1 7 % . ( D e z e tariefstelling is natuurlijk
bij alle coöperaties niet dezelfde). V e r d e r is aan te nemen dat transportkosten,
..op en af" kosten e.d. bij de afzet in alle gevallen gelijk zullen blijven.
Bij b o v e n s t a a n d tarief, renteverliezen als in bijlage 3 en met het gewichts-
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verlies van 1,2 kg (van 17 n a a r l6'/r v o c h t ) , krijgen we voor tarwe opslagkosten in een centrale inrichting van f 0.49, ƒ 0,99 respectievelijk ƒ 1 , 7 2 per
100 kg voor bewaartermijnen van 1, 3 respectievelijk 6 m a a n d e n .
Uit een oriënterende vergelijking met de eerder berekende opslagkosten op
het eigen bedrijf mag afgeleid w o r d e n dat deze laatste, vooral bij de langere
bewaartermijnen, concurrerend uitkomen.
V o o r een volledige indruk echter zullen we het totaal van de droog- en
opslagkosten nog moeten bezien.
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9. KOSTENBEGROTINGEN V A N HET DROGEN MET EEN
VERTICALE DROGER EN OPSLAG IN SILO'S

Het verticale droogsysteem verkeert, vooral wat vorm en opstelling van het
geheel betreft, nog min of meer in een experimenteel stadium. Zoals is opgemerkt, is op het bedrijf van D. R. MANSHOLT te Slootdorp een systeem van een
verticale droger met opslag in ronde houten silo's ontworpen, dat thans reeds
enkele jaren met succes in bedrijf is geweest en op verschillende bedrijven
navolging heeft gevonden. Hierbij wordt met een maaidorser met verzameltank
gewerkt, waarbij het los aangevoerde graan met een kipwagen in een stortput
gelost en verder mechanisch verwerkt wordt (zie hoofdstuk 4).
In verband met de beschikbare ruimte en de situatie in de schuren zullen
vorm en opstelling van het geheel dikwijls moeten worden aangepast. De kosten van aanleg voor een installatie van eenzelfde capaciteit lopen daardoor in
de praktijk nogal uiteen. Vierkante silo's vragen minder ruimte maar zijn
duurder. Ook de vorm van de stortput moet dan worden aangepast. Als tot
bij de stortput kan worden gereden, is los graan ook van een gewone landbouwwagen gemakkelijk te lossen. Men kan de wagen b.v. in een schuine stand
brengen door ter plaatse één verdiept spoor aan te brengen. In een bepaald
geval waar de wagen tot op ca. \zj m bij de stortput kon rijden, waren twee
gaten in de wagenbak aangebracht en afgesloten met een deksel. Via onder
de gaten te hangen pijpen liet men het graan in de stortput lopen.
In bijlage 4 zijn enige kostenbegrotingen uitgewerkt voor een gemechaniseerd verticaal droogsysteem en opslag in ronde houten silo's. Duidelijk blijkt
hieruit dat deze werkwijze een vrij hoge investering vraagt en verder weinig
arbeidskosten meebrengt bij de exploitatie. W e komen bij deze oriënterende
begrotingen op investeringen van ƒ 126,— resp. ƒ 88,50 per ton (of per IS hl)
voor een te verwerken en te bewaren hoeveelheid van 100 resp. 200 ton.
Gebleken is, dat indien de situatie binnen het gebouw gunstig is, de aanlegkosten f 10,— à ƒ 15,— per ton lager kunnen uitkomen dan hier is aangehouden. Indien i.v.m. een beperkte hoogte van de schuur naast een verticaal
ook een horizontaal zaadtransportsysteem aangelegd moet worden er voorzieningen aan de vloer aangebracht moeten worden e. d., dan zullen
de aanlegkosten hoger liggen. Indien men de vaste kosten bij een dergelijke installatie op ongeveer 10% berekend, hetgeen o.i. niet te hoog gesteld
is, dan komen deze op ƒ 1,23 resp. ƒ0,85 per 100 kg (of ƒ0,80 resp. ƒ0,57
per hl. Zie bijlage 4).
Daar bij een verticale droger een mechanisch (eventueel pneumatisch) zaadtransport vereist is en dit geheel opslag en omloop in silo's mogelijk maakt, moet
dit systeem als één geheel worden beschouwd. Verdeling van de vaste kosten
over het drogen en de opslag is daarbij willekeurig en zou tot een onjuist
inzicht in ôf de eigen droogkosten ôf de eigen opslagkosten kunnen leiden,
bij het overwegen van de aanleg van een dergelijke inrichting.
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Is de installatie eenmaal aangeschaft, dan zijn verder de jaarlijkse droogkosten en opslagkosten natuurlijk wel afzonderlijk vast te stellen voor de
exploitatie. M e n zie hiervoor de berekening omtrent de variabele droogkosten
en opslagkosten. D e totale droogkosten h a n g e n daarbij weer af van het
percentage van de oogst dat gedroogd moet w o r d e n en het vochtgehalte hiervan; de opslagkosten h a n g e n af van de opslagduur. ïn bijlage 4 zijn deze
(variabele) kosten voor enkele graansoorten berekend voor graan dat 4 %
ingedroogd moet w o r d e n en bij verschillende opslagtermijnen. V e r d e r e indroging dan tot 1 7 % is weer tot de opslagkosten gerekend.
D e arbeidskosten welke hierbij in aanmerking moeten w o r d e n genomen zijn
in een algemene begroting moeilijk a a n te geven. Gebleken is wel reeds als het
land niet ver van de boerderij ligt ( N . O . P . , W i e r i n g e r m e e r ) , dat de tussenrijder tijdens het maaidorsen voldoende tijd over heeft om het toezicht op de
verwerking te houden. Is deze overige tijd niet a n d e r s te benutten, dan zijn
geen arbeidskosten voor het drogen aanwezig. In het voorbeeld zijn nog ƒ 0,10
arbeidskosten per 100 kg voor het drogen a a n g e h o u d e n , terwijl voor de opslag
verder geen arbeidskosten zijn berekend. G e w e z e n moet ook w o r d e n op de geKosten per 100 kg te drogen graan
in centen
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heel a n d e r e a a r d van de hier g e v r a a g d e arbeid in vergelijking met een droogvloer. Bij de laatste moet vrij zwaar werk w o r d e n verricht. Bij een verticale
droger is het werk meer van toezichthoudende a a r d voor een enkele persoon.
In figuur 13 is de samenstelling en het niveau van de totale kosten per 100
kg te drogen graan bij 4 % indroging en 3 m a a n d e n opslag weergegeven bij
verschillende bedrijfsgrootten. D o o r de ondeelbaarheid van de vaste kosten zal
een vergelijking van de kosten op het eigen bedrijf met die bij een coöperatieve of particuliere inrichting, hier niet voor het d r o g e n en de opslag afzonzonderlijk kunnen w o r d e n uitgevoerd, zoals voor een droogvloer en zakkendroger. In figuur 13 zijn ter oriëntatie de kosten a a n g e g e v e n bij een coöperatief
tarief als eerder vermeld, bij eveneens 4r/r indrogen en 3 m a a n d e n opslag.
O p het niet g e d r o o g d e deel van de oogst komen alleen de a a n g e g e v e n vaste
kosten en opslagkosten. ( D e coöperatieve kosten dalen voor dat gedeelte
echter ook met ƒ 1,— per 100 kg.)
E v e n a l s bij een droogvloer de droogkosten en opslagkosten, afzonderlijk
vergeleken, nog geen volledig beeld geven, zullen we dus ook hier vooral a a n dacht moeten schenken aan het totale bedrag aan kosten dat op de oogst komt
te rusten of wel de totale kosten per 100 kg geoogst graan. M e e r d a n de
afzonderlijke kosten zullen het ook deze totale kosten moeten zijn die de
boer het meest interesseren bij het nemen van zijn beslissing.
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10. D E TOTALE KOSTEN VOOR HET DROGEN MET D E
OPSLAG E N D E OPBRENGSTEN

Of men op een bepaald bedrijf tot het inrichten van een eigen droog- en
opslaggelegenheid zal overgaan, zal afhangen van de opbrengsten die men
hiervan verwacht. De kosten bij een coöperatieve werkwijze of bij een inrichting van de particuliere handel moeten hier als de opbrengsten van de eigen
installatie worden beschouwd. Zoals is opgemerkt, zullen we hiertoe de totale
kosten voor de verwerking van de gehele oogst of de gemiddelde totale kosten
per 100 kg geoogst graan nader moeten bezien. Zou voor een bepaald bedrijf
bij de overgang tot het maaidorsen praktisch geen andere mogelijkheid voor
het drogen en de opslag aanwezig zijn, dan zullen de prijsontwikkelingen het
rendement van de eigen inrichting bepalen. In alle gevallen echter zal het
vooral de in een bepaald jaar verwachte prijsontwikkeling zijn, die bepaald óf
men in dat jaar tot drogen en opslaan zal overgaan.
Voor tarwe kunnen we hiervoor de jaarlijks vastgestelde Staffel in de
garantieprijs beschouwen. Deze is, zoals bekend, thans op ƒ0,35 per 100 leg
vastgesteld. Voor de andere granen is de prijsbeweging vrijer.
Een analyse van het prijsverloop van zomergerst, haver en rogge van de
laatste 9 jaren toonde aan, dat hierbij niet van een bepaald seizoenpatroon is
te spreken. De z.g. „toevallige" prijsschommelingen binnen ieder oogstjaar
overheersen daarvoor te sterk. Ter oriëntatie vermelden we in tabel 8 enkele
kencijfers omtrent de prijsbeweging van deze granen van de laatste 9 jaren,
ontleend aan de noteringen op de Groninger graanbeurs.
Tabel 8. Vergelijking van maandelijks gemiddelde noteringen op de Groninger Beurs in
augustus, oktober, december en maart sinds 1950

Zomergerst

Haver

Roqqe

Oktober-prijs
in vergelijking met
aug.-prijs

December-prijs
in vergelijking met
aug.-prijs

Mrt.-prijs (v/h. volgend
jaar) in vergelijking met
aug.-prijs

In 78% van de jaren hoger
vandedej jaren lager
'IInIn2 2 2%%van
Gemiddeld
Gemiddeh' ƒ0,96 per 100
kg hoger

In 89% van de jaren hoger
In 1 1 % van de jaren lager
Gemiddeld ƒ 1,86 per 100
kg hoger 1)

In 6 7 % van de jaren hoger
In 3 3 % van de jaren lager
Gemiddeld ƒ 1,53 per 100
kg hoger *)

| In 6 7 % van de jaren hoger
• ^n 3 3 % van de jaren lager
Gemiddeld ƒ0,06 per 100
kg lager 1 )

In 5 6 % van de jaren hoger
In 4 4 % van de jaren lager
Gemiddeld ƒ0,80 per 100
kg hoger 1)

In 56% van de jaren hoger
In 4 4 % van de jaren lager
Gemiddeld ƒ0,13 per 100
kg lager 1 )

In 56% van de jaren hoger
^ n 44% van de jaren lager
Gemiddeld ƒ0,04 per 100
kg hoger 1 )

In 6 7 % van de jaren hoger
In 3 3 % van de jaren lager
Gemiddeld ƒ 1,56 per 100
kg hoger J )

In 6 7 % van de jaren hoger
In 3 3 % van de jaren lager
Gemiddeld ƒ1,26 per 100
kg hoger 1 )

Bij deze bedragen zijn de prijzen voor oogst 1950 buiten beschouwing gelaten in verband
met het excessieve verloop door de oorlog in Korea.
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Bij tarwe zullen ï.v.m. de Staffel, de o k t - , d e c - , resp. maart-prijzen f 0,35,
f 1.05- resp. f 2,10 per 100 kg hoger moeten zijn dan de aug./sept.-prijs.
Hieruit blijkt, dat bij zomergerst over het algemeen sprake is geweest van
een in verhouding tot de a n d e r e m a a n d e n lage prijs in augustus. In oktober
w a s de prijs gemiddeld bijna ƒ 1,— per 100 kg opgelopen en in december
bijna ƒ 2 , — . M a a r t vertoonde gemiddeld een iets lagere prijs dan december
d a a r a a n voorafgaand.
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Bij haver en rogge — g r a n e n die, zoals bekend, weinig w o r d e n gemaaidorst
— vertoonden de aug.- en okt.-prijzen gemiddeld bijna geen verschil . W e l
lag ook hier de dec.-prijs gemiddeld hoger of aanzienlijk hoger. D e k a n s op
een lagere prijs dan in a u g u s t u s w a s daarbij iets groter dan bij zomergerst.
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De maart-prijs was ook bij rogge en haver gemiddeld lager dan de voorafgaande dec.-prijs.
De in verhouding lage prijs van zomergerst direct na de oogst kan misschien
in verband gebracht worden met het feit dat deze graansoort voor een belangrijk deel wordt gemaaidorst.
Men bedenke overigens wel dat hier sprake is van gemiddelden en dat het
verloop in verschillende jaren hiervan sterk kan afwijken, zoals ook in tabel 8
is aangegeven.
Indien binnen redelijke afstand van het bedrijf geen andere droog- en opslagmogelijkheid aanwezig is, bepalen bovenstaande prijsverschillen, vermeerderd met door afnemers in rekening gebrachte prijskortingen en/of droogkosten bij afzet direct na de oogst, of een rendement van een eigen inrichting
verwacht mag worden. Het totaal aan kosten op het eigen bedrijf moet daartoe
lager zijn dan het totaal der verwachte opbrengsten (genoemde prijsverschillen + ondervonden prijskortingen en kortingen voor droogkosten i.v.m. noodgedwongen aflevering met een te hoog vochtgehalte direct na de oogst).
Veelal zijn echter alternatieve mogelijkheden aanwezig. Zoals is opgemerkt,
is dan vergelijking van de totale kosten bij verschillende werkwijzen van belang. In bijlage 5 zijn op grond van eerder vermelde uitgangspunten (bijlage 4)
de totale kosten bij een verticale droger met opslag in ronde houten silo's
berekend voor een aantal situaties bij verschillende bedrijfsgrootten.
In figuur 14 is een en ander nader aangegeven voor twee bedrij fsgrootten
waar veelal tamelijk droog graan kan worden geoogst (gemiddeld 30% van
de oogst 4% te drogen ') ) en in figuur 15 voor bedrijven waar vochtiger
graan wordt geoogst (gemiddeld 70r/c van de oogst 4% te d r o g e n 1 ) ) . W e
zien dat in het laatste geval op de grotere bedrijven (3000 hl) de eigen
droog- en opslagkosten concurrerend zijn met een coöperatieve werkwijze,
vooral bij langere bewaartermijnen. Op bedrijven met 1500 hl waar gemiddeld een betrekkelijk laag percentage van de oogst gedroogd moet worden,
liggen de eigen kosten aanzienlijk hoger dan de coöperatieve kosten, vooral
bij de kortere bewaartermijnen. M.a.w, naarmate de graanoogst groter is,
naarmate gemiddeld vochtiger wordt geoogst en naarmate men zich op langere
bewaartermijnen wil instellen, wordt een eigen inrichting concurrerender met
een coöperatieve werkwijze. De aangegeven kostenopstelling maakt voor ieder
individueel geval een nadere positiebepaling mogelijk.
Berekening van de totale kosten bij andere droogmethoden (gewone droogvloer, zakkendroger, in een aardappelbewaarplaats) en opslag in zakken, is
uit de bijlagen 1 en 2 (totale droogkosten) en bijlage 3 (kosten van opslag in
zakken) eenvoudig af te leiden. In tabel 9 is een oriënterend overzicht opgenomen van de totale kosten per 100 kg geoogste tarwe bij verschillende
werkwijzen op basis van de in verschillende bijlagen aangegeven begrotingen
en het eerder vermelde coöperatieve tarief.
*) Een voor de opslag vereiste verdere indroging dan tot 17% vocht is voor de gehele oogst
ingecalculeerd als opslagkosten.
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Zoals reeds eerder is opgemerkt, kan men niet door vergelijking van de
kosten alleen, aflezen in welke gevallen het drogen en opslaan op de boerderij de voorkeur verdient. In de eerste plaats vereist een eigen inrichting
hogere persoonlijke investeringen. Ook is met verliezen door eventueel te ver
mdrogen met een eigen installatie geen rekening gehouden. Anderzijds neemt
een eigen inrichting een zeker risico weg van niet tijdig te kunnen drogen onder
ongunstige omstandigheden. W e merken verder op dat fiscale overwegingen
een belangrijke rol kunnen spelen.
Tabel 9. Totale kosten voor het drogen en de opslag van tarwe
Tota e drooc - en opslagkosten per

100 kg geoogste tarwe in gld.

Als g emiddeld 3 0 % Als gemiddeld 5 0 %
Totale van de oogst 4 % van de oogst 4 %
oogs•.
ingedroogd moet
ingedroogd moet
worden en een opworden en een opin
sla gduur van
slagduur van
tonnen
3
mnd.

6
mnd.

t

10

mnd.

3
mnd.

Als gemiddek 70%
van de oogst 4 %
ingedroogd moet
worden en een opslagduur van

6
10 ~~3 '
mnd. 1 mnd. mnd.

6
mnd.

10
mnd.

Drogen op een
droogvloer of zakkendroger en opslag
in eigen zakken

50
100
150
200

1,98
1,58
1,51
1,45

2,53
2,13
2,06
2—

2,11
1,71
1,64
1,58

2,66
2,26
2,19
2,13

2,23
1,80
1,75
1,71

2,78
2,35
2,30
2,26

Drogen in een aanwezige aardappelbewaarplaats en opslag
in eigen zakken

50
100
150
200

1,59
1,37
1,33
1,30

2,15
1,92
1,88
1,85

1,72
1,50
1,46
1,43

2,27
2,05
2,01
1,98

1,85
1,62
1,58
1,56

2,40
2,17
2,13
2,11

Drogen in een verticale gemechaniseerde drooginrichting en opslag in
ronde houten silo's ')

50
112
169
225

2,18
1,98
1,85

2,77
2,56
2,43

3,28
3,07
2,94

2,25
2,04
1,91

2,83
2,63
2,50

3,34
3,14
3,01

2,31
2,11
1,98

2,90
2,70
2,57

3,41
3,21
3,08

1,29

2,02

2,98

1,49

2,22

3,18

1,69

2,42

3,38
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„
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,,
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IJ

„

Coöperatief drogen
en opslaan

50
100
150
200

,,
,,

,,

') De hier genoemde kosten p ï r 100 kg zijn berekend voor 1500, 2250 resp. 3000 hl (bijlage
5), welke oogsten voor tarwe ongeveer overeenkomen met 112, 169 resp. 225 ton.

Voor ieder bedrijf afzonderlijk zal een en ander nader nagegaan moeten
worden. Toch is uit deze kostenvergelijking wel af te leiden dat in het algemeen een verticale gemechaniseerde droog- en opslaginrichting op bedrijven
met een oogst van b.v. 100 ton niet gauw rendabel zal zijn. Op bedrijven van
150 ton zal dit onder bepaalde omstandigheden wel het geval kunnen zijn
(gunstige algemene omstandigheden en situatie in de schuur, gemiddeld een
vrij hoog percentage van de oogst te drogen, gemiddeld vrij lange
bewaartermijnen). Men dient hierbij te bedenken dat in jaren, waarin men in
verband met de prijsverwachtingen, de persoonlijke liquiditeitspositie of andere redenen niet opslaat, toch de vaste kosten blijven drukken. Dit zal bij

50

coöperatieve opslag voor iedere deelnemer of bij gebruik van een particuliere
inrichting niet het geval zijn. Bij welke bedrijfsgrootte hier de rentabiliteitsgrens ligt, hangt af van het gemiddeld te drogen percentage van de oogst en
vooral van de bewaartermijnen waarop men zich wil instellen. Bij gemiddeld
korte bewaartermijnen blijkt een eigen inrichting niet gunstig uit te komen.
W a t de horizontale droogwijze betreft (droogvloer e.d.) vormen de factor
arbeid en de wijze van opslag belangrijke vragen. In de berekening zijn de
vereiste arbeidsuren wel à ƒ 2,50 ingecalculeerd, maar de vraag is of deze
arbeid ter beschikking is en blijft. W a a r dit wel het geval is en opslag in zakken (of eventueel losgestort naast de vloer) geen bezwaren ondervindt, blijken
de kosten lager te liggen dan bij een verticale gemechaniseerde inrichting.
Daarbij naderen op bedrijven met 100 ton de kosten bij bewaartermijnen langer
dan gemiddeld 3 maanden, die van het hier vergeleken coöperatieve tarief.
Is een combinatiemogelijkheid aanwezig, b.v. het drogen in een aanwezige
goed ingerichte aardappelbewaarplaats, dan kunnen de kosten reeds vanaf een
betrekkelijk kleine oppervlakte graan (b.v. 10 ha) concurrerend zijn bij opslagtermijnen van 3 maanden af.
Uit deze oriënterende kostenvergelijking en hetgeen eerder naar voren
kwam kan tevens afgeleid worden, dat samenwerking tussen de bedrijven in
kleinere en grotere combinaties (coöperaties), of gebruik van de outillage van
handelsinrichtingen, voor vele bedrijven die overgaan tot het maaidorsen, de
aangewezen weg zal zijn om tot de laagste kosten te komen. Algemeen geldende rentabiliteitsgrenzen zijn hier niet aan te geven. Voor ieder individueel
bedrijf zullen deze, aan de hand van begrotingen zoals die in het voorgaande
werden behandeld, kunnen worden benaderd.
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11. SAMENVATTING

In verband met het toenemende maaidorsen werd getracht enig inzicht te
krijgen in de vraagstelling of het drogen en opslaan van gemaaidorste granen
rendabel op de boerderij kan plaatsvinden en welke omstandigheden hierop
van invloed zijn.
Het vochtgehalte van gemaaidorst graan moet voor een veilige bewaring
meer of minder ver beneden 17% worden teruggebracht, al naar de bewaarduur en de bewaaromstandigheden. De hierdoor geleden gewichtsverliezen
komen bij afzet over het algemeen onvoldoende tot uiting in de prijs bij de
huidige handelscondities. Dit is een nadelige factor voor het maaidorsen in
vergelijking met de graanbewaring in stro, waarbij met hogere vochtgehalten
bewaard kan worden. Partijen, die door middel van ventilatie (eventueel gecombineerd met een omloopmogelijkheid voor het graan) tot het tijdstip van
afzet bewaard kunnen worden, zal men daarom op de boerderij niet moeten
drogen, terwijl men bij andere partijen niet verder moet indrogen dan voor
bewaring strikt noodzakelijk is. Dit geldt vooral voor voeder- en consumptiepartijen.
Verschillende, ook voor de economie van het drogen van belang zijnde,
technische aspecten zijn in het kort nagegaan. Op de boerderij komt vooral de
discontinu-droger in aanmerking. Er zijn horizontale inrichtingen (droogvloer,
zakkendroger) en verticale (silodroger of andere verticale droger, droogsilo's).
W a t het verticale droogsysteem betreft, werd o.a. gewezen op de geslaagde
inrichting zoals die op het bedrijf van D. R. MANSHOLT te Slootdorp in praktijk is gebracht.
Vergelijking van verschillende aspecten van het centraal drogen met het
individueel drogen leidde tot de conclusie, dat er door het individueel drogen
geen handelstechnische perspectieven voor de boer verloren behoeven te gaan.
Desgewenst kan het zelfdrogen gecombineerd worden met centrale afzet. Het
zoeken van de laagste kostensituatie is dus belangrijk.
De individuele bedrijfsomstandigheden voor het drogen en de opslag op de
boerderij kunnen uiteenlopen van zeer gunstig tot zeer ongunstig. Naast factoren als de aanleg van de boer, de solvabiliteit en de kaspositie, bleken vooral
van belang:
a. de gemiddelde hoeveelheid te drogen graan (afhankelijk dus van de oppervlakte graan, klimaat e.d.)
b. de investeringen (afhankelijk van de situatie ten aanzien van de gebouwen
en wat de boer zelf kan aanleggen)
c. de arbeidssituatie op het bedrijf
d. de gemiddelde bewaartermijn waarop men zich wenst in te stellen.
Verschillende overwegingen leidden ertoe het gemiddeld te drogen percentage van een gemaaidorste graanoogst in het zuiden van het land op een lager
percentage te schatten dan in het noorden in verband met de verschillen in
graansoorten, klimaat, oogsttijdstip e.d.
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Na de verschillende omstandigheden in het algemeen te hebben nagegaan,
werd een aantal kostenbegrotingen uitgewerkt voor het drogen op een droogvloer of in een aanwezige aardappelbewaarplaats, met opslag in zakken en het
drogen in een verticale droger met opslag in ronde houten silo's, waarbij het
graan geheel mechanisch wordt verwerkt.
Het drogen op een horizontale droger (droogvloer e.d.) vraagt vrij veel
arbeid; de investeringen en de vaste kosten zijn echter laag te houden. De
belangrijkste vragen daarbij zijn of deze arbeid beschikbaar is en of opslag in
zakken, of eventueel losgestort naast de droogvloer, mogelijk is.
Een verticaal droogsysteem met opslag in silo's is vrijwel geheel te automatiseren, maar de investeringen en dientengevolge ook de vaste kosten, zijn
vrij hoog.
Het afleveringstempo van granen na de oogst bleek sinds de oorlog sterk te
zijn gestegen. Bij het nagaan van het prijsverloop bleek vooral bij zomergerst
direct na de oogst een 1 à 2 gulden lagere gemiddelde prijs dan na kortere of
langere bewaring. Bij rogge en vooral haver was dit gemiddeld minder het
geval. De december-prijzen bleken bij al deze granen gemiddeld gunstiger dan
de daarop volgende maart-prijzen. De prijsontwikkeling liep in de verschillende
jaren na 1950 echter sterk uiteen.
Voor bedrijven waar het drogen en de opslag op coöperatieve basis of in
een inrichting van de particuliere handel een alternatief is, moeten de kosten
daarvan als opbrengsten van een eigen inrichting worden beschouwd. Uit
een kostenvergelijking alleen kan echter niet worden geconcludeerd, welke
droog- en opslagmethode het meest verantwoord is. De grootte van de investeringen, de kans op verliezen door te ver indrogen, risico's e.d., dienen
hierbij in aanmerking te worden genomen. Ook kunnen fiscale overwegingen
soms een belangrijke rol spelen.
Uit een oriënterende kostenvergelijking werd afgeleid, dat over het algemeen
een eigen gemechaniseerd droog- en opslagsysteem bij een oogst van 150 ton
alleen tot concurrerende kosten leidt, als gemiddeld een vrij hoog percentage
van de oogst gedroogd moet worden en bij lange bewaartermijnen. Bij welke
oppervlakte graan hier de rentabiliteitsgrens ligt bleek nl. vooral af te hangen
van het gemiddelde percentage van de oogst dat gedroogd moet worden en de
bewaartermijnen waarop men zich wil instellen.
Bij een droogvloer (of bij een zakkendroger) bleken de eigen kosten bij een
oogst van 100 ton af en opslagtermijnen van 3 maanden, die van een vergeleken coöperatief tarief te naderen. De gevraagde arbeid (à ƒ 2,50 per uur
ingecalculeerd) en de opslag (in zakken, of eventueel losgestort naast de vloer)
zullen daarbij dan geen bezwaren mogen opleveren. Is er een combinatiemogelijkheid aanwezig, b.v. het drogen in een aanwezige goed ingerichte aardappelbewaarplaats, dan bleken de kosten op het eigen bedrijf reeds van een betrekkelijk kleine oppervlakte graan af (b.v. 10 ha) concurrerend te kunnen zijn.
Uit het behandelde viel tevens af te leiden, dat samenwerking tussen de
bedrijven in kleinere en grotere combinaties (coöperaties) of gebruik van de
outillage van handelsinrichtingen, voor vele bedrijven, die overgaan tot het
maaidorsen, de aangewezen weg zal zijn om tot de laagste kosten te komen.
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Alleen indien de aangegeven bedrijfsomstandigheden gunstig zijn voor het
zelfdrogen en opslaan, kunnen de kosten op het eigen bedrijf concurrerend zijn.
Centrale droog- en opslaginrichtingen kunnen op grond van economische overwegingen niet op een te groot percentage van de oogst worden afgestemd,
althans niet in zuivere produktiegebieden als onze akkerbouwstreken. Vestiging
van enige droog- en opslagcapaciteit op die landbouwbedrijven, waar dit lage
kosten meebrengt, zal dus ook voor een doelmatige exploitatie van centrale
inrichtingen van belang zijn.
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