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VOORWOORD BIJ DE VERTALING

Toen de redactiecommissie van de landbouwkundige uitgaven der uitgeverij
„Ceres" bij het overwegen van de behoeften aan leesstof vande Nederlandse
land- en tuinbouw vaststelde, dat het oogsten en de verdere bewerking
van zaderijen nauwelijks behandeld waren, bleek haar dat er wel een
Engels werkje over dit onderwerp bestond. In het voorwoord tot dat werkje
wordt o.m. vermeld, dat er heel wat wijzigingen gekomen zijn in de teelten oogstwijzen van deze gewassen. Ook neemt het belang van de teelt toe
door de opening van exportmarkten, in het bijzonder voor sommige soorten
graszaden. Daar dit voor Nederland eveneens geldt, lag het voor de hand
te trachten de reeds op schrift gestelde Engelse ervaringen ook voor Nederland nuttig te maken.
De redactie was zo gelukkig de heer P. H. de Haan te Wageningen bereid
te vinden om de vertaling op zich te nemen en tevens hier en daar een
enkele noot ter aanpassing aan de Nederlandse toestanden toe te voegen.
Het gelukte om een aantal originele illustraties te verkrijgen, waarvoor de
redactiecommissie gaarne dank zegt aan de instanties die ze beschikbaar
stelden.
Moge het boekje ook inNederland goede diensten bewijzen.
Augustus 1958

De redactie

Het doel van het dorsen is, om korrels, stro, kortstro, kaf en onkruidzaden
te scheiden zonder daarbij de korrel te beschadigen. Het bereiken van dit
doel hangt af van verschillende factoren; de toestand en de rijpheid van
het gewas en het weer tijdens het dorsen spelen een belangrijke rol. De
geschiktheid van de 'machine en de doeltreffende werking en bediening
ervan zullen mede het succes van het dorsen bepalen.
De bespreking van de laatstgenoemde factor maakt een korte beschrijving
noodzakelijk van de wijzen, waarop de verschillende soorten machines
kunnen worden gebruikt.

§ 1.

D e gewone dorsmachine.

De gewone dorsmachine wordt gewoonlijk gebruikt voor graan, waarbij de
volgende handelingen plaats vinden (diagrammen I a en I b).
Het graan komt op het platform boven op de dorsmachine waar het, nadat
de banden zijn doorgesneden, met de hand of met een zelfvoeder tussen
de cilinder en de mantel wordt gevoerd. De cilinder, die met ongeveer
1000 omw./min. ronddraait, wrijft het graan uit de aren en slaat het
grootste deel ervan door het rooster van de mantel op de verzameltafel;
een klein deel zal met het stro worden meegenomen op de schudders. Het
stro wordt door de krukasbeweging van de schudders naar de voorkant van
de machine gebracht, waar het of op de grond valt of naar een bossenbinder, stro-pers of elevator wordt gevoerd. Wanneer het stro de cilinder
verlaat, valt al het losse graan met het kaf en het kortstro door de schudders op de schudzolder. De helling van de schudzolder en de verzameltafel,

tezamen met de schudbeweging, brengt al het graan, kaf en kortstro op de
kortstrozeef, waarna de korte stukjes stro door de schudbeweging naar de
voorkant van de machine gaan; tegelijkertijd vallen het graan en het kaf
door de zeef op een ander verzamelbord, de graanzolder, en dan op de
verdeelzeef.
Wanneer het graan en het kaf op de verdeelzeef vallen, worden zij door
een luchtstroom van de grote waaier gescheiden. Het kaf en ander materiaal, dat lichter is dan de korrels, worden over het windbord geblazen en
vallen op de grond of worden door een kafblazer naar een opzakinrichting
of naar een kafhoop geblazen. De korrels vallen op een arenzeef in de
eerste reiniging; gedeeltelijk ongedorste aren, of ander materiaal, dat groter
is dan de korrels, worden naar de zijkant van de machine gevoerd. Door de
zand- of onkruidzeef valt al het materiaal, dat kleiner is dan de korrels,
op de grond. Het graan zelf blijft achter en wordt naar de onderkant van
de graanelevator geschud, die zich op de ene kant van de machine bevindt. Wanneer het de bovenkant van de elevator verlaat, kan het graan
meteen in de tweede reiniging komen of eerst door de beuker gaan, waarbij het of alleen het messengedeelte of het messengedeelte èn het slaglijstengedeelte kan passeren. In het messengedeelte verwijdert een snel
ronddraaiende as, voorzien van spiraalsgewijs geplaatste messen, de baarden
van gebaarde korrels en brengt het zaad dan naar het slaglijstengedeelte.
Verstelbare slaglijsten, die in een conische mantel ronddraaien, schonen het
graan verder. In de tweede reiniging blaast de luchtstroom van de kleine
waaier alle baard of kaf naar de verzameltafel; alle graan, dat onvoldoende
is behandeld, wordt erover geblazen en komt terug in de eerste reiniging.
Alle vuiltjes of kleine zaden vallen door de onderste zeef op de grond.
Wanneer het graan de tweede reiniging verlaat, kan het verder worden
geschoond door de derde waaier, die alle fijne stof, brandkorrels en wilde
haver opzuigt; het graan valt of direct in de eerste afzakopening ôf in de
sorteercilinder, waar het wordt gesorteerd in afval, tweede soort en eerste
soort graan. Gewassen als bonen en erwten kunnen de tweede reiniging
overslaan en direct van de elevator naar de afzakopeningen worden
gevoerd.

§ 2.

De bediening en afstelling van de gewone dorsmachine.

Voordat een nieuwe partij wordt gedorst moet de machine grondig worden
schoongemaakt, zodat geen vermenging met de voorafgaande partij plaats
vindt. De machine moet verscheidene minuten draaien, zodat elk deel vrij
is van graan en stro. De sorteercilinder moet worden opengedraaid om
alle graan, dat daar kan zijn achtergebleven, te verwijderen. De beuker
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moet worden nagekeken, omdat resten van de vorige partij daar kunnen
zijn blijven zitten.
Er moet voor worden gezorgd, dat de dorsmachine zo gunstig mogelijk
wordt geplaatst in verband met de wind: indien mogelijk zo, dat de wind
van de trekker naar de machine blaast. De dorsmachine moet waterpas zijn
in beide richtingen, anders zullen de schudders en de reinigingen niet de
juiste helling hebben; de kwaliteit van het werk zal slecht zijn en er zal
overmatige slijtage aan de lagers optreden. De wielen moeten stevig worden
vastgezet en er moeten wiggen tussen het raam en het voorstel worden
gedreven om beweging gedurende het werken te voorkomen.
Afstellingen van de dorsmachine voor de afzonderlijke gewassen zijn te
vinden in tabel III achterin, maar de opmerkingen hieronder geven de
afstellingsmogelijkheden bij het dorsen van zaderijen.

Cilinder en mantel.
Een juiste afstelling van de mantel ten opzichte van de cilinder is noodzakelijk om goed te dorsen. De afstand tussen de mantelbalken en de
slaglijsten van de cilinder moet boven ongeveer 6 mm groter zijn dan in
het midden en 12 mm groter dan de afstand onder. De mantel moet nooit
nauwer worden gesteld dan nodig is. Als de cilinder en de mantel te ver
van elkaar af staan, wordt een deel van het zaad niet uit de aren gedorst;
wanneer zij te dicht bij elkaar staan, wordt het zaad beschadigd en het
stro erg stukgeslagen. Gewassen zoals erwten, bonen en bieten vereisen
een ruime mantelstand en een lage cilindersnelheid; de klavers zijn in het
algemeen moeilijker te dorsen en eisen een nauwe mantelstand en een
hogere cilindersnelheid. Bijzonderheden worden vermeld bij de afzonderlijke gewassen.
De twee delen van de mantel worden ten opzichte van de cilinder versteld
door bouten aan weerszijden van de machine; kijkgaten zijn aangebracht,
terwijl grote aandacht nodig is om te zorgen dat de overeenkomstige
ruimten aan beide zijden even groot zijn. De snelheid van de cilinder kan
worden gecontroleerd, door op het eind van de cilinderas een toerenteller
te gebruiken; de snelheid kan worden vergroot om scherper te dorsen
en omgekeerd.
Wanneer moeilijke gewassen moeten worden gedorst, moet achter de
mantel een metalen plaat worden aangebracht. Het doel is om de werking
van de slaglijsten scherper te doen zijn, door te verhinderen dat de aren
te gemakkelijk door de mantel ontsnappen. Bij zaadgewassen moet in het
algemeen het gewas gelijkmatig en in een tamelijk dunne laag in de toevoeropening naar de cilinder worden gevoerd en de koppen een ogenblik

in de cilinder worden gehouden om er zeker van te zijn, dat iedere aar
goed is uitgedorst.

De eerste

reiniging.

D e k o r t s t r o z e e f . Een kortstrozeef van hout met gaten van 6—12
mm is geschikt voor kleine zaden. De zeef moet 60 cm blind worden gemaakt aan de kant van de cilinder, om zo de hoeveelheid kortstro, die naar
de eerste reiniging gaat, te verkleinen en om de dorsmachine in staat te
stellen schoner werk te leveren.*)
D e w a a i e r s . De luchtstroom van zowel de grote als de kleine waaier
moet in het algemeen aanzienlijk worden verkleind om groot zaadverlies
te voorkomen; het gebruik van grotere riemschijven om lagere waaiersnelheden te krijgen heeft een geregelder en meer gelijkmatige luchtstroom ten
gevolge dan wanneer men de luchtinlaat van de waaier verkleint door
metalen of kartonnen afsluiters aan te brengen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen beide afstellingen tegelijkertijd noodzakelijk zijn.
D e z e v e n . De verdeelzeef of hemelzeef heeft een afstelling om de
helling te regelen. Voor „ruwe" partijen, die niet gemakkelijk lopen, moet
de zeef 12 tot 25 mm boven de benedenste stand worden gezet.
De wijdte van de arenzeef hangt af van de vorm en de grootte van het
zaad dat wordt gedorst. De zeefopeningen moeten groot genoeg zijn om
het zaad erdoor te laten vallen, maar klein genoeg om grof materiaal af
te voeren.
De onkruidzeef beneden wordt meestal vervangen door een metalen plaat,
wanneer erg kleine zaden bijv. timothee en witte klaver, worden gedorst.
D e b e u k e r. In de meeste gevallen wordt de beuker overgeslagen,
maar bij sommige grassen kan het nodig zijn, dat de aartjes meer worden
gebroken en kunnen zij het messengedeelte, of het slaglijstengedeelte, óf de
gehele beuker passeren. Er bestaat gevaar, dat het zaad wordt ontveld als
te erg wordt gewreven.

De tweede

reiniging.

Het kiezen van de geschikte z e v e n voor de tweede reiniging moet grotendeels gebeuren door ervaring; als algemene regel echter moet de boven') In ons land komen houten kortstrozeven weinig meer voor. Overwegend gebruikt men hier neuszeven. De diameter der gaten voor kleine zaden is dan
4—12 mm.
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Ia. STANDAARD DORSMACHINE
{achteraanzicht)

1 = zuigwindventilator voor nareinigen — 2 = tweede reiniging — 3 =
beuker — 4 = korter — 5 = zelfvoeder — 6 = sorteercilinder — 7 = draaiende borstel — 8 = zaaduitlopen — 9 = eerste reiniging — 10 = (graan)elevator.
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zeef dezelfde maaswijdte hebben als de arenzeef in de eerste reiniging
en de zeef er beneden moet 1—2mm nauwer zijn.
De luchtstroom van de k l e i n e w a a i e r moet juist voldoende zijn om
het zaad vrij te maken van de baard, het kaf en het stof. Dit kan worden
geregeld door de afsluiters te verstellen of, in gevallen waarin zeer weinig
lucht nodig is, door een grotere riemschijf aan te brengen.

De sorteercilinder

i

).

De afstand tussen de draden van de sorteercilinder is het kleinst waar het
graan binnenkomt en neemt achtereenvolgens toe naar de afvoerzijde. De
grootte van het graan in een partij wordt bepaald door de opening tussen
de draden. De opening kan worden veranderd door aan de afstelslinger
te draaien. De draden moeten nooit dichter bij elkaar worden gezet tijdens
het werk. Het is van belang om de sorteercilinder geheel open te draaien
voordat nauwer wordt afgesteld; daarna de cilinder ronddraaien tot er
zich geen korrels meer in bevinden en alle vastgezette korrels tussen de
draden zijn verwijderd door de draaiende reinigingsborstel.
Voor erg kleine zaden moet de sorteercilinder erg nauw worden gezet,
zodat het goede zaad in de afzakopening van het afval terecht komt; al
het ongedorste materiaal zal over de sorteercilinder gaan en dit moet opnieuw door de dorscilinder gaan. Alleen één partij, het goede zaad, moet
naar de handelaar worden gezonden.

l

) In Nederland zijn vele dorsmachines, in plaats van met een sorteercilinder, uitgerust met sortering met wind en zeven.

Fig. blz. 13: 1 = schudzolder — 2 = stroschudders — 3 = spadkleppen
— 4 = platform — 5 = afstrijker — 6 = zelfvoeder — 7 — dorstrommel — 8 = slagmantel — 9 = standplaats insteker — 10 = (graan)elevator — 11 = beuker — 12 = roterende borstel — 13 = kleine waaier —
14 = opzakinrichting voor kaf — 15 •= kortstrozeef — 16 = windbord —
17 = kafblazer — 18 = verdeelzeef — 19 = arenzeef — 20 = onkruid- of
zandzeef — 21 = graanzolder — 22 = eerste reiniging — 23 = grote waaier
— 24 = tweede reiniging — 25 = sorteercilinder — 26 = zaaduitlopen.
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8 3.

De klaverdorsmachine ' ) .

Het is gebruikelijk vele zaadgewassen, met inbegrip van timothee, te dorsen
met een klaverdorsmachine (zie diagram II). De kenmerkende verschillen
tussen een klaverdorsmachine en een gewone dorsmachine moeten worden
vermeld.
Het gewas wordt boven in de machine gevoerd en passeert de cilinder, die
van het gewone slaglijsten-type is, maar gewoonlijk slechts 75 cm breed is.
De klaverhoofdjes worden door de cilinder afgeslagen; sommige vallen
door de mantel meteen op de kortstrozeef, andere gaan met het stro op
de schudders waar zij doorheen vallen en terecht komen op de schudzolder en daarna op de kortstrozeef. De kortstrozeef van een klaverdorsmachine heeft gewoonlijk zeefopeningen van ± 22 mm; daarom kunnen
de hoofdjes erdoor vallen op een zolder er beneden. Van hier worden ze
door middel van een vijzel en een werpelevator in een cilindrische kooi of
tweede cilinder gebracht. Een zeef beneden de kortstrozeef laat alle goed
uitgedorste zaden door, zodat wordt verhinderd dat ze in de klaverdorscilinder komen. Het zaad, dat door deze zeef wordt uitgezeefd, gaat naar
de eerste reiniging.
Ondertussen zijn de klaverhoofdjes naar de klaverdorscilinder gegaan en
langs de cilinder gewreven. De mantel of kooi bestaat uit fijn draadgaas;
door het ronddraaien van de cilinder, die bezet is met geribde stalen tanden,
worden de hoofdjes tegen de gazen wand gewreven, waarbij het meeste zaad
vrijkomt en door de mazen van de mantel gaat. Daarna gaat het naar de
eerste reiniging.
In de eerste reiniging zorgen een stel zeven (meestal drie) en de grote
waaier, die een luchtstroom over deze zeven voert, voor de scheiding. Het
zaad gaat dan via een kleine bakjeselevator naar boven in de tweede
reiniging achterin de machine. Alle achtergebleven vuil en gebroken materiaal worden hier afgescheiden door middel van drie zeven, een zandzeef
en een kleine waaier. Het gereinigde zaad gaat naar de afzakopeningen en
al het zaad, dat niet goed is uitgedorst, gaat via de eerste reiniging terug
naar de klaverdorscilinder.

§ 4.

De afstellingen van de klaverdorsmachine.

De cilindersnelheid moet worden veranderd naar gelang van het gewas en
de omstandigheden, maar in het algemeen zullen een maximum cilinder') Deze machine is in Nederland vrijwel onbekend.
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II. KLAVERDORSMACHINE

snelheid van 1200 omw./min. en een snelheid van de klaverdorscilinder
van 1400 omw./min goede resultaten geven voor een gewas als witte
klaver. De dorsmachinist moet er speciale aandacht aan besteden, dat geen
zaad wordt gespleten of beschadigd.
Een zekere hoeveelheid zaad zal na het passeren van de eerste cilinder uit
de hoofdjes worden geslagen en het is van belang, dat dit zaad niet met
de andere hoofdjes in de klaverdorscilinder gaat, anders zal het beschadigd worden en de kiemkracht verminderen. Een zeef van de juiste maaswijdte onder de kortstrozeef zal het zaad door laten vallen naar de eerste
reiniging, in plaats dat het naar de klaverdorscilinder gaat. De grootte van
de doorlaatopeningen van deze zeef is belangrijk. De zeef moet af en toe
worden gecontroleerd en zo nodig worden schoongemaakt.
Het kaf en een restant van de lege hoofdjes verlaten de klaverdorsmachine
door een verstelbare opening, die met een hefboom kan worden versteld.
Wanneer de hefboom wordt uitgetrokken, wordt de uitlaatopening kleiner
en dit betekent dat de hoofdjes een langere wrijfwerking ondergaan.
Een grotere uitlaatopening laat de inhoud van de kooi gemakkelijker door
en dan is er minder wrijfwerking. Dit is de enige onafhankelijke verstelling
van de klaverdorscilinder die mogelijk is, daar de snelheid wordt bepaald
door de snelheid van de dorscilinder.
Het is noodzakelijk de zeven van de klaverdorsmachine op regelmatige
tijden schoon te maken, daar zij de neiging vertonen vol te lopen.

§ 5.

Klaverwrijfapparaten.

Behalve de klaverdorsmachine zijn er bepaalde apparaten, die op een gewone dorsmachine kunnen worden aangebracht om deze te veranderen in
een klaverdorsmachine. Twee van deze apparaten worden hieronder besproken.
Een k l a v e r w r i j v e r bestaat uit een speciale cilinder en een mantel
van gaas en wordt aangedreven vanaf de cilinderas. Het apparaat wordt
bevestigd boven op de dorsmachine. Een kleine zuigventilator, aangebracht
op het raam van de dorsmachine, zuigt de niet goed uitgedorste hoofdjes
op van de dwarszeven in de eerste reiniging en brengt ze naar de speciale
cilinder bovenop de machine, waar het zaad wordt uitgedorst. De rest van
de apparatuur bestaat uit een plaat achter de mantel, een speciale klaverzeef
in de dwarsuitmonding van de eerste reiniging en een speciale zeef in de
eerste reiniging.
Met deze apparatuur kan een gewone dorsmachine tijdelijk worden veranderd om klaver te dorsen. Het apparaat wordt slechts in één grootte
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gemaakt en kan worden aangebracht op machines met een trommelbreedte
van 90 cm en meer.
Wanneer een geringe hoeveelheid graszaad met de klaver is vermengd,
wordt het graszaad uitgezeefd door de klaverzeef, die bij de apparatuur
is gevoegd. Een speciale zeef moet worden besteld, als het gras- en het
klaverzaad in dezelfde zak moeten worden opgevangen.
Wanneer er veel graszaad is en het moet met het klaverzaad worden opgezakt, dan kunnen grotere zeven van de standaarduitrusting van de dorsmachine worden gebruikt. Wanneer twee gewassen tegelijkertijd worden
gedorst, kan het klaverzaad niet zo doeltreffend worden gedorst. Door een
bepaalde firma is een k l a v e r a p p a r a t u u r ontworpen, om klaverzaad in één bewerking te dorsen en te wrijven met hun eigen fabrikaat
dorsmachine. Deze apparatuur bestaat uit speciale slaglijstenplaten voor de
cilinder en een paar speciale mantels, zeven en onkruidzeven en een
speciale windklep voor de tweede reiniging. Wanneer deze onderdelen zijn
aangebracht, moet de mantel zo nauw mogelijk worden gezet, terwijl de
cilinder met normale snelheid draait. Het kaf zal op de grond onder de
machine vallen; het moet worden gecontroleerd of er geen zaad met de
doppen meekomt. Wanneer zaad wordt aangetroffen kan de cilindersnelheid of de mantel versteld moeten worden, of kan er te veel wind zijn
van de grote waaier.
Het gewas moet met een vork in de machine worden gevoerd en moet in
een dunne laag worden uitgespreid als het in de dorscilinder gaat.

§ 6. De maaidorser.
De maaidorser is een vereenvoudigde vorm van de dorsmachine. Hij kan
in één bewerking maaien en dorsen. Hij was oorspronkelijk bestemd voor
graangewassen, maar bleek geschikt te zijn voor een hele reeks van gewassen. Er zijn verschillende typen maaidorsers, maar de voornaamste
onderdelen zijn getekend in diagram III. De beschrijving hieronder geeft
de weg van het zaad en het stro aan, wanneer een op stam staand gewas
wordt geoogst.
De machine is voorzien van een haspel en een maaibalk, zoals bij een
binder. In het afgebeelde type valt het gewas op een opvoerdoek, die het
naar een toevoerdoek en strovleugel brengt en dan in de dorscilinder. De
dorscilinder kan gelijk zijn aan die van een dorsmachine met stalen slaglijsten of kan van het „vlegel"-type zijn met van rubber voorziene hoekijzeren slaglijsten.
Het gewas wordt gedorst tussen de cilinder en de mantel; het vrijgekomen
zaad en het kaf vallen door de mantel op het verzamelbord of bij sommige
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typen op een elevator en komen dan op de bovenzeef; het stro komt op de
schudders, wordt uitgeschud en valt in een zwad achter de maaidorser op
de grond. Al het gedorste zaad, dat de cilinder met het stro verlaat, valt
door de schudders en komt tenslotte op de bovenzeef. Verstelbare borden
kunnen worden gebruikt om de snelheid, waarmee het stro over de schudders gaat, te regelen.
De bovenzeef is in het algemeen verstelbaar, dat wil zeggen, de openingen
in de zeef kunnen worden veranderd zonder de zeef uit de machine te
halen. Het gedorste graan of zaad valt door de gaten van de bovenzeef
en komt terecht op de onderzeef, die verstelbaar kan zijn of voorzien is
van vaste gaten. Soms is een derde zeef aanwezig. Dit is in het algemeen
een zeef met vaste gaten die juist groot genoeg zijn om het zaad erdoor
te laten vallen. Het doel ervan is het zaad te zeven en een zo mooi mogelijke partij te verkrijgen. Een luchtstroom van de waaier wordt van onder
naar boven door de zeven gevoerd en, indien juist afgesteld, voert deze
het kaf, de lichte zaden en de onkruidzaden mee over de achterkant van
de maaidorser. Alle ongedorste aren zullen naar de achterkant van de
bovenzeef schudden, in de arenvijzel vallen en naar boven worden gebracht
door de arenelevator, om nog eens te worden gedorst.
Het uitgedorste zaad met misschien aanwezige zware onkruidzaden, die op
de onderzeef vallen, zullen daar doorheen gaan en in de graanvijzel vallen,
die het materiaal naar de graanelevator voert op de ene kant van de
machine. De graanelevator brengt het zaad naar boven of in een graantank, of in een opzakinrichting. Een reiniger voor onkruidzaden kan zijn
aangebracht om de kleine onkruidzaden te verwijderen. Indien het stro
zal worden ondergeploegd wordt dikwijls een stroverspreider gemonteerd
om het stro gelijkmatig over het veld te verspreiden in plaats van het in
het zwad te laten liggen.
Verschillende maaidorsers onderscheiden zich enigszins van het beschreven
type. Bijvoorbeeld kan het gewas in plaats van door een doekenelevator,
van het mes worden afgenomen door een vijzel en in de trommel worden
gevoerd door een elevator met metalen lijsten.
De aandrijving van de bewegende delen kan door de aftakas van de trekker
gebeuren, of er kan een opgebouwde motor op de maaidorser aanwezig
zijn. Sommige machines zijn zelfrijdend met een motor, die zowel het
voortbewegingsmechanisme als het dorswerk aandrijft. Dit werkje kan niet
alle variaties voldoende behandelen; de beste leidraad voor iedere machine
afzonderlijk is het instructieboekje van de fabrikant, dat zorgvuldig moet
worden bestudeerd voordat een nieuw gewas wordt gedorst.

III. MAAIDORSMACHINE
18

§ 7.

Afstellingen van de maaidorser.

Ieder gewas heeft zijn eigen bijzondere eisen, maar de meeste maaidorsers
kunnen bevredigend werken in zaadgewassen, vooropgesteld dat het gewas
goed is en dat zekere voorzieningen aan de maaidorser zijn getroffen. Ook
hier geldt, dat het instructieboekje van ieder model moet worden geraadpleegd, maar enige algemene aanwijzingen worden hieronder vermeld.

De haspel.
Bij sommige maaidorsers, die gewoonlijk een drie- of vierbladige haspel
hebben, is het aan te bevelen om voor het maaidorsen van zaadgewassen
een zesbladige haspel aan te brengen, zodat het gewas zo gelijkmatig
mogelijk in de cilinder wordt gevoerd. De haspelsnelheid moet in gewassen,
die gemakkelijk uitvallen, niet te hoog zijn; een harde klap met de haspellatten kan onnodig zaadverlies veroorzaken.

De cilinder.
Sommige fabrikanten leveren een extra stel slaglijsten, die moeten worden
aangebracht voor het dorsen van klavers en andere zaden, die moeilijk
uit te dorsen zijn. Voor dergelijke gewassen kan het ook nodig zijn een
deel van de mantel dicht te maken met een, twee of drie vulplaten. Een
fabrikant heeft een afstelling aangebracht, waarbij de grootte van de
openingen in de mantel kan worden veranderd.
De cilindersnelheid zal erg variëren van gewas tot gewas. De gunstigste
snelheid van de cilinder voor elk gewas hangt af van de diameter van
de cilinder. Het dorseffect wordt feitelijk bepaald door de omtreksnelheid
van de cilinder, zodat een cilinder met een kleine diameter sneller moet
draaien dan een cilinder met een grotere diameter, om dezelfde mate van
uitdorsing te bereiken. Zodoende dorsen sommige fabrikaten maaidorsers
klaver met 1600 omw./min., terwijl andere hetzelfde effect bereiken met
een cilindersnelheid van 1100—1200 omw./min. In vele gevallen moeten
speciale tandwielen worden gekocht om bijzonder lage snelheden (bijv.
voor erwten) of hoge snelheden (bijv. voor witte klaver) te bereiken.
Een toerenteller is een onmisbaar deel van de uitrusting van een bestuurder,
die zaadgewassen dorst met zijn maaidorser. Het is onmogelijk om goed
dorswerk te leveren in een aantal verschillende gewassen, zonder daarbij
de snelheid van de cilinder te veranderen en een toerenteller zal veel tijd
besparen, die anders verloren gaaat met „uitproberen".
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De afstelling van de mantel met betrekking tot de cilinder moet nauwkeurig gebeuren, zodat de ruimte aan beide zijden van de cilinder gelijk is.
Het is aan te bevelen een stel voelertjes te maken, zodat de ruimte kan
worden gecontroleerd door de kijkgaten, die meestal aan beide zijden zijn
aangebracht. Bij sommige maaidorsers heeft de mantel een vaste stand en
de cilinder kan er dichter bij of verder af worden gebracht. Bij andere
merken heeft de cilinder een vaste stand en moet de mantel worden versteld.
De juiste afstelling van cilinder en mantel is onontbeerlijk om er zeker
van te zijn dat èn al het goede zaad wordt uitgedorst èn dat het niet wordt
beschadigd of gebroken tijdens het dorsen. In het algemeen blijkt, dat
grotere prestaties en beter dorswerk worden verkregen bij een ruime
mantelstand met een grote cilindersnelheid dan bij een lage cilindersnelheid
met een nauwe mantelstand. Wanneer wordt begonnen met het dorsen van
een gewas, moet de bedieningsman wat tijd over hebben voor het afstellen
tot hij ervan overtuigd is, dat het dorsen zo goed mogelijk gebeurt. Het
kan soms nodig zijn de cilindersnelheid te verlagen gedurende de middag
van een warme dag, daar de drogere omstandigheden oorzaak ervan kunnen
zijn dat het zaad gemakkelijker wordt beschadigd.

Stroschudders.
Sommige fabrikanten leveren hulpstukken van draadgaas om in de schudders aan te brengen bij het dorsen van grassen en zaadgewassen, waarvan
het stro gemakkelijk breekt. Deze hulpstukken verhinderen dat er te veel
kort materiaal door de schudders valt en dat de zeven worden overbelast.
W i n d e n z e v e n werken samen om een schone partij graan te krijgen.
De afstellingen ervan luisteren voor zaadgewassen erg nauw en er moet weer
de nadruk op worden gelegd, dat het de moeite waard is een beetje tijd
te besteden om de juiste afstelling te vinden, voordat te veel zaad verloren
is gegaan. Voor de meeste kleine zaden is het vaak noodzakelijk de wind
verder te verminderen dan waarin met de normale afsluiters is voorzien.
Er kan een groter tandwiel of een grotere riemschijf voor de waaieraandrijving worden verkregen; extra afsluiters voor de waaier kunnen worden
gemaakt, of twee of drie bladen van de waaier kunnen worden verwijderd
indien het nodig is. Te weinig wind kan echter ook zaadverlies veroorzaken
daar de zeven overbelast raken met kort materiaal en er zaad mee overheen gaat. Overmatige vermindering van de luchtstroom van de waaier zal
een erg slechte partij tengevolge hebben, vol met kaf en vuil. De luchtstroom
van de waaier moet juist genoeg worden verminderd om te verhinderen,
dat goed zaad wordt weggeblazen, terwijl toch het kaf zodanig wordt mee21

genomen, dat het achterste gedeelte van de bovenzeef schoon is. Wanneer
er een voorziening is om de richting van de wind te veranderen, moet deze
worden gebruikt om er zeker van te zijn, dat de wind de zeef op de juiste
plaats bereikt; bij kleine zaden wil dat zeggen, dat de wind niet op het
voorste deel van de zeven gericht moet zijn, waar de kans groter is dat
de zaden worden opgenomen en weggeblazen.
Het kiezen van de juiste onderzeef is noodzakelijk om een goede partij te
verkrijgen. De meeste bestuurders geven er de voorkeur aan een onderzeef
met tamelijk grote openingen te gebruiken, zodat zij nog geen goede partij
te velde krijgen en de uiteindelijke reiniging in de schuur verrichten. Deze
werkwijze maakt sneller werken op het veld mogelijk, maar zij is niet voor
iedereen geschikt; het hangt grotendeels af van de geschiktheid van de
machines in de schuur van het feit of de partij direct naar de handelaar
gaat of niet.
De fabrikanten leveren een grote reeks zeven, geschikt voor verschillende
zaadgewassen. Enige richtlijnen zijn vermeld in de tabellen IV en V achter
in deze uitgave.

Elevatoren.
Speciale aandacht moet aan de elevatoren worden besteed om te zorgen,
dat ze goed lossen, daar kleine zaden de elevatoren kunnen verstoppen en
verhinderen, dat ze doeltreffend werken. Van moeilijkheden van dit soort
heeft men vooral last bij het verwerken van natte grasgewassen of gewassen, die veel groen materiaal bevatten.

Verlies van zaad met de maaidorser.
Het zal blijken, dat er zekere gaten in een maaidorser zijn waardoor zaad
verloren kan gaan. Dit kan worden vermeden door de gaten dicht te
maken. Metalen platen kunnen worden gebruikt; paklinnen, klei of stopverf is afdoende gebleken voor kleinere openingen. Indien deze voorzorgen
niet worden genomen kan veel kostbaar zaad verloren gaan.

De opraper.
Wanneer gewassen uit het zwad worden gedorst is het nodig een opraper
aan te brengen. Het trommeltype met veertanden is het meest voorkomend
type. Hij wordt op de plaats van de maaibalk aangebracht en de rond22

draaiende tanden nemen het zwad op en brengen het naar achteren naar
het doek of de vijzel. Een der fabrikanten van maaidorsers maakt een opraper van het doekentype, die speciaal wordt aanbevolen voor erg korte
gewassen zoals witte klaver, tenzij de grond bedekt is met veel losse stenen.
De opraper moet niet worden verward met de tandenhaspel, een haspel die
is voorzien van hangende tanden in plaats van latten. De tandenhaspel
wordt gebruikt voor graan dat overhelt, verward staat of is gelegerd.

§ 8.

Het gebruik van de maaidorser bij zaadgewassen.

Zaderijen kunnen met de maaidorser op vier manieren worden geoogst:
a direct maaidorsen;
b maaien met de maaimachine of binder, dorsen uit het zwad met een
maaidorser met opraper;
c. maaien met een binder en dorsen uit het hok, waarbij de maaidorser
van hok tot hok rijdt;
d dorsen uit een hoop, waarbij de maaidorser als stationaire dorsmachine
wordt gebruikt.
Bij de keuze van de methode moet de teler worden geleid door de toestand
van het gewas, in het bijzonder de gelijkmatigheid van afrijping, de neiging
tot uitval, de hoeveelheid ondergroei en de stand van het stro of de stengel.
Bij de juiste methode kan een goed afgestelde maaidorser een grote reeks
gewassen doeltreffend dorsen.
Een zaadgewas moet doodrijp zijn en helemaal droog, wanneer het van
stam wordt gemaaidorst. Vele zaadgewassen rijpen niet gelijkmatig en het
levert in sommige gevallen ongetwijfeld voordeel op om over te gaan tot
zwadmaaien en het gewas enige dagen te laten rijpen alvorens het te
dorsen. Andere gewassen laten hun zaad gemakkelijk vallen; door te wachten tot het gewas rijp genoeg is om het te maaidorsen, bestaat een aanzienlijk risico van veel zaadverlies als er slecht weer tussen komt. Bovendien moet het zaad, tenzij een droger beschikbaar is, een paar dagen
worden uitgespreid op een houten vloer in de schuur en regelmatig worden
omgeschept voordat het kan worden opgezakt, daar het snel broeit.
Verschillende telers van zaad van bieten en groentegewassen hebben goede
ervaringen met dorsen uit het hok en zij geloven, dat dit veel zaad spaart.
Anderen zijn voorstanders van de meer arbeidbesparende methode, om deze
gewassen uit het zwad te dorsen. Dit systeem is voordeliger wat arbeidskosten betreft, hoewel misschien meer zaadverlies optreedt. Een „doorluchtings"-machine is kort geleden ontwikkeld, waarmee een zwad kan
worden opgenomen en voorzichtig en los weer wordt neergelegd op de
stoppel met een minimum aan schade voor het zaadgewas.
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Wanneer zaderijen worden gedorst uit het hok of uit de hoop is de capaciteit van de maaidorser gewoonlijk aanzienlijk kleiner dan bij rechtstreeks
maaidorsen of dorsen uit het zwad, waarbij de voeding geregeld en gelijkmatig is. Wanneer het gewas met de hand in de cilinder wordt gevoerd,
is het onmogelijk zo'n gelijkmatige voeding te bereiken en indien de opvorkers het gewas niet zorgvuldig en zo gelijkmatig mogelijk uitspreiden,
is de capaciteit van het dorsen lager. Een ongelijkmatige voeding heeft
altijd ook een wisselende hoeveelheid materiaal op de zeven ten gevolge.
De luchtstroom kan dan sterk genoeg zijn om zaad en kaf weg te blazen
dat op lege zeven valt, maar niet als de zeven volbelast raken. Om onnodig
zaadverlies te voorkomen moeten kleden om de maaidorser op de grond
worden uitgespreid op elke plaats, waar vermoedelijk zaad wordt verloren.

Onkruidzaad-reinigers.
Verschillende soorten maaidorsers kunnen worden voorzien van een
onkruidzaad-reiniger, die gewoonlijk aan de bovenkant van de graanelevator wordt bevestigd. De reiniger bestaat uit een vaste cilindrische zeef
en ronddraaiende schoepen, die het zaad over de zeef voeren, zodat het
onkruidzaad erdoor valt. Er is een grote sortering van zeven voor verschillende gewassen. Wanneer kleine zaden worden geoogst, keren sommige
boeren de werking om en brengen zij een zeef aan waar de zaden (bijv.
witte klaver) doorheen gaan. Ze worden dan opgevangen in de zak waarin
normaal onkruidzaad wordt verzameld. De rommel gaat door de normale
afzakopening.

§ 9.

De maïspeller van 7 5 cm.

Een machine voor het pellen van maïs is de laatste tijd wel gebruikt voor
het dorsen van verschillende groentezaden, namelijk prei, uien, wortelen,
zonnebloemen, pronkbonen en snijbonen. De machine moet worden aangedreven door een 10 pk motor. De koppen of peulen van het gewas, dat
moet worden gedorst, worden vanaf de grond in een vultrechter gebracht
en worden door een elevator omhoog gebracht naar de pel-elementen.
Dan gaan ze door een kooi die is opgebouwd uit stalen ringen en staven,
waarin een tweebladige schroef ronddraait. Zowel de kooi als de schroef,
kunnen gemakkelijk worden afgesteld voor de verschillende gewassen.
Twee groepen zeven scheiden de koppen en peulen van de zaden. Het
zaad wordt naar de afzakopeningen gevoerd door een bakjes-elevator en
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de koppen, peulen en ander afval worden een eind van de machine weggeblazen door een kafblazer. Licht afval wordt verwijderd door een grote
waaier, die een sterke luchtstroom door de zeven voert. De wind kan
worden veranderd door verschillende riemschijven aan te brengen, geschikt voor verschillende gewassen.

Afstellingen.
De verstelbare schoepen op de schroef zijn verwisselbaar. De grote schoepen zijn voorzien van strijkers, die de binnenkant van de kooistaven raken
en zij moeten worden gebruikt voor uien, prei en wortelzaadgewassen.
Het is nodig de kooi aan de buitenkant vlak over de ringen af te dichten,
zodat de koppen scherp worden gedorst. De kleine verstelbare schoepen
moeten op de schroef worden gebruikt voor gewassen als stokbonen, waarbij het is aan te raden een grote ruimte te hebben tussen de cilinder en de
kooi. De afdichtingen aan de buitenkant moeten bij dergelijke gewassen
worden verwijderd.
Er is een reeks zeven, geschikt voor diverse gewassen. De richting van de
kafblazer is verstelbaar, zodat de ongedorste zaaddozen terug kunnen
worden gevoerd naar de toevoertrechter, indien dit noodzakelijk is.

§ 10.

Andere kleine dorsmachines.

Een aantal firma's maakt dorsmachines, die kleiner zijn dan de gewone
machine. Deze worden veel gebruikt door groente- en bloemzaadtelers
voor kleine partijen zaad. Sommige van deze machines kunnen worden
aangedreven door een 3 pk elektromotor of een kleine trekker. Er is een
kleine dorsmachine voor handkracht gemaakt, die naar keuze ook kan
worden aangedreven door een IV2 pk motor. Deze kleine machines zijn
in het algemeen voorzien van schudders, maar zeven zijn gewoonlijk niet
aangebracht, zodat het zaad, kaf enz. worden verzameld in een bak onder
de cilinder. Dit moet later worden gereinigd. Deze machines leveren goed
werk voor een aantal gewassen. Ze zijn gemakkelijk schoon te maken
van het ene gewas op het andere, zodat het risico van vermenging wordt
verminderd.
De snelheid van de cilinder kan gewoonlijk zo worden geregeld, dat zowel
bonen en erwten als pastinaken, prei, uien, kool, bieten, peterselie, selderij
en bloemzaden verwerkt kunnen worden.
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Tabellen met aanbevelingen voor de afstelling van maaidorsers en dorsmachines voor verschillende gewassen zijn achterin dit boekje opgenomen.
De toestand van het gewas en het weer kunnen nog nadere aanpassingen
nodig maken; de vermelde afstellingen dienen enkel als leidraad.

§ 11.

Graszaden.

Kropaar, raaigras en de zwenkgrassen kunnen gemakkelijk worden gedorst
met elke gewone dorsmachine of met de maaidorser, die van stam maaidorst of stationair dorst. Hoewel er omstandigheden zijn, waaronder de
maaidorser goed voldoet bij het oogsten van zaadgewassen, acht men het
algemeen het veiligst om een binder te gebruiken en het gewas later uit
te dorsen (fig. 1).
Enkele grote telers passen verschillende oogstsystemen toe. Een deel van
het gewas wordt gemaaid met de binder, een deel gezwadmaaid en een
deel van stam gemaaidorst, al naar de rijpheid van het gewas en het heersende weer. Ongetwijfeld kan zo'n soepel systeem helpen om zaadverlies
tegen te gaan.
Er moet veel zorg worden besteed aan de toevoer van grassen in een
dorsmachine. Het is het beste om het gewas met de hand in de machine
te steken en niet een zelfvoeder te gebruiken 1 ), het gewas moet gelijkl

) Vermoedelijk zijn de Nederlandse zelfvoeders van andere constructie dan hier
wordt bedoeld. In ons land voldoen zelfvoeders bij het dorsen van grassen uitstekend.
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Fi'g. / — Maaien van graszaad met een binder, voorzien van een draaiende
buitenverdeler en zijtorpedo. De bedieningsman van de binder helpt even mee
bij het transport van het gewas.

matig worden ingevoerd, zodat er een geregelde stroom door de cilinder
en over de zeven gaat. Om de beste resultaten te bereiken is het gewenst
de koppen even in de cilinder te houden en het gewas tamelijk langzaam
in te steken. Met een 4V2 voets cilinder kan 150 tot 250 kg zaad per uur
worden gedorst, al naar gelang van de opbrengst van het gewas en de
omstandigheden.
Het is erg belangrijk, dat de kortstrozeef de juiste wijdte heeft wanneer
graszaden worden gedorst. Het niet voldoende doeltreffend kunnen afscheiden van het kortstro op deze plaats brengt de goede scheiding van
andere bestanddelen in het vervolg van het dorsproces in gevaar. Afstelling
van de wind is noodzakelijk, om verlies van goed zaad te voorkomen en
toch te bereiken dat het lichte zaad wordt weggeblazen. De beuker wordt
alleen gebruikt, wanneer de aartjes onvoldoende in de cilinder worden
gebroken.
Wanneer wordt gemaaidorst is het voor goed uitdorsen van belang, dat het
gewas goed rijp is en dat het goed weer is.
Handelszaad van timothee kan met een gewone dorsmachine worden ge27

dorst, maar selecties van timothee zijn gewoonlijk moeilijker te dorsen
en worden beter verwerkt door een wrijver. Maaidorsers worden af en toe
voor beide soorten zaad gebruikt. De cilinder en de mantel moeten in
buitengewoon goede staat verkeren om met succes te werken.
Als zaadgewassen met een binder worden gemaaid, kan veel zaadverlies
worden voorkomen door zaadopvangbakken aan te brengen (zie fig. 2 en 3).
Een lange bak of ondiepe slee, bevestigd onder de ruimte tussen het platform en de opvoerdoeken, zal het zaad, dat van het platformdoek valt,
opvangen. Zaad gaat ook verloren bij de bindtafel, als de schoof de binder
verlaat; dit kan worden opgevangen in een metalen bak of een zak, die
aan een raam wordt gehangen onder de rand van de bindtafel. Het maaien
in de vroege morgen of in de avond vermindert de zaaduitval. Het is,
indien mogelijk, aan te bevelen om bij een machinaal gezaaid gewas met
de rij mee te maaien om het risico van zaaduitval te verkleinen.

Kropaar.
Het binderen wordt algemeen als de beste methode van het oogsten van

Fig. 2 — Bij het dorsen van graszaad met een maaidorser wordt veelal een
kleed aan het platform bevestigd.
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Fig. 3 — Zaadopvangbak aan een Massey-Harris hinder.
zaad beschouwd, speciaal bij zware gewassen. Het gewas kan van de hoop
of van het veld worden gedorst, waarbij gebruik wordt gemaakt van een
gewone dorsmachine of van een maaidorser, die wordt gebruikt als
stationaire dorsmachine, of die van hok tot hok rijdt (fig. 4). Het gewas is
klaar om met een binder te worden gemaaid, wanneer het in zijn geheel
een lichtbruine kleur krijgt en de stengels onder de zaadhoofdjes overgaan van groen tot geelachtig bruin. Enkele zaden moeten uitvallen, wanneer een zaadhoofdje zachtjes op de hand wordt geklopt en deze zaden
mogen nog niet alle groene kleur hebben verloren.
Het gewas kan ook van stam gemaaidorst worden. Tijdens regenachtig
weer kan veel zaad uitvallen voordat het gewas voldoende rijp is om
te worden gemaaidorst, wat gewoonlijk 5—10 dagen na binderrijpheid is.
Direct maaidorsen heeft gewoonlijk een groter deel onrijp zaad in de partij
ten gevolge en het zaad moet in de regel worden gedroogd, voor het veilig
kan worden opgeslagen. De voordelen van deze methode zijn de werkbesparing bij de oogst en de snelle verwijdering van het gewas van het
veld. Wanneer erg bladrijke gewassen worden geoogst moet de maaidorser zo worden afgesteld, dat deze het zaad boven de bladeren afmaait.
Selecties van kropaar worden gewoonlijk op wijde rijen geteeld, zodat het
zwadmaaien moeilijkheden kan opleveren als het gezwadmaaide gewas
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... .
jer, uitgerust met een kafzuiger met cykloon,
veelal kortweg „graszaadcykloon" genoemd.
tussen de rijen valt en niet kan worden opgenomen door de opraper van de
maaidorser. Overigens wordt deze methode echter door veel telers aanbevolen.
Engels raaigras.
De bindermethode wordt als de veiligste beschouwd voor goede zaadgewassen van Engels raaigras. Bij ongunstig weer zal er minder verlies zijn
uit het hok dan uit het zwad.
In vele gevallen wordt het gewas gemaaid door een maaimachine en 6f in
de hoop gezet en gedorst, ofwel uit het zwad gedorst met een maaidorser
met opraper ') (fig. 5). Wanneer het gewas gelegerd is — en een goed
gewas zal dikwijls gaan legeren vóór de oogst — is de maaimachine de
enige methode om te maaien. Raaigras wordt óf breedwerpig, of in dichte
rijen gezaaid, zodat er geen moeilijkheden zijn om het uit het zwad op
') In Nederland wordt ook vaak na het maaien geruiterd.
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te rapen. Het gewas moet droog zijn en de beste resultaten worden verkregen op een hete dag.
Van stam maaidorsen moet alleen worden uitgevoerd, wanneer het gewas
geheel vrij is van witte klaver en ander bladrijk materiaal. Het zaad van
weidetypen heeft de neiging ongelijkmatig te rijpen en de partij kan een
groot percentage zachte, lichte, onrijpe zaden bevatten, tenzij het gewas
blijft staan tot het doodrijp is en dan loopt men het risico, een aanzienlijke
hoeveelheid van het beste zaad door uitval te verliezen.

Zwenkgrassen.
Zwenkgras wordt gewoonlijk geoogst met een binder, maar het gewas kan
ook worden gemaaid en gedorst met een maaidorser. Het zaad van zwenkgrassen valt gemakkelijker uit het stro dan van de meeste andere grassen
en gedurende slecht weer kan veel zaad verloren gaan, voordat het gewas

Fig. 5 — Zelfrijdende maaidorser, uitgerust met een tandenopraper, bezig
graszaad uit het zwad te dorsen.
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voldoende rijp is voor maaidorsen. Aan de andere kant zal er wellicht
minder zaad verloren gaan bij het maaidorsen dan bij het bewerken van
de schoven op het veld. Er is gewoonlijk een groter percentage onrijp zaad
in de gemaaidorste partij en het zal nodig zijn deze te drogen, voordat zij
kan worden opgeslagen. Wanneer daarom de maaidorser wordt gebruikt,
moet er voldoende maaidorscapaciteit zijn om het gewas snel te oogsten
zodra het rijp is en er moet in droogfaciliteiten worden voorzien.
Zwenkgras kan in geen geval gemaaidorst worden voordat het binderrijp
is; men kan het beter nog een paar dagen laten staan al naar het weer.
Bij warm, zonnig weer rijpt zwenkgras schielijk en moet er nauwkeurig op
de oogsttijd gelet worden. Bij rood zwenkgras moet het gewas niet worden
gemaaidorst, voordat de purperen tint van de meeste hoofdjes is verbleekt.
Bijna alle hoofdjes van de beemdlangbloem moeten hun groene kleur
hebben verloren, hoewel het stro nog groenachtig bruin blijft.
Sommige percelen zwenkgras hebben de neiging tot legeren; zij worden
verwerkt door eerst met een maaimachine te maaien en later te dorsen
met een maaidorser met opraper. Er moet voor worden gezorgd, het gewas
in het zwad niet te veel te bewerken. Opgehokte gewassen kunnen beter
van het veld worden gedorst, hetzij door een stationaire dorsmachine,
hetzij door een maaidorser; hoe minder in het gewas wordt gewerkt hoe
beter. Het kan echter noodzakelijk zijn het gewas in de hoop te zetten
en op een meer gelegen tijdstip te dorsen.

Timoth.ee.
De veiligste methode om timothee te oogsten is, om met de binder te
maaien, op te hokken, in de hoop te zetten en te dorsen met een klaverdorsmachine. Het gewas is klaar om met de binder te oogsten, wanneer
de schijnaren lichtbruin zijn en aan de top beginnen uit te vallen. Het
is onmogelijk te vermijden, dat een zekere hoeveelheid op het veld uitvalt,
anders zou men het gewas in een toestand moeten maaien, waarin het
later niet met het meeste succes kan worden gedorst. Uitvalverliezen kunnen worden gereduceerd door 's morgens en 's avonds te maaien en door
het gebruik van zaadopvangbakken aan de binder.
Timothee moet lang in het hok staan; vele telers menen op zijn minst
een maand en zij hebben gemerkt, dat het gewas gemakkelijker dorst na
een paar buien op de hokken.
Selecties van timothee rijpen ongelijkmatig; 'sommige schijnaren kunnen
gaan uitvallen terwijl andere nog niet rijp en slechts moeilijk te dorsen
zijn. In zo'n gewas is van stam maaidorsen niet gemakkelijk en dikwijls
onmogelijk. Als het gewas op grote rijafstand is gezaaid kan de zwad32

maaimethode onuitvoerbaar zijn, hoewel deze bevredigend kan zijn voor
handelszaad van timothee, dat gewoonlijk breedwerpig wordt gezaaid.
Verbouwers van selecties van timothee wordt aangeraden om zo mogelijk een klaverdorsmachine te gebruiken om het zaad te dorsen, omdat de
graandorsmachine zonder speciale hulpmiddelen minder goed in staat is
het zaad uit de stukjes schijnaar te verwijderen. Een klaverdorsmachine
of een klaverwrijver wrijft het zaad meer doeltreffend uit de stukjes, mits
het gewas in een goede toestand voor dorsen verkeert.
Wanneer timothee met een klaverdorsmachine wordt gedorst, moet ongeveer 60 cm van de achterkant van de kortstrozeef worden dichtgemaakt
met een stuk blik om er zeker van te zijn, dat er zo weinig mogelijk kortstro naar de benedenzeef gaat. Een erg nauwkeurige afstelling van de wind
van de grote waaier op de benedenzeef is vereist om het kaf, dat geen
zaad bevat, over de vijzel te blazen. De stukjes schijnaar met zaad erin
gaan dan door de wrijver. De windafstelling moet worden veranderd al
naar gelang van de richting en de sterkte van de wind tijdens het dorsen.
Wanneer de ongedorste schijnaren in de wrijver komen, moeten zij daar
slechts zo lang in blijven, tot het zaad voldoende uitgewreven is. Verstellingen zullen nodig zijn afhankelijk van de toestand van het gewas. Als
het gewas aan de onrijpe kant is geoogst, of als het weer vochtig is, zal
het zaad langer moeten worden gewreven dan wanneer het gewas droog
is en in goede toestand verkeert. Als het zaad te lang in de wrijver blijft
zal het worden beschadigd.
De zeven van de tweede reiniging moeten zo worden gekozen, dat de
waaier alle kaf, dat onvermijdelijk op de bovenste zeef terecht komt, kan
verwijderen. De andere zeven moeten zo'n wijdte hebben, dat alle goede
zaad er door valt en in de zakken komt. Als deze zeven te fijn zijn, zal
het zaad terug gaan naar de cilinder en beschadiging ten gevolge hebben.
Gedorst timotheezaad moet een witte, zilverachtige kleur hebben. Donkerbruine zaden in de gedorste partij wijzen erop, dat er beschadiging heeft
plaats gevonden. De machine moet worden versteld om dit te verbeteren,
daar beschadigde zaden neiging hebben in kiemkracht te dalen als zij
worden opgeslagen.
Sommige telers geven op, dat er minder gevaar is van beschadiging van
het zaad van selecties, indien ze eerst door een gewone dorsmachine gaan
en dan door een klaverdorsmachine. Het gemakkelijk dorsbare zaad wordt
zo verwijderd zonder dat het twee keer wordt gedorst en het „taaiere"
zaad kan in het tweede stadium worden verwijderd door de scherpere
werking van de klaverdorsmachine. Handelszaad van timothee wordt gewoonlijk bevredigend gedorst met een gewone graandorsmachine, die in
uitstekende staat moet verkeren. Versleten slaglijsten moeten worden vervangen.
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§ 12.

Klavers voor zaad.

Rode en witte klaver kunnen worden gedorst met een klaverdorsmachine,
een gewone dorsmachine met een klaverwrijver, of een maaidorser.
De meeste klavers moeten voor het dorsen enige tijd in de hoop doorbrengen om goed te drogen. Enkele vroege gewassen kunnen direct van het
veld worden gedorst, want onder droge, zonnige omstandigheden dorst
goed gerijpt zaad gemakkelijk. Klavermijten moeten, indien mogelijk, op
grond worden gezet die voor een klaverdorsmachine onder nat winterweer bereikbaar is.
Wanneer een klaverdorsmachine wordt gebruikt, moet erop worden gelet
geen partij te krijgen met een hoog percentage gebroken zaden, daar deze
zowel de zuiverheid als de kiemkracht doet dalen. Al het zaad, dat door
de bovenste cilinder is uitgedorst, moet door de onderzeef beneden de
kortstrozeef en dan op de afvoerbodem kunnen vallen, zonder daarbij
door de tweede of wrijfcilinder te gaan. Het is ook van belang dat klaverzaadhoofdjes niet langer in de wrijver worden gehouden dan noodzakelijk
is voor doeltreffend uitdorsen.' Dit vereist nauwkeurige afstelling van de
grootte van de uitlaatopening.
Wanneer geen klaverdorsmachine beschikbaar is, kunnen goede resultaten
worden verkregen door een gewone dorsmachine te gebruiken, die voorzien is van een klaverwrijver, of een maaidorser die als stationaire dorsmachine wordt gebruikt. De meeste maaidorsers kunnen worden afgesteld
om rode en witte klaver te dorsen. Het is van belang, dat de aanbevolen
afstellingen (bijv. platen achter de mantel, hoge cilindersnelheid, minder
wind, enz.) zorgvuldig worden uitgevoerd, anders zal veel kostbaar zaad
verloren gaan. Gewassen, die in een goede toestand verkeren, kunnen
soms met een gewone dorsmachine zonder speciale wrijfapparaten worden
gedorst door platen achter de mantel te gebruiken en door zorgvuldig
afstellen van de cilindersnelheid en de mantelstand. Het kan echter nodig
zijn de hoofdjes een tweede keer door de cilinder te doen om goed uit te
dorsen.
Het heersende weer is van overwegend belang bij het klaver dorsen.
's Winters moet het dorsen worden gedaan op een droge, vorstige dag.
Bij het werken met een maaidorser op het veld zullen de beste resultaten
worden verkregen op een droge dag, wanneer de maaidorser omgeven is
door een wolk stof.

Rode

klaver.

Een bladrijk gewas kan met een maaimachine worden gemaaid en in het
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zwad blijven liggen om te drogen; daarna kan het in de hoop worden
gezet of anders met een maaidorser, voorzien van opraper, uit het zwad
worden gedorst. Rode klaver kan ook met de binder worden gemaaid.*)
Er is weinig risico van zaadverlies door uitval, tot zelfs nadat het gewas
goed rijp is, zodat een goed staand gewas, dat niet te bladrijk is, ook bevredigend van stam kan worden gemaaidorst. Het gewas moet op zijn
minst veertien dagen langer op stam blijven staan dan bij het maaien
met de binder. Rode klaver rijpt gewoonlijk laat in het seizoen en het
komt voor, dat iedere dag slechts 2—3 uur met de maaidorser in het
gewas kan worden gewerkt. Het gewas op stam zal dikwijls sneller drogen
dan in het zwad en bij van stam maaidorsen ïs er kans op een mooiere
partij zaad.
Met zware en door elkaar liggende gewassen kan het noodzakelijk zijn
het gewas eerst in zwad te maaien met een maaimachine of een binder,
waarvan het knoopapparaat is verwijderd. Ook in vochtige streken, waar
de rijping minder gelijkmatig is en meer blad wordt geproduceerd, kan
rechtstreeks maaidorsen onmogelijk blijken.

Witte

klaver.

In de regel wordt het gewas met een maaimachine gemaaid. De zwaden
worden niet vaker gekeerd dan noodzakelijk is om te drogen en daarna
op zwelen gebracht. Het gedroogde gewas kan aan de hoop worden gezet
of worden gedorst met een maaidorser, die voorzien is van een opraper.
Het is slechts zelden mogelijk witte klaver van stam te maaidorsen, omdat
in het algemeen vlak bij de hoofdjes veel groen, bladrijk materiaal zit.
Voor witte klaver zijn speciale zeven verkrijgbaar; deze moeten worden
gebruikt als een schone partij wordt vereist. Sommige verbouwers geven
de voorkeur aan een beetje grotere zaadzeef, zodat zij alle zaad, dat nog
in de bloemhoofdjes zit, kunnen verzamelen, dat anders wordt uitgezeefd.
De partij lijkt dan vuil, maar als zij op de boerderij kan worden gereinigd
en de ongedorste hoofdjes later nog eens door de maaidorser gaan, kan
door deze methode veel zaad worden behouden.
De maaidorser kan als een stationaire dorsmachine worden gebruikt om
gewassen uit de hoop te dorsen.

*) Volgens de Rijkslandbouwconsulent voor de zaadteelt, Ir. B. H. Olthoff, vindt
in Nederland geen doelbewuste teelt van klaverzaad plaats. Het zaad wordt hier
gewonnen. De oogstmethoden zullen daardoor ook nogal verschillen van de
hierboven beschrevene.
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Hopperupsklaver.
Hopperups wordt gewoonlijk gemaaid met de maaimachine en kan in de
hoop worden gezet en later worden gedorst of uit het zwad worden gedorst met een maaidorser. Bij voor het dorsen gunstige omstandigheden
kunnen ook sommige maaidorsers het zaad uit de peulen dorsen; dit vertraagt het werk echter en de noodzakelijk hoge cilindersnelheid en nauwe
mantelstand veroorzaken veel slijtage en breuk aan de machine.

Espar cette.
Esparcette kan worden geoogst met een binder of een maaimachine, in de
hoop worden gezet en later worden gedorst. Ook kan esparcette van stam
worden gemaaidorst, hoewel een meer gelijkmatige partij wordt verkregen
als het gewas wordt gezwadmaaid, enige dagen blijft liggen om te rijpen
en dan wordt geoogst met een maaidorser met opraper. De maaidorser
wordt afgesteld als voor graan, behalve dat de wind moet worden verminderd om zaadverlies over de zeven te voorkomen. Er zijn geen moei
lijkheden met het dorsen, hoewel het zaad, als het uit de maaidorser komt,
nog in een stekelige dop zit. Het zaad kan in deze toestand worden verhandeld, maar het is gebruikelijk, dat de handelaar het zaad pelt.

Gemengde

gewassen.

Percelen met gras en klaver in mengsel worden soms verbouwd om er
zaad van te winnen — bijv. Engels raaigras en witte klaver of Engels raaigras en hopperups — en het is dikwijls moeilijk, beide soorten gelijktijdig
voldoende uit te dorsen. Als er veel zaad in een van de beide gewassen
van het mengsel zit en weinig in het andere, dan is het gebruikelijk de
dorsmachine of maaidorser af te stellen op het gewas dat het meeste zaad
zal opbrengen.
Sommige verbouwers hebben met goed gevolg twee machines achter elkaar
gebruikt, de eerste afgesteld om bijv. Engels raaigras te dorsen, de tweede
om de klaver te dorsen. De tweede machine kan in dat geval heel goed
een wrijver zijn.

§ 13.

Bieten- en groentezaden.

De geldswaarde van vele bieten- en groentezaden is aanzienlijk, vooral in
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vergelijking met andere soorten zaad. De hoeveelheid te dorsen zaad is
daarbij in het algemeen klein, zodat er speciale zorg voor nodig is, de
grootste hoeveelheid onbeschadigd zaad te krijgen.
De zaadhandelaar geeft er de voorkeur aan een schone partij van de teler
te ontvangen, vrij van stro, kortstro of kaf, maar zo'n partij heeft weinig
waarde, als het zaad tijdens het dorsen is beschadigd en de kiemkracht
verminderd. Het is daarom in de eerste plaats van belang, het zaad van
het stro te scheiden, zonder daarbij het zaad te beschadigen. Om deze
reden geven vele telers er nog de voorkeur aan de vlegel te gebruiken.
Dorsen met een vlegel is echter niet economisch als een grote partij zaad
moet worden verwerkt. Verschillende machines zijn daarom in gebruik
gekomen.
Zaadbieten en koolsoorten, die veelal op grote schaal worden verbouwd,
worden gewoonlijk gedorst met een gewone dorsmachine. Groentezaden,
die meestal in kleinere partijen van 50 are of zelfs minder worden verbouwd, worden vaak met een eenvoudiger type dorsmachine gedorst. Bepaalde groentezaden, bijv. wortelen, moeten gewreven worden, waarvoor
een klaverdorsmachine kan worden gebruikt. In de laatste jaren zijn vele
bieten- en groentezaden met succes gedorst met maaidorsers, die als stationaire dorsmachine worden gebruikt.
Bij gebruik van een gewone dorsmachine, een klaverdorsmachine of een
maaidorser voor het dorsen van zaad, moet de machine grondig worden
schoongemaakt na het voorgaande gewas. In de zaadtelersdistricten is het
gewoonte na het dorsen van bieten- en groentezaden de machine te gebruiken voor graandorsen, alvorens een ander zaadgewas te dorsen. Dit
voorkomt elke vermenging van soorten.
Zaadbieten en de meeste groentezaden moeten worden gedorst met een
lagere cilindersnelheid en een ruimere mantelstand dan bij graan om beschadigen van het zaad te voorkomen. Het verlagen van de cilindersnelheid door langzamer laten lopen van de motor, die de dorsmachine aandrijft, is voor vele groentezaden niet voldoende en een grotere riemschijf
moet dan worden aangebracht op de cilinderas. Aanbevolen afstellingen
zijn vermeld in tabel III achterin, maar de werkelijke snelheid voor het
dorsen hangt af van de toestand van het gewas en het weer. De cilindersnelheid kan in het algemeen lager zijn voor goed uitgerijpte gewassen
en voor die, welke zijn geoogst in hete en droge seizoenen. De ideale snelheid is die, waarbij het zaad juist van het stro wordt verwijderd. Gelijkmatige snelheid is even belangrijk als een juiste snelheid en daarom moet
de motor, die de dorsmachine aandrijft, een goede régulateur en reservevermogen hebben. Andere aanpassingen hebben betrekking op het dichtmaken van de kortstrozeef (zoals bij graszaden), het gebruik van juiste
zeven en de afstelling van de waaiers. Verlies van zaad in het kortstro
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of het kaf kan gewoonlijk worden verbeterd door de inlaatkleppen van de
grote waaier te sluiten. Maar als het zaad er nog over wordt geblazen,
kan het misschien noodzakelijk zijn de waaiersnelheid te verminderen door
het aanbrengen van een grotere riemschijf voor de waaier.

Voeder- en

suikerbieten.

Een grasmaaimachine kan soms worden gebruikt om voeder- en suikerbietenzaadgewassen te maaien, maar de afgemaaide stengels moeten met de
hand worden opzij gelegd om te voorkomen, dat ze plat worden gereden
bij de volgende rondgang. Grote oppervlakten worden nog steeds met de
hand met de zicht gemaaid, want het is bijna onmogelijk een maaimachine
te gebruiken, als het gewas erg zwaar is, of wanneer het door het weer
neergeslagen is, of als de planten aangeaard zijn.
Na het maaien wordt het gewas in bundels of schoven gebonden, die op
het veld kunnen blijven liggen om te drogen en daarna worden opgehokt,
of zij kunnen direct worden opgehokt. Het gewas kan aan de hoop worden
gezet, of van het veld worden gedorst met een gewone dorsmachine, of
met een maaidorser. Voor kleine hoeveelheden kan een kleine dorsmachine
worden gebruikt.
De maaidorser kan van hok tot hok rijden, waarbij de schoven met de
hand worden toegevoerd op het opvoerdoek of in de vijzel. Het is aan
te bevelen een kleed onder het platform te leggen om alle zaad op te
vangen dat uitvalt. De hokken moeten voorzichtig worden behandeld om
zaadverlies te voorkomen.
De cilindersnelheid moet juist groot genoeg zijn om het zaad uit te dorsen.
Hoge cilindersnelheden veroorzaken onnodig breken van het brosse stro.
De grootte van bietenzaad loopt erg uiteen en de wijdte van de zeven en
de waaiersnelheid moeten zorgvuldig worden gekozen om te zorgen voor
de beste scheiding van het gedorste gewas. Het is moeilijk om bij het
dorsen kleine stukjes stro van het zaad te scheiden; dit wordt gewoonlijk
gedaan bij de bewerking van het zaad bij de handelaar voor wie het gewas
wordt verbouwd.

Koolraap, stoppelknollen,

mosterd- en

koolzaad.

Koolraap, stoppelknollen, mosterd en koolzaad, die direct zijn gezaaid
of op dunne stand verplant, worden gewoonlijk gemaaid met een maaimachine, een binder of een doeken-korenmaaier. Kleine oppervlakten,
zware gewassen en aangeaarde gewassen worden gemaaid met de zicht.
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Het gewas wordt gewoonlijk gebonden en opgehokt. Wanneer het gewas
droog is, wordt het óf aan de hoop gezet en later gedorst of van het veld
gedorst met een gewone dorsmachine of een maaidorser. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen om zaadverlies door uitval te voorkomen. Sommige telers hebben het gewas uit het zwad gedorst met een
maaidorser, voorzien van een opraper. Dit geeft enig zaadverlies als het
gewas doodrijp is, maar levert een aanzienlijke arbeidsbesparing op. Deze
methode wordt misschien algemeen, wanneer grote oppervlakten moeten
worden gedorst. Wanneer de gewassen de neiging hebben uit te vallen, is
het dikwijls voordelig het werken op het warmste deel van de dag te
vermijden.
Koolraap-zaad wordt soms gedorst door het op een dekkleed uit te spreiden en te rollen met een houten of lichte paarderol. De doppen worden
eraf geharkt en het zaad gereinigd met een waaier.
Spruitjes, kool, brocoli en bladkool.
In de regel worden de koolsoorten met de zicht gemaaid en blijven ze op
de grond liggen om te drogen, of ze worden in schoven gebonden. De
planten worden gewoonlijk op een wagen geladen en aan de hoop gezet
om ze later te dorsen, maar zij kunnen ook direct van het veld worden
gedorst, als ze kurkdroog zijn. De hauwen zijn erg bros als ze droog zijn
en er zal een groot zaadverlies zijn, wanneer ze in die toestand ruw worden
behandeld. Zaadverlies kan worden verminderd door dekzeilen op de
wagens en naast de dorsmachine te gebruiken.
Kruisbloemige zaadgewassen kunnen worden gedorst met een klein type
dorsmachine, een gewone dorsmachine, of een maaidorser die wordt
gebruikt als stationaire dorsmachine. De toestand van het gewas en het
weer zullen van invloed zijn op de afstelling van de machine, maar enige
aanwijzingen worden gegeven in de tabellen III en V.
Bonen.
P r o n k b o n e n en s t a m b o n e n worden meestal met de hand getrokken, hoewel, wanneer zij zonder stokken worden verbouwd, een maaimachine of erwtenmaaier kan worden gebruikt. Het gewas wordt dikwijls
op ruiters of in kleine hokjes gedroogd voordat het aan de hoop wordt
gezet. Het dorsen wordt soms direct van het veld gedaan door een
stationaire dorsmachine of maaidorser, of door uit het zwad te dorsen
met een maaidorser met opraper. Kleine hoeveelheden bonen kunnen met
de vlegel worden gedorst.
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T u i n b o n e n kunnen met een maaimachine of een binder worden gemaaid. Daarna wordt het gewas enige tijd in schoven gelaten om te drogen
alvorens het te dorsen, of aan de hoop gezet en later gedorst.
In het algemeen moeten bonenpeulen droog en hard zijn voor het dorsen
plaats vindt, maar erg droog zaad breekt gauw tijdens het dorsen. De
cilindersnelheid moet laag zijn en speciale riemschijven of tandwielen
zullen meestal nodig zijn voor de dorsmachine of de maaidorser. De mantel
moet ruim staan. Wanneer de machines zijn uitgerust met een mantelrooster van draad, moeten de draden om de ander worden verwijderd,
zodat de bonen vlugger door de mantel kunnen vallen.
In sommige maaidorsers kan een speciale gladde mantel worden aangebracht om het stavenrooster te bedekken wanneer bonen worden gedorst.
In andere is het misschien nodig, een of meer mantelstaven te verwijderen.
Als een maaidorser wordt gebruikt moeten de openingen in de zeven groot
genoeg zijn om alle bonen erdoor te laten, anders zal er te veel overloop
zijn en een slechte en beschadigde partij zal het gevolg zijn.
De sorteercilinder van de dorsmachine moet geheel open zijn, zodat gespleten bonen uit de goede partij worden verwijderd. Na het dorsen kunnen
kleine partijen met de hand worden nagelezen om beschadigde en miskleurige bonen te verwijderen.

Erwten.
Kleine oppervlakten erwten worden met de zicht gemaaid, maar de meeste
telers gebruiken een van de volgende machines:
grasmaaimachine met lichters, samen met een zwadkeerder;
binder met uitgeschakeld bindapparaat; ')
korenmaaier met doeken; *)
erwtenmaaier;
speciale op de trekker gebouwde zwadmaaiers;
L-vormige schoffelbladen bevestigd aan schoffelmachine.
Het gewas kan op hoopjes worden gevorkt of op ruiters gezet, of in het
zwad blijven liggen. Erwten zijn met goed gevolg uit het zwad gedorst met
een maaidorser met opraper. Op sommige gronden kunnen kleine stenen
en kluiten grond door de erwten 2) geraken en dan moeilijkheden in het

') In ons land niet gebruikelijk.
2
) Het ruiteren van erwten is in ons land algemeen gebruikelijk. Het in zwad
maaien van erwten en daarna oprapen met een maaidorser bleek in ons land
te veel bezwaren te hebben.
40

dorsmechanisme of een vuile partij veroorzaken. Deze moeilijkheden komen
vooral voor na de erwtenmaaier. Het gewas kan naar keuze met een
stationaire dorsmachine van het veld worden gedorst of aan de hoop
gezet en later worden gedorst. Het dorsen kan worden uitgevoerd met
een gewone dorsmachine of met een maaidorser. Een lage cilindersnelheid
en een ruime mantelstand zijn noodzakelijk. Wanneer mantels met losse
spijlen zijn voorzien moeten de spijlen om de ander worden verwijderd om
grote erwten te dorsen. Er is groot gevaar dat de erwten gaan splijten,
vooral wanneer ze droog zijn. De cilindersnelheid en de mantelstand moeten
misschien worden veranderd als het weer verandert. Erwten moeten worden
geoogst zodra ze rijp zijn, anders zullen er veel door uitval verloren gaan.
Erwten, die nog lange tijd in het zwad hebben gelegen nadat ze al droog
genoeg zijn om te dorsen, zullen gemakkelijker beschadigd worden dan
wanneer ze meteen gedorst worden zodra ze voldoende droog zijn. Wanneer een maaidorser wordt gebruikt moet de zaadzeef niet meer gesloten
zijn dan nodig is, omdat anders vele gedorste erwten erover gaan, in de
arenvijzel terecht komen en dan beschadigd worden.
Uien.
Uienzaadhoofdjes worden met 20—25 cm stengel eraan met de hand geoogst. De hoofdjes moeten wellicht worden gedroogd voor het dorsen;
dit kan in de buitenlucht of kunstmatig geschieden. Wanneer ze drogen
zal al veel zaad uit de openspringende zaaddozen vallen; de rest kan
later worden gedorst. Als een graandorsmachine wordt gebruikt, moet deze
voorzien zijn van een zelfvoeder, anders hebben de zaaddozen de neiging
uit de toevoeropening van de cilinder te springen. De cilindersnelheid
moet laag zijn en de mantelstand niet te nauw. Het is aan te bevelen, het
gewas liever twee keer door de machine te doen dan het zaad te bederven
door te proberen alles in een keer eruit te slaan. De wind moet worden
verminderd om te voorkomen, dat het zaad met het kortstro wordt weggeblazen. Het sluiten van de kleppen van de waaier geeft misschien onvoldoende vermindering; er moet dan een grotere riemschijf worden aangebracht.
Maaidorsers, gebruikt als stationaire dorsmachine, bleken bevredigend te
werken. Het kan wellicht nodig zijn, de doeken boven de schudders op
te lichten of te verwijderen, om verstoppen van de schudders te voorkomen.
Prei.
Het is gewoonlijk noodzakelijk preizaadhoofdjes kunstmatig te drogen,
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daar ze laat in de herfst worden geoogst. Indien de zaaddozen of hoofdjes
niet op natuurlijke wijze kunnen worden gedroogd, moeten zij worden
gedorst zodra ze droog zijn, daar ze snel weer vocht uit de lucht opnemen,
taai worden en daardoor moeilijk zijn te dorsen. Kleine hoeveelheden
kunnen met een vlegel worden gedorst of uitgewreven op een fijne zeef.
De zeef moet grof genoeg zijn om het zaad er door te laten, maar nauw
genoeg om ongebroken zaaddozen tegen te houden. Wanneer grote partijen
zaad moeten worden verwerkt, kan een gewone dorsmachine worden
gebruikt, maar deze maakt zelden alle zaaddozen stuk en een gewas moet
er misschien een tweede keer door. Een wortelwrijver geeft goede resultaten. Klaverdorsmachines worden niet aanbevolen, daar zij het zaad
dikwijls beschadigen.

Wortelen.
Klaverdorsmachines worden dikwijls gebruikt om wortelzaad te dorsen;
deze machines zullen speciaal bij droog, vorstig weer de uitsteeksels van de
meeste vruchten verwijderen. Nauwkeurige afstelling van de wrijver is
noodzakelijk om het breken en beschadigen van het zaad te voorkomen.
De gewone dorsmachine of elk klein type machine kan worden gebruikt,
maar zij wrijven het zaad niet. Het dorsen met een vlegel is voor kleine
partijen normaal.
Maaidorsers zijn met goed gevolg als stationaire dorsmachines voor dit
doel gebruikt.
Na het dorsen wordt het zaad gewoonlijk afgeleverd aan de zaadhandelaren, die het zaad reinigen en ook de uitsteeksels aan het zaad verwijderen,
als dit nog niet is gebeurd.

Pastinaken.
Pastinaken worden gewoonlijk met de zicht gemaaid en tot schoven gebonden. Een binder kan worden gebruikt, maar deze moet worden afgesteld op kleine schoven. Het dorsen kan meteen van het veld gebeuren
met een vlegel, een gewone dorsmachine, een kleine dorsmachine of een
maaidorser. De cilindersnelheid moet laag zijn.

Peterselie.
Peterselie kan met een binder of de zicht worden gemaaid. Ze blijft ge42

woonlijk 2—3 weken op het veld staan voordat ze aan de hoop wordt
gezet. Een vlegel, een gewone dorsmachine, een kleine dorsmachine of een
maaidorser kan voor het dorsen worden gebruikt. De cilindersnelheid kan
dezelfde zijn als voor graan en de mantel moet behoorlijk nauw staan.

Selderij.
Selderijplanten worden met de hand gemaaid en zij blijven 2—3 weken in
het hok op het veld staan. Elke kleine dorsmachine of maaidorser kan
het zaad dorsen. De cilindersnelheid kan dezelfde zijn als voor graan,
met de mantel behoorlijk nauw.
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Na het dorsen moeten verschillende zaden voor het opslaan worden gedroogd, wil de kiemkracht en de houdbaarheid niet verminderen. Dit is
vooral van belang, als het zaad is gemaaidorst, daar een van het veld
gemaaidorste partij minder geschikt is om op te slaan dan een gewas,
dat aan de hoop is gezet en daarna is gedorst met een gewone dorsmachine
of een stationair werkende maaidorser. Sommige groentegewassen moeten
worden gedroogd voor ze kunnen worden gedorst.
§ 14. Vochtgehalte en houdbaarheid.
Het vochtgehalte van zaden is de belangrijkste factor, die van invloed is
op de houdbaarheid van het zaad. Het is ook een factor, die de verbouwer
van het zaad in de hand heeft. Vochtig zaad heeft de neiging warm te
worden en nu en dan, wanneer het vochtgehalte erg hoog is en het zaad
wordt bewaard onder omstandigheden, die de warmteafvoer (bv. in zakken
of in bakken) tegenhouden, zal de temperatuur snel omhoog lopen. In
ernstige gevallen treedt in het zaad schimmelvorming op. Zaad, dat warm
is geweest, verliest zonder uitzondering grotendeels zijn kiemkracht, of het
schimmelig is geworden of niet. Het vochtgehalte van een gedorste partij
zaad is het gemiddelde vochtgehalte van het zaad zelf en dat van het blad,
kaf en onkruidzaden die met het zaad zijn geoogst. Het vochtgehalte van
de verontreiniging is gewoonlijk hoger dan dat van het zaad, speciaal bij
maaidorspartijen en het is aan te bevelen, de verontreiniging vóór het opslaan te verwijderen.
Er is voor iedere zaadsoort een vochtgehalte, waarboven het niet kan
worden opgeslagen, zonder dat de kiemkracht terugloopt. Dit hoogste toelaatbare gehalte hangt af van de soort zaad, de temperatuur waarbij wordt
opgeslagen en de manier van opslaan. Hoe hoger de temperatuur of hoe
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langer de tijd van opslaan, hoe lager het vochtgehalte is, waarbij elk soort
zaad nog veilig kan worden opgeslagen. Tabel I geeft het maximum vochtgehalte aan, waarbij bepaalde zaden veilig in zakken op de boerderij kunnen
worden opgeslagen.
TABEL I TOELAATBARE VOCHTGEHALTEN VAN ZADEN

Soort zaad

Stambonen, tuinbonen en pronkbonen
Erwten; Engels en Italiaans raaigras; timothee; zwenkgrassen;
suiker- en voederbieten
Kropaar
Spinazie; prei; kapucijners; komkommer; peterselie
Uien; koolsoorten (ook stoppelknollen, koolrapen); wortelen;
tuinkers; witlof; andijvie; selderij; radijs; rode klaver;
witte klaver; tomaten
Pastinaken

Maximum
vochtgehalte1)
in%
16
14
13
12

10
9

*) In verband met de vochtnormen die in dit boekje worden genoemd is nagegaan welke normen in Nederland bestaan. Daarvan willen wij het volgende vermelden. In de Algemene Voorwaarden van de teelt van in voorverkoop gekochte
zaaizaden (bekend als A.T.V.) is een aantal vochtnormen vermeld. Verder heeft
de Nederlandse Algemene Keuringsdienst een aantal vochtnormen vastgesteld.
Tenslotte willen wij wijzen op een artikel in de Landbouwgids geschreven door
dr. ir. A. F. Schoorel, Directeur van het Rijksproefstation voor Zaadcontrole
te Wageningen. In genoemd artikel worden vochtgehalten vermeld voor bewaring
van zaden gedurende 1jaar en gedurende meerdere jaren.
N.B. In de A.T.V. worden voorschriften voor teler en handelaar gegeven
voor de teelt van in voorverkoop gekochte zaaizaden van tuinbouw-, landbouwen bloemgewassen. Zij bevatten: I teeltvoorwaarden, met de volgende hoofdstukken: stamzaad, plantmateriaal - noodzakelijke afstand en bebakening - opslag en onkruid - inspectie - ontbinding - oogsten - drogen, schonen en lezen levering - verzending - zakken - bewijs van ontvangst - kortingen en toeslagen
afrekening op schoningsanalyse - monsterneming - afrekening anders dan op
schoningsanalyse - betaling - inlichtingen en beperkingen - geschillen - vervanging
- adres en medewerking. II Reglement met de hoofdstukken: afstanden - schoningseisen - normen voor vochtgehalte - kiemkracht - zuiverheid en gebruikswaarde - tarieven voor drogen, schonen en lezen.
Het boekje is te bestellen bij „Het Landbouwschap" Raamweg te 's-Gravenhage.
Kosten ƒ 0.30.
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Normen A.T.V.
Vochtgehalte
Graszaad (incl. timothee)
Alle koolzaden
Koolrapen, rapen, stoppelknollen,
krulmosterd, Chinese kool
Kroten en snijbiet
Suiker- en voederbieten
Radijs en ramenas
Spinazie
Wortelen, ruig zaad
Wortelen, gewr. zaad
Tuinkers
Uien
Kervel
Stam-, stok- en pronkbonen
Peulen en doppers
Tuinbonen
Lupine
Spurrie
Serradella

speling

14%
8%

2
1

8%
13%
13%
8%
14%
10%
9%
10%
8%
10%
15%
15%
15%
14%
13%
13%

1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1

De speling duidt een speling van het vochtgehalte met procenten aan bv. vochtgehalte 14% speling 2 wil zeggen: vochtgehalte 14% met 2% toegelaten speling;
bij hoger vochtgehalte gewichtsaftrek vanaf 14% vocht.
Normen N.A.K.
vochtgehalte
Graszaad
Klaver
Suiker- en voederbieten
idem export
Erwten, schokkers enz.
Veldbonen
Stambonen
Voederwikken
Mergkool, bladkool
Koolzaad
Stoppelknollen
idem directe uitzaai
Spurrie
Serradella
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16%
12%
16%
15%
19% *
19% *
18% *
11%
10%
11%
9%
10%
14%
14%

vochtgehalte
Wikken
Cichorei
Lupinen

15%
10%
16%

De met * gemerkte vochtgehalten gelden tot een bepaalde datum na de oogst.
Voorbeeld: veldbonen 19% tot 1 nov.; 20% van 1nov.—1 jan.; 21% nà 1jan.
Een soortgelijke regeling geldt voor de andere vochtgehalten met * gemerkt.
Normen aangegeven door dr. ir. Schoorel
Max. vochtgehalte in %
Enige jaren
Graszaad (excl. timothee)
Timothee
Landbouwerwten en bonen
Bietenzaad
Koolzaad, stoppelknollen
Blauwmaanzaad
Klaverzaad (excl. luzerne)
Lupine
Karwij
Wortelenzaad
Uienzaad

10%
9%
11%
9%
5%
6%
8,5%
10%
8%
7%
7%

vanoorspr.gewicht
1 jaar
13-—14%
13%
16%
14%
9%
9%
12,5%
14%
12%
11%
10%

In verband met het drogen van zaad moet worden opgemerkt, dat er een
kritieke droogtemperatuur is, waarboven kiemkrachtverlies optreedt. Deze
hangt af van de zaadsoort en zijn vochtgehalte; hoe hoger het vochtgehalte, hoe lager de kritieke temperatuur. Wanneer warme lucht wordt
gebruikt is het van buitengewoon belang, dat de luchttemperatuur nauwkeurig wordt gehandhaafd. De cijfers, vermeld in tabel II, stellen het gemiddelde van de temperaturen voor, die in de praktijk door vele telers
worden gebruikt.
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TABEL II. TOELAATBARE DROOGTEMPERATUREN

Soort zaad

Maximum luchttemperatuur (°C) waarbij
zaden mogen wordengedroogd
Normale partij (a)

Raaigras, kropaar, zwenkgrassen,
bieten
Kruisbloemigen, erwten, klavers,
timothee
Bonen, uien, prei

Erg natte partij (b)

50

32

38
32

27
21

a) Vochtgehalte niet meer dan 8% boven het percentage, dat is aanbevolen
voor veilige opslag in zakken.
b) Vochtgehalte meer dan 8% boven het percentage, dat is aanbevolen voor
veilige opslag in zakken.

§ 15. Bepaling van het vochtgehalte.
Sommige ervaren zaadhandelaren beweren, dat zij in staat zijn het vochtgehalte voldoende nauwkeurig op de tast vast te stellen. Deze methode
is echter niet aanbevelenswaardig voor algemeen gebruik, speciaal waar
het kostbaar zaad betreft. Het kan erg misleidend zijn, als zaad kortgeleden vochtig is geworden, of net is gedroogd. Dit komt, omdat het
vocht niet de tijd had zich gelijkmatig te verdelen over elke korrel. Er
zijn drie soorten vochtmeters geschikt voor graan en deze kunnen ook voor
zaden worden gebruikt.
De gebruikte methoden zijn als volgt 1 ).

De

droogstoof-methode.

Het zaad moet worden gemalen. Ongeveer 5 gram wordt afgewogen en
15 minuten verhit in een thermostatisch geregelde droogstoof op 155°C.

*) Vermeld dient nog te worden het bepalen van het vochtgehalte met infrarode
lampen. Een beschrijving hiervan is te vinden in publikatie nr 72 van het Droogtechnische Laboratorium: Vochtbepalingen met infraroodstralers door G. R.
van Bastelaere.
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Het monster wordt dan opnieuw gewogen en het percentage water, dat
verdampt is, wordt berekend. De bepaling vergt ongeveer 30 minuten.

De

acetyleengas-methode.

Het te onderzoeken zaad wordt gemalen tot een fijn poeder en een afgewogen monster wordt in een luchtdichte bus vermengd met calciumcarbidpoeder. Er wordt gas gevormd in verhouding tot de hoeveelheid vocht in
het zaad en de druk ervan wordt aangewezen door een manometer, die
geijkt is in percenten vocht. De methode neemt 5—10 minuten in beslag.
Het is van belang, dat het monster goed wordt gemalen en dat het carbid
vers is en niet blootgesteld is geweest aan de buitenlucht.

De elektrische

methode.

Een kleine hoeveelheid meel, gemalen van het te onderzoeken monster,
wordt in het instrument gedaan en onder druk gezet. Regelknoppen op het
instrument worden afgesteld tot een bepaalde wijzer op nul staat. Het
vochtgehalte wordt afgelezen op een verdeelde schaal tegenover de afleeswijzerplaat. De verdeelschalen zijn verschillend voor graan en voor de
verschillende zaden. De tabellen zijn geschikt voor de meeste soorten zaad.
Deze methode vergt 1—2 minuten.
Om voldoende nauwkeurigheid te bereiken is het aan te bevelen een
gemiddelde te nemen van twee of meer aflezingen, volgens een van de
bovengenoemde methoden. In elk geval moet ervoor worden gezorgd een
gemiddeld monster uit de partij te trekken.

§ 16.

Methoden van drogen.

Het verwijderen van blad, kaf en andere verontreinigingen door zeven of
voorschonen zal veelal een van de eerste stappen zijn om te drogen, speciaal
bij een partij, die is gemaaidorst. De overgebleven partij kan verdere bewerking nodig hebben, te weten: drogen langs natuurlijke weg of door
een toegevoerde luchtstroom en mogelijk zelfs door verhitte lucht.
Veel zaadtelers gebruiken een methode van drogen, die overal bruikbaar
is, nl. door het zaad in een dunne laag op de grond uit te spreiden. Dit
stelt een groot gedeelte van het zaad bloot aan de lucht en bespoedigt
daardoor het drogen. Het zaad moet van tijd tot tijd worden omgeschept;
in het begin op zijn minst tweemaal daags. Ventilatie is beslist noodzakelijk
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en er moet trek zijn door het gebouw, waarin het zaad ligt. De vloer,
waarop het zaad wordt uitgespreid, moet liever van hout zijn dan van
beton. Dit laatste heeft neiging tot zweten, tenzij het is geïsoleerd van
het grondwater, zoals in het geval van een betonzolder. Zaad, dat op deze
wijze is uitgespreid op de vloer, zal niet drogen als het weer erg vochtig is
en het kan zelfs vocht uit de lucht opnemen op erg natte dagen. In dat
geval is het gewenst het zaad op een hoop te scheppen en zo weinig mogelijk aan de lucht bloot te stellen. Als dit wordt gedaan, moet het zaad
zorgvuldig in het oog gehouden worden, opdat warm worden van het
zaad niet plaats vindt. Wanneer grote hoeveelheden zaad worden geoogst
of wanneer het seizoen vochtig is, zijn „natuurlijke" methoden niet in
staat voldoende vocht uit het zaad te verwijderen om het veilig op te
slaan. Kunstmatige methoden moeten dan worden toegepast, in de vorm
van toegevoerde lucht of mogelijk verhitte lucht. De lucht moet een lagere
relatieve vochtigheid hebben dan nodig is om het vochtgehalte, waartoe
het zaad zal worden gedroogd, te handhaven en het is beslist noodzakelijk
te zorgen voor een luchtstroom dwars door de massa van het zaad, zodat
het vocht aan de hele partij zaad wordt onttrokken. Veilige maximum
temperaturen zijn vermeld in tabel II op pag 48. Het is van veel belang,
dat boeren, die eigen drooginstallaties bouwen, een betrouwbare thermometer aanbrengen in de hete luchtstroom en zich ervan overtuigen, dat
deze temperaturen niet worden overschreden. Er zijn op het ogenblik veel
drogers in ons land aan de markt. Sommige zijn bestemd voor graan,
maar kunnen worden veranderd om kleine zaden te drogen. Andere zijn
speciaal geschikt voor de boer, die kleine partijen van verschillende zaden
wenst te drogen.

Zakkendrogers.
Zakkendrogers zijn vele jaren gebruikt door zaadtelers voor het drogen
van zaderijen in zakken. Maar op het ogenblik worden zij ook gebruikt
voor het drogen van graan, dat geoogst is door de maaidorser. De droger
bestaat in principe uit een verhittingsinstallatie, een blazer en een zakkenplatform met een betonnen bovenplaat, waarin zich openingen of roosters
bevinden waarop de zakken zaad worden gelegd. Verwarmde lucht wordt
in de ruimte onder het zakkenplatform geblazen en zoekt zijn weg door
de zakken met zaad. De zakken moeten niet helemaal gevuld zijn, maar
slechts voor tweederde, zodat een gelijkmatige laag van ongeveer 18 cm
diep wordt gevormd, wanneer de zakken aaneengesloten op de roosters
liggen. Wanneer de zakken te vol zijn, wordt geen goede luchtafsluiting
verkregen. De luchtverdeling door het graan zal onregelmatig zijn. Kleine
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zaden moeten in een dunnere laag worden gedroogd dan grote zaden vanwege de grotere weerstand, die de luchtstroom dan ondervindt.
Er moeten lichte jute zakken worden gebruikt, daar dikke zakken van
dicht geweven materiaal een hoge weerstand aan de luchtstroom bieden.
In het algemeen is het niet nodig om de zakken om te keren gedurende
het drogen; de gelijkmatigheid van de verkregen droging is voldoende voor
praktische doeleinden, mits het zaad na het drogen wordt gereinigd of in
andere zakken wordt gestort. Met fijne zaden kan het aanbeveling verdienen om de zakken gedurende het drogen een of twee keer te schudden.
De droogruimten van dit soort drogers kunnen op de boerderij worden
gebouwd, waarbij het aantal openingen kan variëren naar de behoeften
van de boer. Blaas- en verhittingsinstallaties voor het leveren van warme
lucht en de nodige druk voor deze drogers zijn in de handel verkrijgbaar.
Zowel oliestook- als elektrische verhittingsinstallaties zijn te krijgen.
Zakkendrogers kunnen worden gebruikt voor alle soorten gedorst zaad en
ook voor zaad in het stro. Als schone zakken worden gebruikt, ïs er
weinig risico van het vermengen van verschillende partijen zaad. Kleine
partijen zaad kunnen ook worden gedroogd, mits de „overtollige" openingen
worden afgedicht of bedekt, wanneer ze niet in gebruik zijn.

Eestdrogers.
Er is een aantal geschikte eestdrogers in de handel. Er zijn ook zelfgemaakte eestdrogers bij zaadtelers in gebruik. Zij bestaan in het algemeen
uit een platform van geperforeerd metaal, waarop een laag zaad wordt
uitgespreid. Warme lucht wordt in een ruimte onder de eest geblazen
en door de laag zaad gevoerd. Als de droger op de boerderij is gebouwd,
kan het nodig zijn de met lucht gevulde ruimte beneden de eest te voorzien van kleppen om te bewerkstelligen dat de lucht gelijkmatig over de
gehele oppervlakte van de bak wordt verdeeld. Om redelijk doeltreffend
te werken moet de gebruikte blazer groot genoeg zijn om een luchtstroom
te bereiken van ongeveer 50 m 3 per minuut voor ieder m 3 te drogen zaad.
Wanneer erg fijne zaden worden gedroogd, kan het nodig zijn de bak te
bedekken met jute, om te verhinderen dat er zaad door de perforaties
van de platen valt. Jute kan ook dienst doen als beveiliging tegen vermenging van verschillende partijen zaad. Het is belangrijk, dat het zaad
een gelijkmatige laagdikte heeft, zodat het drogen zo gelijkmatig mogelijk
gebeurt. Waar zelf gemaakte drogers worden gebruikt, moet de luchttemperatuur laag worden gehouden, anders kan er gevaar bestaan van
plaatselijke oververhitting, die wordt veroorzaakt door de hoge luchtsnelheid op plaatsen waar de zaadlaag dun is.
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Speerdrogers.
Bij de speerdroger wordt een puntige koker van geperforeerd metaal naar
beneden geduwd in het midden van een zak zaad. Een 1/3 pk elektrische
motor en een thermostatisch geregelde elektrische verhitter zijn opgesteld
op een lichtmetalen raam, en zodanig verbonden met de geperforeerde
koker dat koude of warme lucht door het zaad geblazen worden. De
installatie is klein en licht en is van waarde voor het behandelen van
kleine hoeveelheden zaad in zakken. Zij werkt geheel op elektrische stroom.

Vloerdrogers.
De meeste vloerdrogers zijn in de eerste plaats bestemd voor graan, maar
kunnen wellicht voor zaad worden gebruikt als er een voldoende hoeveelheid zaad is om de hele droogvloer te bedekken. Bedekking van de
vloer met jute kan noodzakelijk zijn. Enkele fabrikanten kunnen geperforeerd metaal met speciale kleine openingen leveren voor gras- en klaverzaad. Dergelijke vloerdrogers zijn wel gebruikt voor het drogen van klaverzaadgewassen in het stro, vóór het dorsen. In dat geval kunnen wat hogere
luchttemperaturen worden gebruikt dan die welke worden aanbevolen,
zolang het zaad zelf maar niet een temperatuur bereikt waarbij de kiemkracht ervan wordt benadeeld.

Verticale

continudrogers.

De meeste verticale continudrogers zijn in de eerste plaats graandrogers,
maar kunnen ook goed worden gebruikt voor erwten en de grovere bietenen groentezaden, mits de lucht op de noodzakelijke lagere temperaturen
kan worden gehouden. In sommige gevallen, waarbij men de droogsilo had
bekleed met jute, was deze in staat fijne zaden te drogen. Graszaad loopt
niet gemakkelijk, maar is met succes in een verticale droger gedroogd door
menging met graan. De droger moet geheel gevuld zijn voordat het drogen
kan plaats vinden. Verticale drogers zijn daarom van weinig belang voor
kleine partijen zaad. Drogers van dit type kunnen slechts met moeite
worden gereinigd.

Geventileerde

droogsilo's.

Wanneer grote partijen zaad moeten worden opgeslagen, kan het systeem
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van geventileerde silo's worden gebruikt. Zo'n silo is gebouwd met een
geperforeerde extra vloer. Warme of koude lucht kan door de vloer omhoog en door het zaad worden geblazen. Als de relatieve vochtigheid van
de ingaande lucht laag is, zal het vocht uit het zaad worden verwijderd.
Bij fijne zaden kan er gevaar bestaan, dat de geperforeerde vloer dicht gaat
zitten, maar dit kan worden voorkomen door jute-bedekking te gebruiken.
De hoogte van het graan in de silo moet niet meer dan 3 m zijn. Daarboven wordt het benodigde vermogen om de vereiste luchtstroom te produceren te groot. Voor zaden, die kleiner zijn dan graankorrels en waarbij
dus de luchtweerstand groter is, worden dunnere lagen zaad aanbevolen.
Het drogen met deze methode gaat langzaam en de werkwijze is niet raadzaam als het drogen meer dan 3 of 4 dagen vergt. Er is met weinig andere
gewassen gewerkt dan graan, zodat geen juiste cijfers kunnen worden gegeven voor droogsnelheden van verschillende zaden.

Andere

methoden.

Enige experimenten zijn uitgevoerd met andere methoden van drogen, bv.
vacuumdrogers en drogen met infrarode stralen. Deze methoden zijn op
het ogenblik niet algemeen gebruikelijk.

§ 17.

Het drogen van de afzonderlijke gewassen.

Graszaad is betrekkelijk licht en wanneer wordt gedroogd in een open
eest, worden de zaden vaak weggeblazen van plaatsen, waar de laag dun
is uitgespreid. In sommige gevallen kan een kleine vermindering van de
luchtstroom deze moeilijkheid voorkomen, maar er moet aan worden gedacht, dat, wanneer de luchtstroom wordt verminderd, de droogsnelheid
lager wordt. Als blijkt, dat een sterke vermindering van de luchtstroom
nodig is om wegblazen te voorkomen, verdient het de voorkeur het zaad
in de eest te bedekken met zakken in plaats van de luchtstroom te verminderen.
Vele graszaden, vooral kropaar, zijn moeilijk mechanisch te transporteren,
hoofdzakelijk vanwege de moeilijkheid om het materiaal in de elevators
te voeren en vanwege de neiging tot brugvorming bij de vultrechteropeningen. Pneumatische elevators moeten geen scherpe bochten hebben
en alle zelflegende bakken of kippers moeten een loshelling hebben van
ten minste 60°. Graszaad heeft de neiging perforaties van de normale
grootte, die in graandrogers wordt gebruikt, te verstoppen.
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Klaverzaad.
Klaverzaden, vooral wilde witte, hebben de neiging, vanwege hun gewicru
en kleine korrel, door de perforaties te gaan of ze te verstoppen en zo
dicht op elkaar te zakken, dat het moeilijk is lucht door een laag van
15 cm te blazen. Platen met kleine perforaties moeten worden gebruikt
of het bestaande materiaal moet worden bekleed met jute. Sommige telers
mengen wilde witte klaver met graan, om de beweging van de lucht door
de massa te vergemakkelijken. Klaver wordt soms in de hoofdjes gedroogd
vóór het dorsen.

Koolsoorten.
Er bestaat enig gevaar, dat de zaadhuid scheurt gedurende het drogen, maar
het risico is niet groot. Het is zelden nodig de zaden in het stro te drogen,
maar bloemkool kan op deze wijze worden behandeld. Er moet niet
worden geprobeerd kunstmatig te drogen, voordat het zaad begint te rijpen
en zelfs dan is het waarschijnlijk verstandig niet boven een luchttemperatuur van 32°C te gaan.

Uien en prei.
Vanwege hun hoge prijs moet speciale zorg worden besteed, dat uien- en
preizaad niet worden beschadigd door drogen bij te hoge temperaturen. De
basis van de contractprijs tussen de handelaar en de boer is het gewicht,
zodat de boer er goed aan doet te zorgen, dat het vochtgehalte niet beneden
10% komt. Prei wordt vaak in de hoofdjes gedroogd, omdat het moeilijk
is te dorsen, behalve als de dozen kurkdroog zijn, en ook omdat het zo
moeilijk kan zijn de zaadhoofdjes op natuurlijke wijze te drogen, dat het
materiaal niet op tijd kan worden gedroogd voor het zaaiseizoen, dat op
de oogst volgt. Door kunstmatig drogen kan dan een heel jaar in het
leven van zaad worden uitgewonnen. Uien zijn niet moeilijk te dorsen, maar
ze worden vaak in de hoofdjes gedroogd en het is dan noodzakelijk de
droger met jute te bekleden, als de bodem geperforeerd is. Uienzaad wordt
soms na het dorsen geschoond door het in water te werpen en de vloeistof,
die kaf en gebroken zaadhoofdjes bevat, voorzichtig af te gieten. Het
zaad kan na deze behandeling vlug op kunstmatige wijze worden gedroogd, daar het vocht slechts aan de oppervlakte zit.
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Erwten en bonen.
Er is enig risico dat de zaadhuid scheurt bij het drogen van erwten en
bonen. Dit wordt veroorzaakt door het water te vlug te onttrekken. Het
wordt het beste vermeden, door slechts een lage luchttemperatuur te gebruiken. Erwten kunnen goed worden gedroogd in de meeste in de handel
zijnde drogers, maar wanneer zij erg vochtig zijn, moeten zij in verschillende
trappen worden gedroogd gescheiden door rustperioden van ten minste
24 uur.

Voeder- en

suikerbieten.

Voeder- en suikerbietenzaad kan in bijna ieder type droger worden gedroogd. Het zaad is bestand tegen temperaturen van wel 50°C, zonder
beschadiging van de kiemkracht.
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§ 18. Reinigingsmethoden.
Partijen zaad die zo van de maaidorser komen, bevatten vaak veel kaf en
andere verontreinigingen, vooral als het gewas is gemaaidorst. Bovendien
bestaat het merendeel van de kleine dorsmachines, die door bieten- en
groentezaadtelers worden gebruikt voor het dorsen van kleine partijen,
slechts uit een cilinder en een mantel, zonder dat ze zijn voorzien van
zeven. Nadat het zaad is gedorst, is het vaak noodzakelijk het een ruwe
reiniging te laten ondergaan voor het naar de handelaar wordt gezonden.
Voor dit doel gebruiken de meeste telers een reinigingsmachine, waarmee
het zaad van het kaf wordt gescheiden door twee zeven en een luchtstroom, die wordt veroorzaakt door een ronddraaiende waaier. Deze reinigingsmachines kunnen door een motor of met de hand worden aangedreven. Een stel zeven met gaten van verschillende grootte, geschikt voor
een groot aantal gewassen, wordt bijgeleverd; deze zeven kunnen gemakkelijk worden aangebracht, als dat nodig is.
Voor het schonen van erg kleine partijen groentezaden wordt vaak een
kleine wanmolen gebruikt. Deze machine is niet voorzien van zeven en
het kaf en lichte zaad wordt van het goede zaad gescheiden door een
luchtstroom van een kleine waaier, die met de hand wordt gedraaid. De
hoeveelheid lucht van de waaier en de snelheid van toevoer kunnen worden
afgesteld afhankelijk van de zaadsoort. Nadat wortelzaad met een kleine
dorsmachine of een graandorsmachine is gedorst, is het noodzakelijk de uitsteeksels van het zaad te verwijderen. Deze bewerking wordt gewoonlijk
uitgevoerd door de handelaar, maar sommige verbouwers wrijven hun
zaad met een speciale wortelwrijver. De uitsteeksels worden verwijderd door
een borstel, gemaakt van gespleten bamboe, die ronddraait in een mantel
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van gaas met kleine gaten, waarbij het zaad langs de mantel wordt gewreven en het kaf wordt weggeblazen door een waaier.
Bij graszaden kan het zaad, dat naar de handel wordt gezonden, veel
worden verbeterd door het gedorste materiaal door een wanmolen te doen.
Op deze manier kan veel verontreiniging worden verwijderd en kan de
laatste reiniging in het pakhuis van de handelaar sneller worden uitgevoerd.
Bij het dorsen van allerlei zaderijen moet de dorsmachinist goed voor ogen
hebben hoe schoon hij het zaad moet hebben. Zaden van de gewassen,
beschreven in dit werkje, hebben steeds een verdere reiniging nodig met
speciale machines om een beste kwaliteit verhandelbare waar te krijgen.
Pogingen om de dorsmachine zo af te stellen dat men een volledig gereinigde partij krijgt, zijn daarom onnodig, omdat het gemakkelijker en voordeliger kan gebeuren door speciale zaadschoningsmachines.
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