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Inleiding

Er zijn dit j a a r belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot de reorganisatie
van het Instituut. De afdeling voorlichtingis opgeheven ; het werk is overgenomen door
het op 1 november ingestelde „Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bedrijfsuitrusting
en Arbeidsmethoden" (RBA) waarvan Ir. J . A. Stender met de leiding is belast. Per
gelijke d a t u m is het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Tuinbouwtechniek, waarvan
ik ruim 20j a a r de leiding heb gehad, opgeheven. Hiermee is dus de voorlichting van
het Instituut een afzonderlijke dienst geworden; een overzicht van de werkzaamheden isechter nog in ditjaarverslag opgenomen.
H e t I T T zal zich nu voortaan kunnen verdiepen in het onderzoeknaar, en in de ontwikkeling van technische hulpmiddelen voor de tuinbouw. Bij de reorganisatie is het
o.a. mogelijk geworden om een groter aantal onderzoekers te benoemen, zodat nu
meer gespecialiseerd onderzoek kan worden verricht.
Enkele belangrijke punten van het onderzoek in 1963, waarover in dit verslag uitvoeriger wordt geschreven zijn de volgende:
- De resultaten van het onderzoek n a a r de belichting van jonge tomatenplanten. Dit
onderzoek is ditj a a r beëindigd; de uitkomsten zijn vermeld in het proefschrift van
Dr. Ir. G. H. Germing.
- De bouw van verschillende typen kassen met kunststofbedekking bij het Proefstation voor de Bloementeelt te Aalsmeer.
- Het grondstomen onder kunststofzeil met behulp van een nylonnet en het afzuigen van lucht via drainbuizen, waardoor een aanzienlijke tijdsbesparing werd verkregen.
- De vorderingen bij het mechanisch oogsten van klein fruit met behulp van trillers.
Enkele nieuwe werktuigen zijn weer als prototype ontwikkeld. Voor het oogsten van
spruiten is een machine gemaakt die de spruiten van de stam verwijdert. De uienafstaarter en de bollentelmachine zijn door een fabrikant in produktie genomen. De
kunststofinrijder kwam op de bedrijven in gebruik; kunststofpotten voor het opkweken van planten zijn ditj a a r in grote aantallen door de kwekers aangeschaft.
Bij het kastypenonderzoek bleken de bredere kappen met steiler dek ook ditmaal weer
hogere opbrengsten te bieden, terwijl ook de betekenis van de hoogte onder de goot
tot uiting kwam.
Verwarming van kassen met aardgas, gestookt in ketels die in de kassen stonden,
bleek goed mogelijk. Het door verbranding van aardgas geproduceerde C 0 2 gaf een
oogstvermeerdering van enkele tientallen procenten zowel bij vroege stooktomaten
als bij een herfstteelt van komkommers.
H e t onderzoek n a a r de werkmethoden en werkorganisatie in de boomkwekerij
bracht belangrijke verbeteringen naar voren, vooral in het transport. Een instructiecursus hiervoor is uitgewerkt.

De Ontwikkelingsdag werd ditmaal gewijd aan de mechanisatie van de vollegrondsteelten, waarbij o.a. aandacht is besteed aan de mogelijkheid van een kortere groeiperiode op het veld.
D a t ondanks de vele onzekerheden en moeilijkheden die nu eenmaal met een reorganisatie gepaard gaan in 1963 weer zoveel nuttig werk is verricht, stemt tot voldoening.
Het verslagover dit voor het Instituut zo belangrijke j a a r , beveel ik gaarne in U w aandacht aan.

Dr. Ir. E. W. B. VAN DEN MUIJZENBERG

Algemeen overzicht

Personeel. I n tabel 1 zijn de veranderingen opgenomen die zich in de loop van het
j a a r hebben voorgedaan in en tussen de daarbij aangegeven groeperingen van het
personeel.
Tabel 1. Verandering samenstelling personeelsformatie

afdeling
onderzoek
globale beoordelingen
technische dienst. . .
algemene dienst . . .
G.T.T. en publikaties.
vacatures
totaal I.T.T

einde 1962
28
3
44
13
4
17
109

benoemd

vertrokken

einde 1963
31
3
42
13
4
7

5

2

—

—

2
1

4
1

—

—

100

rijkstuinbouwconsulentschap.

Hoewel een voorgenomen organisatie-wijziging in 1963 nog niet geheel is gerealiseerd, is er bij het overzicht voor in het verslag, als ook bij de groepering van tabel 1
uitgegaan van bedoelde nieuwe organisatiestructuur.
Het Consulentschap voor Bedrijfsuitrusting en Arbeidsmethoden heeft per 1 november 1963 enige voorlichtingsmedewerkers van het instituut overgenomen. De totale
personeelsbezetting van het I T T isdaardoor kleiner geworden.
Correspondentie. Dit j a a r zijn 7904 briefnummers gebruikt, waarvan 506 voor schriftelijke adviezen (zie tabel 2).
Subsidies. Ook ditj a a r is ter afronding van het onderzoek inzake toepassing van aardgas voor verwarmingsdoeleinden en C0 2 -bemesting in de tuinbouw een belangrijke
financiële bijdrage ontvangen van het Staatsgasbedrijf (Ned. Gasunie).
H e t Koninklijke Shell Plastics Laboratorium heeft evenals het vorig j a a r een bedrag
verstrekt, te gebruiken voor onderzoek n a a r de toepassing van kunststoffen.
Adviezen. De toename van het aantal adviesaanvragen heeft het Ministerie van
Landbouw en Visserij doen besluiten de voorlichtingsactiviteiten daarop aan te passen. Dit heeft echter mede tot gevolg dat op het terrein van toegepast wetenschappelijk onderzoek met de toenemende vraag n a a r adviezen rekening moet worden gehouden. In dit verband is dan ook het voorlichtingselement van het Instituut overgedragen aan het Consulentschap voor Bedrijfsuitrusting en Arbeidsmethoden.

In 1963 zijn reeds minder schriftelijke adviezen verstrekt, zoals tabel 2 aangeeft.
Tabel2. Schriftelijkeadviezenentekeningen1963.
onderwerp
adviezen
bedrijfsgebouwen
kassenbouw
verwarming enluchtbehandeling. . .
rookgasonderzoek
elektriciteit
trekkracht en grondbewerking . . . .
spuiten, nevelen, sproeien en maaien .
oogsten,rooien, sorteren envervoer . .
diversen
totaal

25
48
112112
21
32
32
4141
105 105
41 41

—
425

tuinbouw
tekeningen

38
31
132 132

handel en industrie
adviezen

23

—
60
60
25 25
36 36
39 39

14
5
18
11

119
480

81

Congressen e.d. Deelgenomen is aan het „Symposium of the International Commission
for Horticultural Engineering" te H a m b u r g , waarvan Dr. Ir. E. W. B. van den
Muijzenberg het secretariaat bekleedde. Enkele medewerkers hielden er lezingen.
Deelgenomen werd aan de besprekingen van de Internationale Commissie voor beproevingvan werktuigen van de O.E.S.O., waarbij van Nederlandse zijde een voorstel
tot internationale beoordeling van tuinbouwwerktuigen is ingediend.

Onderzoek

Afdeling I, kassen en gebouwen

Naast het onderzoek naar grondstomen en Iuchtverwarming, dat in afzonderlijke
paragrafen wordt behandeld, was de afdeling dit j a a r nog in vele andere problemen
betrokken.
O p verzoek van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse is een begin
gemaakt met een onderzoek n a a r de verbetering van de z.g. „kookketels" voor narcissebollen. Hier wordt de eis gesteld dat de temperaturen van het water en van de
bollen binnen een tolerantie liggen van ^ 0,5°C. Dit in verband met de hogere temperatuur, die men bij deze behandeling wil gaan toepassen, waardoor tevens hogere
eisen worden gesteld aan de gelijkmatigheid van de temperatuur in de ketel. Gebleken is, dat bij de eenvoudige ketels met petroleumbranders op het ogenblik de spreiding ± 1,5°C is, doch dat toepassing van een circulatiepomp, die het water in de bak
ca. 6 keer per uur doet circuleren, de temperatuurspreiding tot ± 0,75°C is terug te
brengen, mits de petroleumbrander goed is afgesteld. Dit onderzoek wordt in 1964
voortgezet.
I n samenwerking met het Staatsgasbedrijf is getracht m e t behulp van stralers of
luchtverhitters een kas te verwarmen met aardgas. Afgezien van de tuinbouwkundige
aspecten is, gezien de vele technische bezwaren van deze verwarmingswijze, de toepassing van gasstralers in de kas teontraden. Het stralingsaandeel van de stralers was
slechts 2 0 % , hoewel andere (duurdere) stralers wel tot 5 0 % gaan. Dit betekent dat
veel convectiewarmte in de nok van de kas terecht komt, waardoor het warmteverlies
in de nok groot kan worden. Verdere nadelen zijn het wegnemen van licht door de
grote stralerkappen, de slechte warmteverdeling over de kas en de kans op voor het
gewas zeer schadelijke halfverbrande componenten, als gevolg van het lekken van gas
uit de leiding. De stralerconstructie is wel zodanig verbeterd, dat deze kans miniem
is, doch het blijft een risico.
De met aardgas werkende verbrandingskastjes voor C 0 2 zijn nu zo geconstrueerd, dat
gasschade uitblijft. Deze kastjes zijn bij de gemeentelijke gasbedrijven aan te vragen.
Propaanbranders voor C0 2 -dosering zijn niet voor aardgas geschikt.
De beste mogelijkheid om aardgas voor kasverwarming te gebruiken, blijft de verwarmingsketel. Uit technisch oogpunt is de beste plaats voor de ketel het ketelhuis en
niet de kas, o m d a t dit impliceert dat ook de gasleiding gedeeltelijk door de kas loopt.
Lekkend zuiver aardgas is niet zo schadelijk voor het gewas, doch als dit gas terecht
komt bij C 0 2 - b r a n d e r s die met petroleum of propaan werken, kan er wel schade ontstaan. Verder zijn lagedrukbranders in de ketel gevoelig voor de schoorsteentrek. O m
deze constant te houden worden trekonderbrekers toegepast. Hierdoor is het echter
mogelijk dat onvolledig verbrande gassen uit de ketel in de kas terecht komen.

Afgezien van al deze bezwaren heeft plaatsing van een aardgasketel in de kas het
voordeel van een goedkoper watercircuit, eenvoudige regeling en de mogelijkheid om
de rookgassen te gebruiken als CO a -bron.
L u c h t v e r w a r m i n g in kassen
Plan 235.UDC 631.344.8 :697.38

In een stookkas van 10 X40 m zijn twee luchtverwarmers en gevelverwarming gemonteerd met tezamen een capaciteit van 100.000 kcal/h.
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Afb. 1. Luchtverwarming instookkas4
Gegevens luchtverwarmer

toerental (3 trappen)
luchthoeveelheid (gemeten)
capaciteit (opgaaf fabriek)
watertemperaturen
opgenomen motorvermogen

900
5000
43000
90/70
750

700
3950
39000
90/70
600

450
2300
27000
90/70
150

omw/min
m3/h
kcal/h
°C
Watt

Het verwarmingswater stroomt eerst door de parallel geschakelde luchtverwarmers,
w a a r n a het door twee takken van de gevelverwarming terugstroomt naar het tegenstroomapparaat. Voor een zo goed mogelijke temperatuurverdeling in de kas, draaiden de verwarmers meestal op het hoogste toerental. De kasinhoud is 1200 m 3 , de
beide verwarmers doen derhalve bij het m a x i m u m toerental de kasinhoud 8,3 keer
per uur circuleren.
De temperatuurregeling bestaat uit een contactthermometer en een magneetventiel in
de condensleiding van de warmtewisselaar. Door de vrij grote verticale temperatuurgradiënt moest de contactthermometer laag worden opgehangen, waarbij voor een
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snelle regeling er met een ventilator lucht langs moest worden gezogen.
De ventilatoren van de luchtverwarmers zijn continu in bedrijf geweest, ook als er
geen warmte gevraagd werd, doch zij werden met de hand uitgeschakeld voor het
luchten.
Warmteverbruik

H e t totale warmteverbruik bleek over de gehele teelt 12,5% meer te bedragen dan
van een overeenkomstige kas met een normale laag gehangen pijpverwarming. Bij de
start van de tomatenteelt in j a n u a r i bleef de grondtemperatuur bij luchtverwarming
2°C achter; om dit te corrigeren is de luchttemperatuur verhoogd, waardoor het
warmteverbruik toenam. H e t grotere warmteverbruik is hiermede gedeeltelijk verklaarbaar.
Temperatuurverdeling.

H e t maximale temperatuurverschil in het horizontale vlak op 10 cm boven de grond
bedroeg gemiddeld over de periode van 25/1 tot 21/2 overdag 0,7°C en 's-nachts
0,9°C. Dit is gunstig. De momentane temperatuurverschillen zijn vaak groter, b.v.
3°, doch zij worden over langere tijd gemeten behoorlijk afgevlakt.
Bij de luchttemperatuur was in het gemeten gebied (ca. 1,25 m uit de gevel) van
randinvloeden nog niets te merken, bij de grondtemperaturen daarentegen wel.
Overdag bedroeg het verschil op 10 cm diepte tussen het midden en de rand 2° en
's-nachts 0,8°C.
Toen het gewas 1m hoog stond zijn weer temperatuurbepalingen gedaan in vlakken
van 10 en 100 cm boven de grond. In de vlakken kwamen temperatuurverschillen
voor van 3° en tussen dé vlakken onderling wel eens van 6,5° voor de dag en van 9°
voor de nacht, gemiddeld echter 4 ° C . Ondanks de hogere luchtsnelheid en -temperatuur aan de binnenzijde van het glas, condenseerde er bij luchtverwarming evenveel
w a t e r d a m p als bij pijpverwarming.
Teelt
I n deze stookkas 4 zijn op 24j a n u a r i tomaten, variëteit Moneymaker, uitgeplant op
de gebruikelijke wijze. Kas 1werd gelijkertijd beplant, zodat deze eventueel als vergelijking kan dienen. I n kas 4 kreeg de noordhelft water door beregenen en infiltratie,
de zuidhelft slechts door beregenen.
De dagtemperatuur van de lucht werd aanvankelijk ingesteld op 20°C, de nachttemperatuur op 15°C. H e t bleek dat de grondtemperatuur steeds lager was dan in
kassen met andere verwarmingssystemen. Er moesten daardoor planten ingeboet
worden ;deze bleven belangrijk in groei achter.
T o t 26 februari werd slechts met de slang water gegeven. O p 26 februari is beregend
en op 1m a a r t de noordhelft voor het eerst geïnfiltreerd. Verder is water gegeven n a a r
behoefte. De waterhoeveelheden zijn gemeten.
Bloei

O p 11 februari begon de bloei van de Ie tros. De bloei was in de noordhelft iets
vroeger dan in de zuidhelft. Dit was niet het geval bij andere verwarmingssystemen.
11

Aantal planten met bloeiende le tros op

11/2

15/2

20/2

27/2

zuidhelft
3
58
219
447
noordhelft
3
93
243
439
Ook de bloei van de 2e tros was in de noordhelft vroeger. De bloei in kas 4 was vroeger dan in kas 1.
O p 21 m a a r t werd in kas 4 en in kas 1de lengte van alle planten gemeten.
Gemiddelde lengte van de plant :
noordhelft
zuidhelft
Kas 4
120 cm
120 cm
Kas 1
111 cm
116 cm
Hierbij valt op dat de lengtegroei in de noord- en zuidhelft van kas 4 gelijk is en
groter, dan die van kas 1.
Door de lengte te groeperen, bleek het mogelijk een groeipatroon voor de kas te
maken. Worden in dit patroon plekken in de buurt van b.v. de warmtewisselaar en de
ventilatoren in de noordwand eruit gehouden, dan blijken er toch nog verschillen te
bestaan, die terug te voeren zijn op de luchtverdeling in deze betrekkelijk kleine kas.
Temperatuurverschillen van de lucht zijn de waarschijnlijke oorzaak van de verschillen in het lengtepatroon.
De oogst

De oogst begon op 16 april. In het begin was de oogst in kas 4 groter dan die van de
andere kassen. Vergeleken met kas 1 is in kas 4 op 31 mei 286 kg, op 14j u n i 411 kg,
op 1 juli 285 kg en op 15juli 155 kg tomaten méér geoogst. De oogst van kas 4 was
vroeg, doch bleek in totaal slechts 4 % hoger.
De opbrengst van de noordhelft en de zuidhelft van de kas ging gelijk op. Aanvankelijk was de oogst van de noordhelft iets hoger, evenals op het eind van de oogstperiode.
H e t verschil was slechts 50 kg.
De watergift door middel van infiltratie en beregening in de noordhelft was aanzienlijk groter dan die in de zuidhelft met alleen beregenen. Er werd weinig of geen verschil in beworteling gevonden, zodat aangenomen mag worden d a t in de zuidhelft
voldoende water isgegeven. Door de luchtbeweging in de kas is het gevaar voor een te
n a t gewas minder groot.
In kas 4 is de opbrengst van de randrijen weinig hoger en vaak zelfs lager dan van de
beste binnenrijen. Dit isin kas 1en in het algemeen niet het geval. Bij de sortering van
de vruchten valt de oogst van de noordhelft iets beter uit dan die van de zuidhelft.
W o r d t de sortering van kas 1met die van kas 4 vergeleken, dan is de sortering van kas
4 gunstiger.
Sorteringspercentages

Kasl. . . . . .
Kas 4

.

A 59 %
A 62,3%

B 12 %
B 13,4%

C25%
C21%

CC 4 %
CC 3 , 3 %

Conclusies

Gebleken is dat bij luchtverwarming een normale tomatenteelt uitvoerbaar is, ondanks de grotere temperatuurverschillen. Voor elk geval moet afzonderlijk worden
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bezien of de winst aan grotere beteelbare oppervlakte voor sommige gewassen en de
vrijere werkruimte door het ontbreken van laaghangende pijpen het grotere warmteen elektriciteitsverbruik compenseert. De investering zal ongeveer hetzelfde blijven,
het onderhoud van de luchtverwarmers is duurder.
De proefnemingen worden voortgezet om ook andere mogelijkheden te onderzoeken,
zoals het tijdelijk laaghangen van de luchtverwarmers aan het begin van de teelt om
de grond sneller op temperatuur te krijgen.

Kunststoffolie voor grondstomen
Plan 210 UDC 678.7-416 :631.462

H e t onderzoek naar grondstomen heeft zich ditj a a r toegespitst op methoden, waarbij
handenarbeid zoveel mogelijk wordt beperkt. Bij het zeilstomen leverde het onderzoek een goed resultaat op, zodat deze methode hier uitvoerig zal worden behandeld.
Als „stoomzeil" is P.V.C.-folie gebruikt.
Grondstomen met kunststoffolie, nylonnet en warmte-isolatie

Uit de proefnemingen van 1962 is gebleken, dat, als men een zeil op de grond legt en
stoom onder het zeil toevoert, de grond opwarmt, omdat de stoom tengevolge van de
overdruk onder het zeil in de grond dringt. De diffusie en de warmtegeleiding spelen
een ondergeschikte rol. H e t mechanisme van het zeilstomen berust dus op een stroming van stoom van een plaats van hogere druk door de grondlagen n a a r een plaats
van lagere druk, waarbij de lucht voor de stoom wordt uitgeduwd. Als een grondlaag van 40 cm dikte moet worden gestoomd, zijn dus alleen belangrijk het drukverschil tussen plaatsen boven en onder die grondlaag en de stromingsweerstand van de
grond zelf. Bij het gewone zeilstomen is de druk onder het zeil niet boven 4 m m W K
op te voeren, zonder dat het zeil met de grindzakjes wordt opgetild. De druk van de
lucht op 40 cm diepte is barometrisch, zodat het drukverschil over de grondlaag niet
is te vergroten. V a n d a a r dat in het Jaarverslag 1962 is aangedrongen om de stromingsweerstand van de grond te verkleinen door de grond los te maken door middel
van een goede grondbewerking. Voor 40 cm diep stomen komt dit neer op 3steek diep
spitten.
Eenvoudiger is het opvoeren van de overdruk onder het zeil tot b.v. 16 m m W K met
een dusdanig effect, dat de stoomduur tot de helft wordt verkort, zelfs als de grond
slechts 25-28 cm diep wordt gefreesd. Voor een hogere stoomdruk zou het aantal
grindzakjes kunnen worden vergroot, doch dan gaat het zeilscheuren. H e t P.V.C, heeft
bij 100°C vrijwel geen treksterkte meer. Beter is d a a r o m over het zeil een grofmazig
nylonnet te spannen en dit met haringen in de grond te verankeren. De druk onder
het zeil kan tot het drie- à viervoudige van de oorspronkelijke waarde worden opgevoerd. Een extra maatregel is over het net nog een warmte-isolatie te leggen, in d e
vorm van aan elkaar genaaide moltondekens. Niet alleen dat dit een stoombesparing
betekent, doch ook belangrijk is dat minder condensaat van het zeil op de grond
druipt, dat door verstoppen van de poriën, verdere stoomdoorgang belemmert.
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Nevenvoordelen zijn, dat bij stomen in de zomermaanden de temperatuur in de kas
niet zo hoog wordt en dat eventueel van de roeden afdruipende kit, die de folie oplost, niet op het zeil terecht kan komen.
De proeven hebben tot het volgende advies geleid:
Geef de grond een mechanische bewerking tot een diepte van 25 à 30 cm. Leg hierop
voldoende stoomslangen (voor 130 m 2 2 slangen met inwendige diameter 65 voor
0,5 ato stoomdruk). Gebruik een normaal stoomzeil met grindzakjes en leg hierover
een nylonnet, verankerd met haringen langs de zeilranden. Het net kan grofmazig
zijn, b.v. 60 m m , doch de koordsterkte dient minstens 57 kg te bedragen. De randen
van het net worden doorvlochten met een stevig nylontouw, waarlangs de haringen
in de grond worden gestoken. De eenvoudigste haringen, van plat 5/4 X 3/16" met
een omgezet eind, zijn ook de beste. Goed is de haringen 60 cm in de grond te steken;
bij grondverwarming moet met de buizen rekening worden gehouden. De haringafstand is ± 1 m. Over dit geheel kunnen de dekens worden gelegd. Bij het stomen
zoveel stoom toevoeren, dat na enige tijd het zeil behoorlijk bol gaat staan. Pas stoom
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minderen als door aantrappen van de grindzakjes overmatige stoomlekkage niet kan
worden voorkomen.
De resultaten van deze wijze van stomen kunnen op de grafieken in afb. 2 en 3 worden
vergeleken met de gewone zeilmethode zonder net en dekens en met graafrekstomen.
De kosten van deze methoden zijn vergeleken in tabel 3.
Tabel3. Vergelijkingvandekostenvangrondstomen (per100m")bijeenglasoppervlaktevan6000m2

oppervlakte per eenheid. . .
stoomdiepte
stoomhoeveelheid
kosten van arbeid
brandstof (olie)
trinatriumfosfaat + elektr. .

totalekosten per 100m 2

graafrekstomen

zeilstomen

zeilstomen +
netten en dekens

2 X 12 m 2
40 cm
3/4 uur/rek
35 kg/m 2
f 5,40
„ 46,„ 20,70
„ 2,70
„ 0,70

80 m 2 netto
40 cm
13 uur/zeil
70 kg/m 2
f 16,50
„ 36,80
„ 41,50
„ 5,—
„ 1,40

80 m 2 netto
40 cm
7 uur/zeil
50 kg/m 2
f 14,30
» 24,30
„ 29,60
», 3,70
». 1 —

f 75,50

f 101,20

f 72,90

G r o n d s t o m e n m e t ingegraven polypropyleenbuizen

De meest doelmatige wijze van grondstomen is feitelijk een reeks geperforeerde pijpen
in de grond te leggen en deze op de stoomleiding aan te sluiten. Het intensieve werk
van grondstomen zou dan teruggebracht zijn tot het bedienen van de stoomafsluiters.
T o t nu toe is dit mislukt, omdat de pijpen sterk van corrosie te lijden hadden of niet
bestand waren tegen een temperatuur van 100°C. M e t de komst van de kunststof
„polypropyleen" schijnen deze bezwaren overwonnen te zijn, zodat in een I T T - k a s
van 400 m 2 hiermede enkele proeven zijn genomen. De resultaten waren zodanig, dat
geconcludeerd moet worden, d a t deze methode nog niet geschikt is voor de praktijk,
doch dat de mogelijkheden zo interessant zijn, dat doorgegaan zal worden met het
onderzoek.
Een belangrijk aspect is, dat de grond vanaf de pijpen wordt opgewarmd, zonder dat
grondverzet heeft plaats gehad. Schadelijke organismen, als b.v. de wortelduizendpoot, hebben dan geen vluchtweg meer naar beneden. H e t gaat er dus bij deze proef
niet alleen om hoe men het voordeligst een grondlaag op 100°C brengt. Bij de proeven is gebleken, dat het systeem hoge investeringskosten vraagt voor de installatie en
een slechte verdeling van de stoom door de grond (dus een ongelijkmatige temperatuurverdeling) tengevolge heeft. Het verdere onderzoek zal zich dan ook hierop richten.
I n een stookkas van 10 X 40 m zijn in de lengterichting polypropyleen pijpen op 40
cm diepte en onderlinge afstand van 50 cm met een molploeg in de grond gelegd. In
de pijpen zijn gaatjes van 1,5 m m op 25 cm afstand geboord. De pijpen zijn in het
midden verbonden met een haaks erop liggende hoofdtoevoerleiding. De pijplengte
15

wordt hierdoor gereduceerd tot 20 m, hetgeen voor een goede stoomverdeling bij een
inwendige pijpdiameter van 20,5 m m eigenlijk nog te groot is. H e t uiteindelijke effect van het stomen wordt mede bepaald door de stoomdruk en de stoomtijd.
De bovengeschetste installatie zou in theorie ook gebruikt kunnen worden voor het
beluchten van de grond, waarvoor slechts een kleine ventilator nodig is met 60 m m W K opvoerhoogte, en voor het verwarmen van de grond.
Zeilstomen met ingegraven pijpen
Hierbij wordt teruggegrepen op het gewone zeilstomen. M e t de methode van het
nylonnet wordt de stoomdruk onder het zeil verhoogd. Doelmatiger is echter om met
een gewoon zeil en lage stoomdruk te werken, m a a r nu met ingegraven pijpen, waaraan door een ventilator wordt gezogen. Door de onderdruk die ontstaat, zuigt de
stoom de grond in. Als de bovengenoemde polypropyleen pijpen met dezelfde diepte
en afstand worden gebruikt, kan 130 m a grond in 3,5 u u r tot op 32 cm op 100°G
worden gebracht. De stoomduur wordt nu geheel bepaald door de ketel- en de leidingcapaciteit. Kleinere oppervlakten zijn zelfs in 30 min te stomen. De grond moet
machinaal 25-30 cm diep bewerkt zijn. Punten voor nader onderzoek zijn diepte en
onderlinge afstand van de pijpen. Er is ook een proef genomen met een o u d e d r a i n reeks op 70 cm diepte, waarbij over een breedte van 1,50 m een goed resultaat werd
bereikt.
T e n opzichte van de vorige methode, waar stoom via de ingegraven pijpen werd toegevoerd, kan hier met minder pijpen van goedkoper materiaal worden volstaan. Een
onderzoek zal moeten uitwijzen welke legwijze het voordeligst is, zodat nog geen advies voor de praktijk is te geven. De voordelen van het systeem zijn een laag stoomverbruik, goedkope installatie, eenvoudige machinale grondbewerking en de mogelijkheid om grond te beluchten. D e nadelen zijn d a t de stoom van bovenaf wordt toegevoerd en dat de grond niet kan worden verwarmd, o m d a t goedkope pijpen niet
tegen 100°C bestand zijn, terwijl bij een kleiner aantal de pijpen te diep komen te
liggen.

C0 2 -Dosering
Plan 212UDC 631.816 :581.132

Tijdens de herfstslateelt, 2 oktober-15 november, is in de 4 typekassen op de proeftuin
koolzuurgas uit cylinders gedoseerd.
H e t gaswerd in elke kas verdeeld door middel van 14 geperforeerde slangen tussen
de plantrijen.
Het m a x i m u m bereikbare koolzuurgasgehalte in de kas bij een bepaalde dosering
is sterk afhankelijk van de natuurlijke ventilatie, die onder meer wordt bepaald door
de windsnelheid en de constructie van de kas. De verschillen tussen de 4 kastypen
onderling echter waren niet groot zoals blijkt uit de resultaten van enkele metingen
die n a afloop van de teelt zijn verricht, (zie tabel 4)
16

Tabel 4. Meetresultaten CO'^-dosering.
2K

4K

8K

Vwh

590
2430

590
1880

590
1750

590
1616

d.d. 22-11 dosering 1500l/h 1000m 2 krachtige wind . . . .

0,07

0,06

0,06

0,06

d.d. 25-11 dosering 2125 l/h 1000m 2krachtige wind. . . .

0,09

0,09

kastype

d.d. 28-11 dosering 1500l/h 1000m 2 zeer zwakke wind. . .

0,08
0,17

Nachtvorstwering met behulp van schuim
Plan 227.UDC 632.111.5 :631.548.2

Voor nachtvorstbestrijding bij lage gewassen is o.a. gedacht aan een bedekking met
schuim. O m het isolatie-effect hiervan na te gaan zijn op 25 mei om 23.00 uur aardbeiplanten volledig bedekt met een schuimlaag. Per plant is één liter vloeistof gebruikt
van de samenstelling 100 delen water met 1 deel Methocel 10 en 0,25 deel Saponin.
Deze hoeveelheid is normaal te groot, doch de bloemen staken ver boven de planten
uit, zodat de schuimlaag dik moest zijn.
Geregistreerd zijn 16 temperatuurwaarnemingen met thermokoppels, die in afb. 4
zijn weergegeven. Hierin is te zien, dat de temperatuur in de bovenste laag van het
6 punten zonder schuim

in aardbeibloemen.

1 punt op 5cm. van grond in schuim
-1

..

10

'M 7Y7?,* punten tussen 10 en18cf
10°C-

h e l d e r e heme l

n. van grond in schuim

naar volledig bewolkte hemel

8 -

'---~^.

•7-2-i.^-J.J-,

~~——___Jj_cn

6 1-

o

L.

-

/.

a.
E

*->

2 -

*

^ ^ C / / / / / i o < n 8c
i

i

20

i

i

40

60

80

100

120
tijd in min.

Afb. 4. Temperatuurwaarnemingen op26mei

17

10
o

6

-4-

grond m.s.

ir

.CZ7V-

5 7cm boven de grond m.s.

\\
\ \

helder

mistig

, helder

•+•

.mistig

•+«

helder

—

z. s.= zonder schuim.
m.s.= met
schuim.

Afb. 5. Temperatuurwaarnemingenop23oktober

schuim 4° lager is dan zonder schuim. Vlak bij de grond neemt het schuim de grondtemperatuur aan. Als nachtvorstbestrijding is schuim op deze manier niet te gebruiken. Het schuimoppervlak blijft warmte uitstralen, terwijl geen warmte wordt toegevoerd vanuit de grond door de isolerende werking van het schuim, zodat de bloemen
zichjuist in die koude laag bevinden. Beter zou zijn om het schuim als een deken over
de planten te spreiden, doch hiervoor is het schuim te slap; het zakt tussen de
planten. De standtijd van het schuim is voldoende lang, namelijk tot de volgende
ochtend, waarna het verdwijnt door verdamping van het water, met achterlating van
enig wit residu.
O p 23 oktober is de proef herhaald ; de gegevens hiervan zijn verwerkt in de tweede
grafiek, afb. 5

Standaardplannen voor bedrijfsgebouwen
Plan 233.UDC 631.2 :635

Voor de champignonteelt is het basisplan verder ontwikkeld en aangepast. Inzake de
dampdichte afwerking van de cellen zijn - voor zover ons bekend - geen goedkopere
Produkten aan de markt gekomen dan de bitumenemulsies, welke thans gebruikt
worden. Het koude dak voldoet uit isolatie-overwegingen zeer goed.
De bedrijfsschuur, gebouwd volgens het standaardplan voor de fruitteelt, is in 1963,
sterk vertraagd door het gevolgde goedkeuringsbeleid, gereed gekomen bij de fruitteler Floor te Houten. H e t gebouw voldoet bedrijfstechnisch goed. Verder is onder18

zoek gedaan naar de aantasting van hout en/of dakplaten boven bewaarcellen. Voorlopig lijkt de conclusie dat een „ k o u d " dak risicoloos, goedkoop en eenvoudig kan
worden geconstrueerd en dat aan een „ w a r m " dak allerlei vaak niet onderkende gevaren kleven.
Voor de bloembollenteelt wordt onderzocht welke invloed verschillende bolbehandelingen hebben op de boven de cel aanwezige plafond- en/of dakconstructie. Eenvoudig uitgevoerde platconstructies geven in het algemeen ernstige complicaties.
Ook in de boomkwekerij vragen dak en daklicht om een zorgvuldiger toepassing.
H e t vloerenprobleem in deze bedrijfstak belemmert het rijdende transport.
Voor de bloemisterijbedrijven bleken de gemaakte individuele plannen geschikt voor
aangepaste herhaling.
Drupvrije zakgoten
Plan216.UDC 69.024.93 :631.344.4/.6

Teneinde het goedkope Venlo-kastype ook op grotere schaal in de bloementeelt te
kunnen toepassen, bleken een grotere kolomhoogte dan 2,50 m nodig en drupvrije
zakgoten. I n de groenteteelt bestaat vraag n a a r deze kas met een overspanning van
6 m, waardoor de mechanisatie in de kas meer mogelijkheden zou krijgen.
Inzake het drupvrij maken van goten lopen aan bestaande profielen proeven m e t :
a kunststofschuim met open cellen tegen de goot gelijmd,
b kunststofschuim - resp. 1 cm en 2 cm dik - met gesloten cellen tegen de goot geplakt, gecombineerd met een enigszins passende permanente loopplank,
c z.g. anti-condensverven tegen de gootonderzijde in combinatie m e t bovenomschreven loopplank.
Als voorlopige resultaten zijn te vermelden :
De onder a. vermelde stroken zuigen een maximale hoeveelheid water op en druppen
dan bij eerste aanraking. H e t water in de goot bevroor eerder bij de beklede gedeelten
dan bij de onbeklede, hetgeen wijst op een goede isolatie. Bij b . is tot dusverre geen
verzadiging en d r u p opgetreden.
Teneinde de voordelen van het Venlo-type te behouden bij een 6 m overspanning,
zijn tralieliggers geconstrueerd, waarbij is uitgegaan van een sneeuwlast van 25
kg/m 2 en een toelaatbare staalspanning van 1600 kg/cm 2 (mits dit staal thermisch
wordt verzinkt). Deze tralieligger draagt dan in het midden de zakgoot. Voorts is
een ander 6 m type met zwevende nok en Venlostijlen geconstrueerd.
H e t construeren van liggers in de gootrichting onder de goten m e t de goot als bovenrand, blijkt economisch niet verantwoord, temeer daar dit niet dringend wordt vereist.
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AANZICUT LICCCP.

Afb. 6. Constructievaneentralieligger(overspanning6,40 m).
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Afb. 7. Detail van kas 1. (buitenruit gehamerdglas, binnenruit getrokken glas)

Kassen van kunststof
Plan 205.UDC 631.344.4/.6 :678.7

In de glastuinbouw bestaat veel belangstelling voor het toepassen van kunststoffen
aan kassen. Door de korte levensduur van goedkope folies en de relatief hoge prijs van
doorzichtige kunststofplaten, zal bij elke constructie het dragende deel tot een technisch en economisch m i n i m u m moeten worden teruggebracht.
Hiervan is bij het bouwen van zes proefkassen (10X 20 m) op de nieuwe proeftuin in
Aalsmeer uitgegaan. Als vergelijkingskas is een houten stijlenkas met enkele beglazing
gebouwd. In de tabel 5 zijn de data van omhulling en de soort bedekking aangegeven.
De kunststofbedekkingen zijn aangebracht op gelijmd houten spanten.
In december stonden deze kassen er nog uitstekend bij met de volgende voorlopige
opmerkingen. De Verbundglasplaten in het dek bleken zoals reeds verwacht was, iets
door te hangen; de polyestergolfplaten vervuilden plaatselijk door aflopend roestwater van de doorgestoken kachelpijp ; aan de pvc-foliekas was een zekere mate van
verminderde doorzichtigheid te bemerken; aan de dubbele pvc-kas kwam de zeer
eenvoudige constructie om tot een gevarieerde spouw te komen niet tot haar recht,
terwijl de Mylar-kas goed schoon en doorzichtig was gebleven. W a t betreft de hoofdconstructie lijkt de keuze voor dit m i n i m u m voorlopig niet ongerechtvaardigd.
20

Tabel5. OmhullingsmateriaalvandekunststofkassenopdeproeftuinAalsmeer.
materiaalgebruik
met uitzondering van
de kopgevels

inhoud
kas

m

lingsmateriaal

m3
hout

kg
staal

m3
hout
per m 2

kg
staal
per
m2

3,225

955 kg

0,0152

4,775

1

Isoglas

645
= 3,043
200

2

enkel glas

645
= 3,225 2,934
200

3

polyester- "°5
golfplaten 2 00

4

enkele
folie

685

dubbele
folie

685

5

6

Mylar

0,00743

:3,425 1,698

—

0,00849

=3,425 1,688

—

0,00844

nov.

juli

0,01467

=3,425 1,487

1963
omhullingsmateriaal
aangebracht:

—

aug.

sept.

200

—

sept.

200

685
= 3,425
200

1,807

—

0,00903

—

sept.

specificatie

Buitenruit gegoten gehamerd glas;binnen getrokken glas,elk 3,2-4
mm dik; spouw 1,2 cm.
(g = 20kg/m 2 ). Afmetingen dakplaten 90 X135
afmetingen zijwanden
90x168

Getrokken glas3,2-4 mm.

Polyestergolfplaten
handelsnaam Dombo,
gem. 1.2 mm dik; glasmat
380gper m 2; orthophalaat zure hars met „ingebouwde" u.v. absorber
Een laag matte tuinbouw p.v.c. film dik
0,3 mm.
Buiten een laag p.v.c. 0,2,
binnen een laag p.v.c. 0,1
mm merk „Texaglas"
lichtbestendig.
Mylar 500 w-2 polyesterfilm dik 0,127 mm.

Afb'8. v.l.n.r.dubbelglas;enkelglas;polyestergolfplaat; enkelpvc(0.2 mm). Achter: rechtspvc; links Mylar.
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Aluminium kassen
Plan215. UDC 631.344.4/.6 : 691.771

Aluminium glasroeden in T-profiel, waarbij het glas wordt vastgeklemd, hebben in
principe de mogelijkheid tot condensatie. Door rubber dichtingen wordt dit euvel beperkt. Een kokerprofiel is ontwikkeld dat, door de afwezigheid van koude-bruggen,
geen condensatie meer zal geven.
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Houtgedrag en houttoepassing in de tuinbouw
Plan 232.UDC 674.04

Kashout

Niet, of weinig duurzame houtsoorten (klasse I V en V ) , zoals vurehout, verkeren in
gevaar van bederf, wanneer ze gedurende langere tijd een vochtigheidspercentage
hebben, dat groter isdan 21% (N.E.N. 3251). O m die reden zijn met de Bauer vochtmeter op verschillende tijdstippen aan verschillende warenhuizen met niet-geconserveerd vurehout zeer veel waarnemingen verricht. De onnauwkeurigheid van deze
methode (alleen ovendroging is immers nauwkeurig) en de meetplaats beïnvloeden
zodanig de cijfermatige resultaten, dat op deze wijze alleen grove tendensen kunnen
worden vastgesteld. Een gemeten vochtpercentage tussen 22 en 3 5 % is als „gevaarlijk" gedefinieerd.
De conclusies uit deze waarnemingen zijn, dat hout aan weinig of niet geventileerde-,
aan matig gestookte- en aan zwaar gestookte warenhuizen, voor zover aanwezig op
de scheiding tussen binnen- en buitenklimaat, aan de onderste en bovenste 40 cm in
gevaarlijke omstandigheden verkeert blijkbaar door de kopse opzuiging van regenen condenswater. Het tussen gelegen hout wisselt in vochtigheidsgehalte tussen de
kritieke grens en gevaarlijk, al naar het verschil in klimaat tussen binnen en buiten.
Naar buiten diffunderende waterdamp condenseert dan aan de buitenzijde in het
hout.
Kolommen hebben, wanneer de stalen goot erop rust, een gevaarlijk vochtgehalte,
dit kan worden voorkomen door een waterdicht passend kopstuk op de kolom te
plaatsen.
Gordingen, schoren en trekplaten hebben in de regel een ongevaarlijk vochtgehalte,
iets dat zonder meer kan worden verwacht en overeenkomstig het begrip evenwichtsvochtgehalte is.
De aanwezigheid of afwezigheid van verf beïnvloedt dit globale beeld in zoverre, dat
onder de aan de buitenzijde aangebrachte verflagen een in de regel iets hoger vochtpercentage kan worden verwacht; in de winter zelfs wel water in blazen dan wel ijs.
Over deze resultaten en de te nemen maatregelen, voor alle kashout een diepe, zo
mogelijk volledige bescherming conform N.E.N. 3251 toe te passen, is in de vakliteratuur gepubliceerd, terwijl de adviezen overgenomen worden in het op het p u n t
van verschijnen staande Normblad over de middelen en het deel Houtvademecum:
Verduurzaming.
Hout aan spanten en daken

De schade aan spanten, gordingen en dakbeschot is, zeker in de tuinbouwsector, niet
onaanzienlijk.
Gelijmde houten spanten kunnen, blijkens ons onderzoek, o.a. door condensvorming
aan lichtkappen een hoger vochtgehalte aannemen, dat het evenwichtsvochtgehalte
aangeeft. Wanneer deze spanten geverfd zijn, kan door vertraagde respectievelijk
sterk vertraagde vochtafgifte dit „teveel" aan water rot veroorzaken en verzwakking
van de constructie.
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Aß. 12. Metingen met de Bauer vochtmeter. Ongeveer20% vocht opeengevaarlijkeplaats(kasdeur)

Gezien de schade aan platten en flauw hellende z.g. „ w a r m e " daken in de fruit- en
bloembollensector, wordt onderzoek verricht aan dergelijke constructies boven matig
dan wel sterk vochtproducerende ruimten. Hier scheppen volledig herstel of gedeeltelijke reparatie pas mogelijkheden tot goede analyse. De conclusie is voorlopig dat in
de tuinbouwsector daken boven vochtproducerende en matig tot niet geventileerde
ruimten als „ k o u d " dak moeten worden uitgevoerd.
Hout aan raamlijsten
De raamlijsten (serie A 1952, serie B 1957) zijn in 1963 gecontroleerd. Ze vertonen
nog geen essentiële gebreken. H e t plan is, een gedetailleerd rapport te doen verschijnen in 1964.
Steunmaterialen
Plan 143.UDC 674.04 :631.345

De aanvangsjaren voor de proef „steunmaterialen" waren respectievelijk: voor kleinfruit 1957;voor hardfruit en voor stokbonen 1958.
De resultaten van het lopende onderzoek zijn als volgt:
De onbehandelde stalen T-ijzers zijn iets ingeroest. De betonpalen maken het uitstekend; zij blijken echter, in afwijking van de praktijk, een thermisch verzinkte wapening te hebben.
De houten palen blijken gecreosoteerd in prima staat te zijn, onder vacuum en druk
met een bepaald conserveringszout behandeld slechts een lichte aantasting te vertonen, terwijl de palen die gedoopt of gedompeld zijn in een conserveringsvloeistof
een belangrijke aantasting, variërend tot tenietgaan, vertonen.
De proef zal worden voortgezet met 20 st T-profielen, 28 st gecreosoteerd larix, 25
st celcure larix en de betonpalen (20 st).
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Afdeling I I , werktuigen

De afdeling Werktuigen heeft zich in het afgelopen j a a r voornamelijk bezig gehouden
met het zoeken van oplossingen voor bepaalde mechanisatieproblemen, in het bijzonder bij oogstwerktuigen.
Allereerst is van de diverse onderwerpen een literatuurstudie gemaakt om inzicht te
verkrijgen in hetgeen er al bekend is en vervolgens na te gaan of de gevonden oplossingen geschikt te maken zijn voor de Nederlandse omstandigheden.
Dit bleek voor geen enkel onderwerp het geval te zijn, zodat wij genoodzaakt waren
in overleg met de afd. Tuinbouw, nieuwe machines te ontwikkelen volgens de eisen
die eraan worden gesteld.
Deze ontwikkeling bestaat in het algemeen uit het maken van schetsen en tekeningen
en het vervaardigen van prototypen.
M e t het prototype worden dan proeven genomen. Slagen de proeven, dan is het de
bedoeling dat een fabrikant deze machines gaat produceren en in de handel brengen.
Mechanisch oogsten van zwarte bessen
Plan 201. UDC 634.723.1 :631.558.1

H e t vorig j a a r opgezette onderzoek*) is dit j a a r voortgezet. Er is n a a r gestreefd het
inzicht in allerlei factoren, die de mechanische oogst beïnvloeden, te verdiepen.
I n de winterperiode zijn met diep gevroren zwarte bessen schudproeven gedaan met
een laboratoriumschudder, die een verstelbare slag en regelbaar toerental had. De
diep gevroren bessen lieten iets gemakkelijker los van h u n steekjes dan de verse bessen.Afb. 13toont een deel van de resultaten. Bij beschouwing van de grafiek valt op:
1. dat, hoe kleiner de amplitude (slag), hoe moeilijker de bessen loskomen. H e t is
duidelijk dat voor praktische doeleinden zeker niet n a a r een kleinere slag dan
i 1,5 cm gestreefd moet worden.
2. dat bij grotere slagen (b.v. 54,4 mm) zeer lage frequenties al tot vlotte oogst leiden.
Zeer lage frequenties zijn echter praktisch niet te gebruiken, o m d a t de takken traag
en soepel zijn, waardoor de voor goede oogst vereiste slag alleen op het aangrijppunt
van de schudder gehaald wordt. Elk ander p u n t van de tak wordt minder verplaatst;
veel delen zullen nog geen 1,5cm verplaatst worden.
De gebruikte schudfrequenties dienen zo hoog te liggen, dat de takken zoveel mogelijk als één geheel meebewegen.
H e t gewicht van de takken, gedeeld door de buigzaamheid (de „eigen frequentie"
van een tak) is een m a a t voor dit meebewegen.
Over deze eigen frequenties van takken was niets bekend. Er is derhalve onderzoek
n a a r verricht.
*) zieJaarverslag 1962, pag. 47
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Afb. 13. Mechanischoogstenvanzwartebessen.
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Eigen frequenties zijn vrij gemakkelijk te bepalen: als men de doorbuiging tengevolge
van een bekende belasting weet, is de eigen frequentie van het gebruikte takstuk te
berekenen.
Tabel6. Eigenfrequentievanzwartebessen-takkennaarlengte.
lengte van het takstuk in cm
50
75
100

eigen frequentie per min
600-270
287-209
196*

* Eén waarneming

Takken zijn op twee punten ondersteund en in het midden belast. Tabel 6 laat een
deel van de verkregen resultaten zien.
De eigen frequenties van takstukken van een bepaalde lengte varieert tengevolge van
de dikte van de tak. H o e dunner de tak, hoe lager de eigen frequentie (tabel 7).
M a a r ook: hoe korter het takstuk, hoe hoger de eigen frequentie. Een schudder zal
zeker een frequentie van tenminste 1000 moeten hebben, wil de oogst vlot verlopen.
En dit brengt ons dan meteen n a a r de werkzaamheden iri de oogstperiode. Er is
begonnen te zoeken naar een schudder, die aan bovengenoemde eisen voldoet. Het
zelf construeren en ontwikkelen van schudders is een lange en moeizame weg. Daarom isgetracht uit te gaan van een bestaande schudder.
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Tabel 7. Eigenfrequentiesvanzwartebessen-takkennaargewichten dikte
dikte van het
takstuk in cm
beneden
boven
2,5
1,3
1,3
1,2

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

lengte van het
takstuk in cm

gewicht in
grammen

eigen frequentie
per min

50
50
50
50

99
62
46
25

600
380
419
270

De gelukkige situatie deed zich voor, dat de firma Wacker een elektro-stamper (E.S.
8) in de handel brengt, die een slag van 4 cm en een frequentie van 1000 had.
Oogstproeven met dit a p p a r a a t verliepen goed, alhoewel de frequentie nog iets aan
de lage kant was. Dit had tot gevolg dat de soepelheid van de takken teveel van de
uitslag teniet deed : de toegepaste frequentie lag nog te dicht bij de eigen frequentie.
H e t is onmogelijk om een tak in één keer leeg te schudden; de tak zal op meerdere
plaatsen vastgegrepen moeten worden. Deze ervaring was vorigj a a r bij een frequentie van ongeveer 2000 ook wel opgedaan, doch minder duidelijk. Hoe stijver de takken
zijn des te gemakkelijker kunnen de struiken geschud worden. Door het Proefstation
voor de Fruitteelt in de volle grond te Wilhelminadorp zal nu de vereiste snoeimethode nagegaan worden.

Afb. 14.
Oogsten van zwartebessen
metde„Wacker"-schudder

Mechanisch oogsten van kersen en pruimen
Plan 214.UDC 631.358.1 :634.23 :634.22

Dit j a a r is begonnen met oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden om kersen
en pruimen mechanisch te oogsten. De problematiek sluit duidelijk aan bij die van
de mechanische oogst van zwarte bessen, terwijl tevens gebruik gemaakt kon worden
van de in 1962 bij zwarte bessen verkregen ervaring.
Het probleem isvan drie kanten benaderd :
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1 Laten de vruchten met ofzonder steel los en hoeveel kracht vraagt dit loslaten.
2 Hoe liggen de beschadigingsmogelijkheden.
3 Praktijkproeven.
Met registrerende plukmeters is in een tijdreeks de kracht bepaald, waarmee kersen
(5 rassen) en pruimen (3 rassen) aan hun stelen en de stelen aan de takken vastzaten.
De grafieken in afb. 15 en 16laten de verkregen resultaten (gemiddeld) zien.
Duidelijk is hierbij dat met het rijper worden van de vruchten deze loslaten van de
boom zonder steel: blijkbaar wordt een „ v a l " laagje geproduceerd tussen vrucht en
vruchtsteel. De stelen gaan op den duur vaster zitten aan de takken. Bij mechanische
oogst moet er dus op gerekend worden, dat de vruchten zonder steel loskomen. Het
schudden gaat het gemakkelijkst als de vruchten goed rijp zijn.
De kracht benodigd om een kers los te trekken, loopt van ongeveer 1000 terug tot
450 g r a m ; bij pruimen van 1500 tot 300 g r a m : het moet dus mogelijk zijn om pruimen selectief (op rijpheid) mechanisch te oogsten.
De hoeveelheid losgeschud blad zal gering zijn; de bladeren zitten vaster aan de bomen dan de vruchten.
Als tweede manier om de mogelijkheden voor mechanische oogst na te gaan, zijn
reeksen valproeven met kersen en pruimen gedaan.
V a n 1 meter hoogte zijn kersen en pruimen gevallen op 3 voorwerpen: een vlakke
plaat, de scherpe hoek van een stuk hoekijzer en op een rond stuk betonijzer. Hiermee is getracht een beeld te krijgen van b.v. de val in een kist, op een scherpe rand of
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Afb- 15.
Plukkrachtmetingen bij pruimen

Fig. 16.
Plukkrachtmetingen bij kersen
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op een boomtak. (Volgens Amerikaanse gegevens zou dit laatste een veel voorkomend
geval zijn). De vruchten zijn voor een hoog percentage beschadigd, m a a r hoe rijper
de vruchten waren, hoe minder het percentage beschadiging; de mechanische oogst
van kersen en pruimen dient dus zeker plaats te hebben op of nabij het traditionele
oogstpunt.
Tenslotte zijn er oogstproeven genomen. Bij kersen is met verschillende a p p a r a t u u r
gewerkt. H e t bleek, dat de Wacker E.S. 8 het enige bruikbare a p p a r a a t was. Bij
pruimen is alleen met de E.S. 8 gewerkt. Afb. 17 toont de hier gebruikte opstelling.

Aß. 17.
Oogstproevenmetde
„Wacker"-schudderbij
pruimen
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Het opgestelde schermpje is een eenvoudige constructie van elektriciteitsbuizen, bespannen met ongebleekte katoen. De oogst verliep vlot. De schudder werkte goed en
ook het scherm voldeed. Na een aantal proeven was er geen vlekje van kapotte
vruchten op te zien. Alle pruimen zijn volkomen gaaf geoogst.
De oogstsnelheid lag tijdens de verschillende proeven ongeveer 1\ keer zo hoog dan
bij plukken met de hand. Bij een betere organisatie van de mechanische oogst is de
werksnelheid zeker nog op te voeren.
Plukmachine bij eenmalige spruitenoogst
Plan 228.UDC 631.358.3 :635.36

Uit besprekingen met het Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond te Alkm a a r en het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen bleek,
dat de mechanisatie van de spruitkooloogst alleen dan een optimaal effect zou kunnen
hebben, wanneer een spruitkoolras gekweekt wordt, dat geschikt is voor een éénmalige oogst. Tevens zou men het plukken in de schuur moeten kunnen doen, om het
oogsten voor werknemers beter aanvaardbaar te maken. Dit mede gezien de moeilijkheden om op de arbeidsmarkt nog mensen aan te kunnen trekken voor dit onaangename werk.
Allereerst is gedacht aan een stationaire machine, die in de schuur opgesteld de
spruiten van de stronken kan verwijderen. De planten dienen daartoe vooraf met
spruiten, m a a r zonder blad, van het veld afgesneden te worden. Daartoe is een stuk
handgereedschap ontwikkeld, dat nog niet geheel aan de verwachtingen voldoet en
w a a r a a n in 1964 verdere aandacht zal worden besteed.
Een prototype van de eigenlijke stationaire plukmachine kwam kort voor het begin
van de spruitenoogst gereed en voldeed goed. De machine is daarop n a a r Alkmaar
gestuurd, waar men enige praktijkproeven heeft genomen.
Een extra arbeidsbesparing is nog te verkrijgen door een verbetering aan het z.g.
ontkopgedeelte van de machine te maken. Dit ontkopgedeelte bewerkt het verwijderen van de bovenste spruiten, alvorens de plantstaak de machine doorloopt ter verwijdering van de rest van de spruiten.
De eerste praktijkresultaten zonder de genoemde verbetering gaven een 3 keer zo
snel verwijderen dan met handplukken op het veld en 4 keer zo snel dan met handplukken in de schuur.
Windhaagsnoeimachine
Plan 242.UDC 631.342 :551.556.2

Uit de literatuur bleek dat dergelijke werktuigen in Amerika en in Engeland bekend
zijn. De Amerikaanse zijn door hun grootte, gewicht en prijs weinig acceptabel voor
Nederlandse omstandigheden. De Engelse zijn te klein en te kwetsbaar.
O p het eind van 1963 is een proeftoestel gereed gekomen, dat bij enige genomen
praktijkproeven reeds veelbelovend heeft gewerkt.
Het principe bleek bruikbaar en deugdelijk te zijn. M e t het proeftoestel zijn reeds
snoeisnelheden bereikt van 5 km/uur, dat wil zeggen het toestel beweegt zich langs
de te snoeien windhaag met een snelheid van 5 km/uur en snoeit de haag over zijn
volle hoogte in één keer.
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Afdeling I I I , organisatie en werkmethoden

Naast het onderzoek is door de afdeling deelgenomen aan de werkzaamheden van de
landelijke werkcommissie „Arbeidskunde in de L a n d b o u w " . Deze commissie is gevormd door de Vereniging Ontwikkeling Arbeidskunde (V.O.A.) en bestaat uit de
werkgroepen planning, tijdstudietechnieken, beplantingen en ergonomie. Daar in de
landelijke werkcommissie bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren van de
landbouw in de meest ruime betekenis zijn vertegenwoordigd, is het mogelijk op
snelle wijze kennis te maken met onderzoekmethodieken en ervaringen elders, terwijl
de werkgroepen gelegenheid bieden tot gemeenschappelijk onderzoek.
De afdeling is ook vertegenwoordigd bij de activiteiten van de cursuscommissie en
researchcommissie van de V.O.A.. De werkzaamheden van deze commissies, waarin
vertegenwoordigers uit een aantal takken van het bedrijfsleven zitting hebben, staan
niet in direct verband met de tuinbouw, m a a r zijn voor de inbreng van arbeidskundige kennis op de afdeling zeker van belang.
Voor de arbeidsvoorlichters is de voorbereiding, organisatie en uitvoering van een
arbeidskundige cursus verzorgd, w a a r a a n alle medewerkers van de afdeling hebben
deelgenomen.
Voor zover deze binnen het kader van het onderzoek pasten, zijn op individuele bedrijven organisatiestudies uitgevoerd.
In mei is deelgenomen aan het European Work Study Congress te Londen. V a n deze
gelegenheid is gebruik gemaakt personen en instellingen te bezoeken, die betrokken
zijn bij het arbeidskundig onderzoek in de Engelse tuinbouw.
Door de afdeling is in het afgelopen j a a r een groot aantal lezingen verzorgd over het
arbeidskundig onderzoek voor allerlei groepen in de tuinbouw.

Werkmethoden in de bloementeelt
Plan 209.UDC 65.015 :635.9

Er is een aanvang gemaakt met het samenstellen van een opbouwtijdenarchief voor
de bloementeelt. Voor dit doel is een bezoek gebracht aan 23 bedrijven en zijn er
tijdstudies gemaakt van 11 verschillende werkzaamheden in het vermeerderingsbedrijf, 14in het snijbloemenbedrijfen 16in het potplantenbedrijf.
Met behulp van de opbouwtijden zal het in de toekomst mogelijk zijn voor alle
werkzaamheden z.g. normen of standaarden op te bouwen. Deze kunnen worden gebruikt voor methodevergelijking, taakstelling, planning, calculatie en berekening van
de arbeidsbehoefte voor alle mogelijke teeltcombinaties.
Bij de bedrijfsbezoeken is in gesprekken met kwekers gepoogd een indruk te krijgen
van de knelpunten in de organisatie van de werkzaamheden. Dit met de gedachte,
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dat het uitwerken en invoeren van methodeverbeteringen juist bij deze onderdelen
het aantrekkelijkst is.
N a a r aanleiding daarvan is onderzoek gedaan n a a r verschillende in gebruik zijnde
methoden bij het sorteren en opbossen van kasrozen en het sorteren en veilingklaar
maken van potplanten.
Hoewel de verzamelde gegevens nog geen volledig uitsluitsel geven, is de indruk ont-

Afb. 19. Arbeidsfysiologisch onderzoek bij verpotten

32

A/b. 20.
Een werktent beschermt tegen
zonenregen

staan dat het in de praktijk dikwijls mogelijk is bij het sorteren en opbossen van rozen
efficiënter te werken door gebruik te maken van eenvoudige hulpmiddelen.
Bij het sorteren en veilingklaar maken van potplanten is gebleken dat vermindering
van het aantal sorteerhandelingen aanmerkelijke tijdbesparingen kan opleveren.

Afb. 21. Veilingklaar makenvan potplanten
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Aß. 22.
Het planbord iseen belangrijk
hulpmiddel

Organisatie en werkmethoden in de boomkwekerij
Plan 123.UDC 65.015 :631.537

Het project „Werkmethodeverbetering in de boomkwekerij" is voortgezet. Een definitief draaiboek is samengesteld, terwijl daarnaast het concept van een boekje over
methodeverbetering isgereed gekomen.
In het kader van het onderzoek n a a r de mogelijkheden van toepassing van moderne
organisatietechnieken op boomkwekerijbedrijven is op een bedrijf geëxperimenteerd
met de bruikbaarheid van tijdnormen voor de verschillende werkzaamheden in het
pakseizoen.
De normen zijn gebruikt bij de bepaling van de arbeidsbehoefte, de opstelling van
een werkplan en de vergelijking van verschillende werkmethoden.

Aß. 23.
Handhefwagen
borden
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voor laad-

Aß. 24.
Einhändig werken; lange
aanvoerweg voorde stekken

Aß. 25.
"fweehandig werken door
helgebruik vaneen
eenvoudig hulpmiddel

Gebleken is dat, wanneer er een goede instructie is inzake de hantering van de normen, deze nuttig kunnen zijn voor de bedrijfsvoering.
Tijdens de voorjaarsverpakking zijn bij wijze van steekproef de normuren voor een
aantal werkzaamheden vergeleken met de uren, die men voor deze werkzaamheden
in werkelijkheid heeft nodig gehad. Tussen de voorcalculatie en nacalculatie was een
afwijking van 4 % .
Wanneer de werkvoortgang volgens de normen plaatsvindt, kan in het pakseizoen
een arbeidsbesparing van 3 0 % worden gerealiseerd ten opzichte van de oude werkorganisatie.
In 1964 zal het onderzoek worden uitgebreid tot de kwekerij. Hierop vooruitlopend
zijn reeds tijdstudies gemaakt van de verschillende werkzaamheden, die op de kwekerij worden uitgevoerd. Voor een aantal werkzaamheden zijn normen vastgesteld.
Over het organisatie-onderzoek zijn een tweetal verslagen opgesteld, waarin uitvoerig de methodiek en de resultaten worden besproken. Het ligt in de bedoeling in het
onderzoek meerdere boomkwekerijbedrijven te betrekken.
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Aß.26.
Vervoer van fruit op stap
borden

Stapelborden in de fruitteelt
Plan 121. U D C 634.1/2 : 621.798.128.2

Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van stapelborden in de fruitteelt is
dit j a a r afgesloten. De resultaten, die door de werkgroep „Stapelkisten" zullen worden gepubliceerd, kunnen als volgt worden samengevat:
In een moderne spillenaanplant is het niet arbeidsbesparend om kisten op een stapelbord als grote eenheid te hanteren.
Een grote concentratie van kisten heeft n.1. tot gevolg dat de looptijd voor de plukkers
aanzienlijk toeneemt. Moet b.v. naar een stapelbord, waarop 30 kisten staan, worden
gelopen, dan bedraagt de tijd hiervoor reeds 15 à 2 0 % van de pluktijd. Bij een zo
groot mogelijke verspreiding van de kisten loopt dit percentage terug tot 3 % .
De lege kisten zullen daarom op de traditionele wijze van de wagen of het stapelbord
afin de aanplant moeten worden verspreid.

Aß. 27.
Het laden van eenwagen met
de hefmasl
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Afb. 28. Handhefwagen metstapelbord in de sorteerruimte

In afb. 29zijn enkele gevallen weergegeven, waaruit de looptijden kunnen worden afgelezen bij
verschillende concentraties kisten en kg-opbrengsten per boom.
Bij afstanden tussen de schuur en de boomgaard,
die kleiner zijn dan 400 à 500 m, kan een stapelbord achter op de trekker worden gebruikt. Bij
grotere afstanden kan beter van een grotere transporteenheid, b.v. van een wagen, worden gebruik
gemaakt.
Zoals uit afb. 30 blijkt, kunnen bij de afvoer van
volle kisten verschillende methoden, afhankelijk
van de omstandigheden, in aanmerking komen.
In de moderne aanplant kan zowel de lage smalle wagen als het stapelbord als vervoermiddel worden gebruikt. Indien door één m a n wordt geladen, is de laadtijd het
kortst. Bij afstanden kleiner dan ca. 450 m, kan met één stapelbord met 24 of 30 kisten
n a a r de schuur worden gereden. Bij grotere afstanden verdienen grotere eenheden de
voorkeur. Bij de schuur kunnen stapelborden snel worden gelost en eventueel voor
tijdelijke opslag hoog worden opgeslagen.
De belangrijkste arbeidsbesparing kan worden gerealiseerd bij het transport rondom
de schuur. Voor het laden van een vrachtauto is één m a n nodig, mits de kisten op het
stapelbord blijven. Hierdoor kunnen verlies en wachttijden worden vermeden. Voor
transportwerkzaamheden bij de schuur behoeven geen plukkers uit hun werk te worden gehaald, hetgeen echter in het algemeen niet iste kwantificeren.
I n de schuur biedt het stapelbord de mogelijkheid om zonder veel extra arbeid een
betere benutting van het vloeroppervlak te verkrijgen.
In het koelhuis kan de heftruck een tijdsbesparing geven van ca. 7 5 % vergeleken met
het stapelen met de stapelaar. Wel zal toepassing van stapelborden in bestaande
koelhuizen een ruimteverlies van ca. 2 0 % geven.
Bij het lossen op de veiling met een heftruck is de tijdwinst ca. 5 0 % in vergelijking tot
het lossen met de klemsteekwagen aan een perron. Aangenomen mag worden dat
tevens minder wachttijden, tengevolge van ruimtegebrek aan het perron, zullen
voorkomen, zodat de aanvoerders sneller zullen worden geholpen.
Beoordelen wij het stapelbord n a a r de kwantitatief te bepalen voordelen, dan zou het
voor het individuele fruitteeltbedrijf niet in aanmerking komen.
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tijd In m a n min.
per 100 kisten
12 0

10 kg/
plantafstand 1,5r
/boom

80 -

-

70
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U0 -

20 -

10

3

_l_
6

12

_1_
16

J

_l_
24

30

48
aantallen kisten per plaats

Afb. 29. Looptijden bij verschillende kg-opbrengstenper boom bij verschillendeplantafstanden, uitgedrukt in minuten
per100kisten

Tijdens het onderzoek zijn echter duidelijk nevenvoordelen geconstateerd, die dusdanig kunnen domineren, dat overschakeling op stapelborden aanbeveling kan verdienen.
Ter informatie kunnen de volgende voordelen worden genoemd, die iedere fruitteler
voor zichzelf kan waarderen, n.1.
Lichter werken; minder mensen nodig voor laden en lossen; minder wacht- en verliestijden; betere ruimtebenutting in en buiten de schuur door hoger stapelen; minder
kans op beschadiging van het fruit; hogere waardering van transportwerkzaamheden
tengevolge van uitschakeling van het sjouwwerk; gemakkelijker personeel te krijgen
tijdens de oogstwerkzaamheden en kortere wachttijden op de veiling.
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Afb. 30. Laden enlossenvan vollefruitkisten op verschillende manieren enhet transport naar deschuur

Werkstelling voor boomgaarden
Plan 139. U.D.G. 631.358.17

I n de praktijk worden diverse modellen werkstellingen gebruikt. N a a r de gebruiksmogelijkheden en eventueel te behalen arbeidsbesparingen is een oriënterend onderzoek ingesteld.
Er zijn drie groepen stellingen in gebruik n.1.
• met de hand verplaatsbare
• door een trekker getrokken
• zelf aangedreven
In alle gevallen is een vergelijking gemaakt met trappen of ladders, waarbij is nagegaan ofeen arbeidsbesparing ofeen kostenverlaging kon worden gerealiseerd.
Uit de gegevens kan voorlopig worden geconcludeerd, dat de eerste twee typen werkstelling geen besparingen geven, omdat teveel extra handelingen moeten worden verricht en wachttijden ontstaan bij het verplaatsen van de stelling.
De zelf aangedreven stelling heeft deze nadelen minder. Tijdens de pluk is echter gebleken, dat slechts geringe besparingen zijn te behalen. De hoge investering vormt
nog een bezwaar bij de invoering van dit hulpmiddel voor het dunnen, de pluk en het
snoeien.
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Afdeling IV, economie en statistiek

Een belangrijk deel van de aktiviteiten was gericht op het onderzoek n a a r de mechanisatie van de opengrondsgroenteteelt en de bloembollenteelt. Naast het onderzoek
in de Wieringermeer is een begin gemaakt met een onderzoek n a a r de mechanisatie
van de opengrondsgroenteteeltbedrijven in het gebied Venlo-Horst.
Bij het onderzoek in de Wieringermeer was reeds de wens n a a r voren gekomen tot een
afzonderlijk onderzoek n a a r de zich snel ontwikkelende mechanisatie in de bloembollenteelt. Ook bij de afdeling tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut
bleek behoefte n a a r dit onderzoek te bestaan. Na overleg werd besloten dat het Instituut voor Tuinbouwtechniek het mechanisatieonderzoek van de bloembollenteelt
op zich zal nemen. Het is vanzelfsprekend dat bij de opzet van dit onderzoek met bij
het L.E.I. bestaande wensen rekening wordt gehouden.
In de tuinbouw bestaat een ruime belangstelling voor de mogelijkheden van stoken
met aardgas. I n het onderzoek naar de kosten van verschillende verwarmingsmethoden is derhalve aan het aardgas een belangrijke plaats ingeruimd.
De economische problematiek rond het centraal verwarmen bleef ons ook in 1963
bezig houden. Naast het onderzoek naar de mogelijkheden van een centraal warmtebedrijf in een nieuwe tuinbouwvestiging van de gemeente Emmen, werd een studie
gemaakt van de economische aspekten van centraal verwarmen in het algemeen, gepubliceerd in de Mededelingen van de Directie Tuinbouw, maart 1963.
Het onderzoek naar kosten en opbrengsten in kassen van verschillende vorm en afmeting werd afgesloten. O m d a t de opbrengsten van de tomatenproeven in de typekassen over 1963 nog niet beschikbaar waren is geen opbrengst/kostenvergelijking
gemaakt.
Naast het onderzoek aan eigen projekten zijn werkzaamheden verricht ten dienste
van de andere afdelingen. Zo is een vergelijkende kostenopstelling gemaakt van verschillende methoden van grondstomen. Ook zijn de kosten berekend van diverse methoden van bodembehandeling in de fruitteelt.
In het verslagjaar werd een begin gemaakt met het opzetten van een statistische documentatie. De opzet van deze documentatie is eenvoudig gehouden, o m d a t wij daarnaast kunnen beschikken over de documentatie van andere instellingen.

Economische vergelijking van centraal en individueel verwarmen
Plan 195.UDC 631.344.8 :697.003.1

O p verzoek van de gemeente Emmen is een plan ontworpen voor een warmtebedrijf
waarop 32 in een aaneengesloten gebied liggende glasbedrijven kunnen worden aangesloten. Aan de technische planning van dit warmtebedrijf is een raming van het
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bezettingsverloop voorafgegaan. Hierbij is aangenomen dat het noodzakelijk is de
bedrijven contractueel voor 15jaren te binden. De gegadigden moeten bij vestiging
beschikken over 2000 m 2 glas. O p grond van een aantal uitgangspunten o.a. betreffende de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen, het schema van afschrijvingen
en aflossingen en de te behalen besparingen is berekend, dat de gemiddelde bedrijfsgrootte binnen de termijn van 15jaren niet verder dan ca. 4200 m 2 kan stijgen. Dit
komt neer op een totale aansluitwaarde van rond 25 miljoen kcal.
De raming van het bezettingsverloop is gebruikt bij de begroting van de technische
uitrusting van het warmtebedrijf. De totale investering in het warmtebedrijf is bij een
ketelcapaciteit van 26 miljoen kcal en een afstandsleiding van 3000 meter begroot op
ruim 1miljoen gulden. Vervolgens zijn de kosten van centraal verwarmen berekend,
waarvan tabel 8 een samenvatting geeft. Tabel 9 geeft de kosten van individueel verwarmen door middel van een nieuwe vlampijpketel gestookt met 3500 sec. olie.
Deze kosten zijn berekend met behulp van gegevens die ten dele afkomstig zijn van
het Landbouw-Economisch Instituut.
Blijkens de tabellen 8 en 9 zijn de kosten van centraal en individueel verwarmen in
het onderzochte geval bij een capaciteit van 400.000 kcal vrijwel aan elkaar gelijk.
Gaan we er vanuit dat de bij het warmtebedrijf aangesloten bedrijven niet aan de
financiering van de centrale behoeven deel te nemen, dan mogen wij in de vergelijking nog een financieringsaspect ten gunste van centraal verwarmen brengen. O p het
warmtebedrijf aangesloten bedrijven zullen immers, omdat zij geen investering in een
verwarmingsinstallatie behoeven te doen, een grotere oppervlakte glas kunnen opzetten. Het met deze extra oppervlakte glas te behalen inkomen is een voordeel van
centraal boven individueel verwarmen.
In de kostenvergelijking tussen centraal en individueel verwarmen moeten verder
ook de onderbezettingskosten bij individueel verwarmen worden betrokken. Ook bij
het stoken met een eigen installatie zal de tuinder bij aanschaf van een ketel een grotere capaciteit kiezen dan hij op dat moment nodig heeft. Hiertoe is temeer aanleiding
omdat de aanschafkosten van een ketelinstallatie per kcal, dalen, n a a r m a t e de ketel
een grotere capaciteit heeft. Ook bij het stoken met een eigen installatie moeten wij
d a a r o m met kosten van onderbezetting rekening houden.
Zowel de invloed van het zojuist genoemde financieringsaspect als van de bij individueel verwarmen optredende onderbezettingskosten dienen in de kostenvergelijking
van centraal en individueel verwarmen te worden betrokken. Hiertoe is van een vijftal op het warmtebedrijf aangesloten bedrijven, die beginnen met een oppervlakte
staand glas van resp. 2000, 2500, 3000, 3500 en 4000 m 2 , het gedurende de contracttermijn van 15jaren te behalen bedrag aan netto-overschot en rente over eigen vermogen berekend. Bij deze berekening moesten uiteraard weer een aantal veronderstellingen worden gemaakt, waaronder over het te behalen netto-overschot per m 2 ,
de verhouding vreemd en eigen vermogen en de grens van de uitbreiding der bedrijven. Deze grens is gelegd bij 5500 m 2 . Aangenomen is dat het netto-overschot bij centraal verwarmen in de beide eerste j a r e n f 1,— per m 2 bedraagt, later f 2 , — per m 2 .
Vervolgens is eenzelfde berekening gemaakt voor het geval devijf genoemde bedrijven
met een eigen installatie zouden gaan verwarmen, met dien verstande dat zij over
hetzelfde beginvermogen kunnen beschikken als bij centraal verwarmen. In feite be41

Wij zouden de m a t e van afhankelijkheid gelijk kunnen maken door voor A 2 het gemeenschappelijk trekkergebruik te laten vallen. I n methode B x kan het loonwerk
worden aangevuld met een combinatie voor de kunstmeststrooier, cambridgerol en
zaaimachine. De kosten van methode A 2 stijgen daardoor iets boven die van B ^ H e t
verschil in investeringen tussen beide methoden wordt door de genoemde wijzigingen
aanzienlijk groter.
Een combinatie van meer dan twee bedrijven (methoden A 3 en A 4 ) geeft blijkens
tabel 13 tegenover het toenemen van de afhankelijkheid slechts geringe voordelen in
kosten en investeringen. Dit neemt niet weg dat voor enkele veel investering vragende
werktuigen, zoals de bollenpootmachine en de aardappelvoorraadrooier, een grotere
combinatie aantrekkelijk kan zijn.
Vervanging van de 12 pk vierwielige trekker in A x door een 6 pk tweewielige trekker
in methode AjV doet weliswaar de benodigde investeringen dalen, m a a r de jaarlijkse
bewerkingskosten, zij het in geringe mate, stijgen. Hetzelfde doet zich voor bij de vervanging van de 12pk trekker in methode B x door een paard in methode BXV.
Het onderzoek n a a r de mechanisatiemethoden leidt tenslotte tot de conclusie, dat het
voor het desbetreffende bedrijfstype in de Wieringermeer uit oogpunt van kosten en
investeringen voordelig is een relatief r u i m gebruik van de diensten van derden te
maken, aangevuld met het gecombineerd aanschaffen en gebruiken van enkele werktuigen, die zich daartoe in het bijzonder lenen.
H e t onderzoek is naderhand uitgebreid tot een tweetal andere teeltplannen, waarvan
het ene een grotere en het andere een kleinere oppervlakte tuinbouwteelten bevatte
d a n het teeltplan uit tabel 12. Bij beide teelten bleken de verschillen in bewerkingskosten tussen de onderscheiden mechanisatiemethoden niet noemenswaard af te
wijken van die uit tabel 13.
Mechanisatie-methoden in Venlo-Horst
Plan 226.UDC 635.1/8 :631.153.46

De mogelijkheden tot mechanisatie hangen nauw samen met oppervlakte, teeltplan
en verkaveling van de bedrijven. D a a r o m is het gewenst om naast het onderzoek in
de Wieringermeer een tweede onderzoek op te zetten n a a r de mechanisatie in de
opengrondsgroenteteelt in een gebied van een andere structuur. De keuze viel op
Venlo-Horst.
Begonnen werd met het maken van een statistisch overzicht van de bedrijven met
groenteteelt in dit gebied. Bij de selectie van het aldus verkregen materiaal is gelet
op grootte van de bedrijven en op het areaal groenten op deze bedrijven. Het onderzoek strekt zich uit tot de grootteklassen 3-4, 4-5 en 5-6 ha met resp. een m i n i m u m
areaal groenten van 2, 3 en 3 ha.
Nadere selecties van de bedrijven leidde tot de keuze van ca. 40 bedrijven die voor
een bedrijfsbezoek in aanmerking komen. De enquête is nog niet voltooid.
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Afdeling V, tuinbouw

I n dit verslag zijn opgenomen de proeven die betrekking hebben op de klimaatbeheersing onder glas, de proeven over grondbewerking en bodembehandeling en de
proeven over het gebruik van kunststoffen.
De andere werkzaamheden van de afdeling, die betrekking hebben op het verzamelen
en doorgeven van tuinbouwkundige gegevens ten dienste van het technische onderzoek en de ontwikkeling van technische hulpmiddelen, zijn moeilijk in een verslag
weer te geven. Wel dient te worden vermeld dat de omvang van deze werkzaamheden
het laatstej a a r is toegenomen.

Teeltkundige vergelijking van kast/pen
Plan 145.UDC 631.559 :69.05 :63I.344.4/.6

I n de vier verschillende kastypen zijn stooktomaten geteeld, ras Meeldauwvrije
Glorie, plantdatum 17december en d a a r n a sla, ras Deciso, plantdatum 17 september.
De kastypen betreffen een Venlo-warenhuis (Vwh) met dakhelling van 20° en een
kapbreedte van 3,20 m en drie stalen kassen met een dakhelling van 30° en kapbreedten van resp. 3,28 m (8-kapper), 6,56 m (4-kapper) en 13,12 m (2-kapper), zie
afb. 34. De nokrichting van deze kassen is o-w; de plantenrijen lopen in n-z-richting.
In de herfst van 1962 zijn het Venlo-warenhuis en de 8-Kapper 40 resp. 30 cm omhoog gebracht (zie afb. 35.); de goothoogte in de kassen is hierdoor geworden:
V w h en 8-kapper 2,50 m ; 4-kapper en 2-kapper 2,20 m.
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Aß. 35.
Het Venlo-warenhuis tijdens
hetomhoogbrengen. De
onderkant van de gevels is
hierbij40cm verlengd

De teeltvergelijking vond evenals vorige jaren plaats bij gelijke gemiddelde temperaturen in de middenbanen van de onderscheiden kassen. Hiertoe werden de verwarming en de luchting automatisch geregeld op basis van de gemiddelde temperatuur
van vier voelers in elk van deze middenbanen. In de periode direct na het planten
zijn hogere temperaturen aangehouden dan in voorgaande jaren, n.1. grondtemperatuur tenminste 15°C; luchttemperatuur ten minste 14°C.
In de middenbanen liggen „proefvakken" met gelijke grond. Bij de vergelijking van
de kastypen wordt uitgegaan van de teeltresultaten in deze proefvakken.
De opbrengstgegevens van 1963 stemmen goed overeen met die van de vorige j a r e n ,
zoals blijkt uit tabel 14 waarin de relatieve opbrengsten in geld van de proefvakken
voor de laatste driejaren zijn vermeld.
Tabel14 Opbrengsten ingeldvan deproefvakken, relatieftenopzichtevanhetVwh.(Vwh = 100).

Vwh
1961
1962
1963

....
....
....

100
100
100

8-kapper

4-kapper

2-kapper

105
106
103

108
108
109

117
118
121

De opbrengsten blijken steeds toe te nemen met de dakhelling en met de kapbreedte.
Opvallend is de grote overeenkomst in de verhouding van de opbrengsten in geld
tussen de kassen; de absolute geldopbrengsten zijn echter voor de j a r e n verschillend
dus ook de absolute verschillen tussen de kassen. Doordat de oogst in 1963 op een belangrijk vroeger tijdstip begon waren de geldopbrengsten hoger dan voorgaande jaren.
In voorgaandejaren waren de verschillen in de opbrengsten in geld vrijwel uitsluitend
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O P B R E N G S T V E R S C H I L T . O . V . V E N L O W A R E N H U I S IN GULDENS PER 100 PLANTEN
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een gevolg van verschillen in de totale kg-opbrengsten. In 1963 echter werden voor
het eerst duidelijke verschillen in de vroegheid van de oogst tussen de kassen waargenomen, waarschijnlijk als gevolg van de vroegere plantdatum en de hogere luchttemperaturen. Uit de grafiek in afb. 36 blijkt dat de verschillen in de geldopbrengst
tot omstreeks 7 j u n i geleidelijk toenemen, doch d a a r n a ongeveer gelijk blijven.
Hoewel enerzijds de verschillen tussen de kastypen met smalle kappen (Vwh en 8kapper) en die met brede kappen
(4-kapper en 2-kapper) kleiner
zijn geworden, wellicht alseen gevolg van de verhoging van de goten, zijn anderzijds de onderlinge
verschillen tussen de kassen weer
vergroot door de verschillen in
vroegheid.
Tussen de kassen werden geen belangrijke verschillen in grootte en
kwaliteit van de vruchten gevonden.

Afb. 37. Toedienen van C02 uitgasflessen
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Na het stomen van de kassen heeft hierin nog een herfstslateelt plaatsgevonden van
17 september tot 22 november, waarbij extra C 0 2 is toegediend uit flessen via geperforeerde plastic slangetjes tussen het gewas (afb. 37).
Uit koolzuurgasmetingen is gebleken, dat er bij een gelijke mate van dosering toch
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Tabel 16. Groeienopbrengstvanherfstkomkommersbij:warmwaterverwarming(kas 1);
warmwaterverwarming en C0% (kas 2) en warmwaterverwarming via aardgasketels + C02 (kas 3)
opbrengstgegevens
totaal snoeisel inkg per plant . .
totaal gewicht per plant bij einde
oogst
totaal aantal geoogste vruchten
per plant
berekende opbrengst in guldens
per plant
berekende opbrengst in guldens
per m 2

kas 1
1,94

kas 2
2,18

1,85
8,6

2,15
14,0

kas 3
2,30
2,21
13,3

6,17

9,56

9,37

5,09

7,89

7,73

genomen, hetgeen waarschijnlijk geen verband houdt met de verwarming of de
koolzuurgasdosering. De verschillen tussen kas 1 enerzijds en kas 2 en 3 anderzijds
zijn waarschijnlijk wel enigermate versterkt door de mindere lichtdoorlatendheid van
kas 1, tengevolge van een sterkere glasvervuiling.
Dit project is thans afgesloten. Gebleken is, dat aardgas in principe goed bruikbaar is
als brandstof voor pijpverwarming en voor verhoging van het C 0 2 - g e h a l t e in kassen.

Afb. 45. Met aardgas gestookte verwarmingsketel zoalsdezeinkas3 stondopgesteld
tijdensdeherfstkomkommerteelt
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Grondbewerking
Plan 181. UDC 635.51 :581.039
1

De in 1956 opgezette grondbewerkingsproef is voortgezet ). De grondbewerkingsmethoden bleven ongewijzigd.
Dit j a a r zijn twee gewassen geteeld: in het voorjaar spitskool; in het najaar andijvie.
Deze gewassen leverden de volgende opbrengsten in kg per are:
Tabel 17. Opbrengsten grondbewerkingsproef
spitskool
kopfrees
ploegen
hakenfrees
spitten
bladenfrees

andijvie
351
348
343
340
339

hakenfrees
bladenfrees
kopfrees
spitten
ploegen

478
463
458
410
380

Dit j a a r heeft de grondbewerking door de kopfrees en de hakenfrees goed voldaan,
gevolgd door ploegen en bladenfrees. Spitten kwam op de laatste plaats.
Over de bodemfysische aspecten van deze proef heeft het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid een rapport uitgebracht.

Grondbewerking en grondverbetering
Plan 181.UDC 635.51 :581.039

I n 1958 is een proef opgezet om de grondbewerking door frezen en ploegen te vergelijken. Over deze proef is regelmatig gerapporteerd 2 ). Dit j a a r is een eindrapport opgesteld.
Het frezen en ploegen gebeurt op grond, die op zes verschillende wijzen en met een
hoge en een lage gift behandeld is, te weten:
I turfstrooisel en klei.
I I zwartveen en klei.
I I I stalmest.
I V compost.
V turfstrooisel.
V I zwartveen.
Allereerst bleek, dat de hoeveelheden op de veldjes gebrachte grondverbeterings- en
bemestingsstorfen in geld gewaardeerd sterk uiteen lopen, zoals tabel 18laat zien.
Bij de beschouwing van de uit de proef verkregen resultaten, is hiermee terdege rekening gehouden.
1

) zieJ a a r v e r s l a g 1957, blz. 4 8 ; 1958, blz. 4 4 ; 1959, blz. 4 6 ; 1960, blz. 5 2 ; 1961, blz. 6 0 ; 1962, blz. 42.

2

) zieJ a a r v e r s l a g 1958, blz. 4 2 ; 1959, blz. 4 4 ; 1960, blz. 5 5 ; 1961, blz. 6 0 ; 1962, blz. 42.
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Tabel18. Grondverbeterings-enbemestingsstoffen [inguldens) 1958-1963.
behandeling
I
II
III
IV
V
VI

tuinturf + klei
zwartveen + klei
stalmest
compost
turfstrooisel
zwartveen

hoge gift

lage gift

12427
12427
7734
9532
11516
11632

7529
7529
4639
5422
6345
6448

In de periode dat de proef loopt, zijn de volgende gewassen geteeld:
1958 (najaar) andijvie
1959 (voorjaar) spinazie
1959 (najaar) prei
1960 (voorjaar) sla
1960 (najaar) andijvie
1961 (voorjaar) spinazie
1961 (najaar) prei
1962 (voorjaar) bloemkool
1962 (najaar) andijvie
1963 (voorjaar) kroten
1963 (najaar) bloemkool
V a n deze gewassen is de opbrengst in kg bepaald; van bloemkool de financiële opbrengst. Deze gegevens volgens het rangordesysteem gewaardeerd en d a a r n a gesommeerd laten de volgende conclusies toe:
1 Frezen en ploegen voldoen, over de gehele proef gezien, ongeveer even goed.
2 Na grondbehandeling met turfstrooisel of compost voldoet ploegen beter dan frezen
(vooral bij de hoge gift).
3 De hoge-gift-veldjes hebben m a a r weinig beter geproduceerd d a n de lage-giftveldjes, alhoewel de tendens bestaat, dat de hoge gift beter gaat werken.
4 Toevoegen van klei bij een grondverbetering met turfstrooisel of zwartveen heeft
ongunstig gewerkt.
5 Stalmest heeft de beste opbrengsten gegeven. Het is bovendien de goedkoopste
wijze van grondverbetering geweest.

Grondbedekking in de fruitteelt
Plan 182 U.D.C. 634.1/2 :631.548.2

In 1958 is een proef opgezet*) met het doel na te gaan welke grondbedekking: stro,
geperforeerde kunststoffolie, chemische onkruidbestrijding, mechanisch zwarthouden
of grasgroei de beste resultaten voor de groei en vruchtdracht van verschillende fruitsoorten geeft.
Over deze proef is regelmatig gerapporteerd. Ditj a a r is het eindverslag samengesteld.
De conclusies die uit deze proef getrokken kunnen worden, zijn:
*) zieJaarverslag 1958,blz.44; 1959,blz.48; 1960,blz. 56; 1961,blz. 61; 1962,blz.45.
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1 Bedekking van de grond met 1 m brede kunststoffolie naast jonge vruchtbomen
geeft een verbeterde ontwikkeling van de bomen (vooral in droge j a r e n ) .
2 Voortzetting van deze bedekking naast wat oudere bomen (4-5 j a a r oud) doet de
aanvankelijk verkregen voorsprong veranderen in een achterstand. Dit geschiedt
in 1à 2jaar.
3 De grond onder kunststoffolie is niet belangrijk vochtiger dan bij zwartgehouden
grond; onder stro is dit wel het geval. Een duidelijke verklaring voor deze waarneming is niet te geven.
4 Onkruidgroei wordt door folie tegengegaan, doch niet geheel voorkomen. „ K w e e k "
groeit b.v. door de folie heen. Door de perforaties van de folie groeit bijna altijd
onkruid.
5 H e t bedekken met kunststoffolie is duur vergeleken met de andere systemen van
grondbedekking. De prijs van de folie zelf is hier vooral de oorzaak van.

Bodembehandeling in de fruitteelt
Plan 183.UDC 631.58

In 1957 is een proef opgezet om verschillende soorten bodembehandelingen in de
fruitteelt met elkaar te vergelijken.
1. D e gehele boomgaard blijft gras, dat of weinig (4^ 5 x per jaar) of vaak (4^ 10X
per jaar) gemaaid wordt.
2 De gehele boomgaard wordt zwartgehouden. De grondbewerking vindt plaats
met de bladenfrees (tot 5 cm of 10cm diepte) ofmet de schijveneg (tot 5 cm diepte).
3. De boomgaard wordt gedeeltelijk zwartgehouden, namelijk alleen 1 m brede
stroken langs de bomen. De verdere oppervlakte iskort gras.
Over deze proef is regelmatig gerapporteerd*).
Dit j a a r is de proef afgesloten met een eindrapport. De verkregen resultaten laten de
volgende conclusies toe:
1 H e t verdient de voorkeur gras kort te houden. De meerdere kosten van 10X maaien
(tegenover die van 5X maaien) bedragen slechts f 4 5 , — perj a a r en per ha.
2 Grasgroei heeft minder goed voldaan dan zwarthouden.
3 De grondbewerking in een boomgaard kan beter geschieden met een frees dan met
een schijveneg. H o e diep m e n freest, 5 of 10 cm, is van weinig belang. De kosten
van frezen bedragen f 194,— en die van schijveneggen f 119,— per j a a r en per ha.
4 H e t is niet duidelijk of een geheel zwartgehouden boomgaard betere groei ten gevolge heeft dan een grasboomgaard met zwarte stroken langs de bomen.
5 I n een jonge boomgaard met gras is het beter zwarte stroken van ^ l m langs de
bomen aan te houden. De jaarlijkse kosten van bewerking van een dergelijke
boomgaard zijn f223,— perj a a r per ha.
*) zieJaarverslag 1958,blz.44; 1959.blz. 51; 1960,blz.53: 1961,blz.63; 1962,blz.46.
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Aß. 46.
Kunststoftent, opgeblazen
metventilator, voorhet
oogstenvanprei

Kunststoffen-onderzoek
Naast de behandelde proeven is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen :
Temperatuurmetingen zijn gedaan in drie kasjes, respectievelijk afgedekt met glas,
met pvc-folie en met pvc -+- polyethyleenfolie (dubbelwandig). Het dubbelwandige
kasje bleek aanzienlijk minder snel warmte te verliezen.
Tijdens vorst werd de temperatuur opgenomen in twee platte bakken, waarvan één
onder het platglas afgedekt was met een polyethyleenfolie (d.i. dubbelwandig). Het
vroor inderdaad minder in deze bak. H e t condens- en regenwater verzamelde zich
op de folie, hetgeen na enige dagen moeilijkheden gaf.
Temperatuurmetingen zijn gedaan in rupsen, afgedekt met pvc-folie, met grof en fijn
geperforeerde pvc-folie en met polyethyleenfolie. Indien een geperforeerde folie tegen
nachtelijke uitstraling voldoende beschermt en overdag door de perforaties te hoge
temperatuur kan worden voorkomen, zou een belangrijke arbeidsbesparing door dit
systeem te bereiken zijn. De proeven worden voortgezet.
S3S?T*S?W*'*

Aß. 47.
Wortelen (breekpeen) afgedektmet5cmstro,een dunne
polyethyleenfolie, ennogmaals een laagje van 5 cm
stro, blekenna strenge vorst
en sneeuw in februari nog
onbevroren
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Aß. 48.
Bloemenbak met watervoorziening door infiltratie

Met behulp van een ventilator en een polyethyleenfolie is een opgeblazen kasje gemaakt over vastgevroren prei (oppervlakte 3 X 30 m = 90 m 2 ). Na 4 à 5 dagen was
de bovengrond door de instraling overdag ontdooid, zodat eind februari de prei kon
worden geoogst.
Wortelen, die met stro en folie in november waren afgedekt, zijn in februari geoogst.
De grond was vorstvrij, terwijl de onbedekte grond tot 75 cm diepte bevroren was.
Enige bessenstruiken zijn met pvc-folie en polyethyleenfolie afgedekt ter bescherming
tegen nachtvorst. Uit temperatuurmetingen bleek dat de bescherming vaak negatief
werkte. De methode van het inhullen van aparte struiken in dunne polyethyleenfolie
bleek tegen de wind redelijk bestand te zijn.
Een bloemenbak, waarbij de watervoorziening door infiltratie plaats heeft, is speciaal voor bloempotten van kunststof ontwikkeld.
Bij proeven is vastgesteld dat door het gat in de bodem de potgrond capillair water
kan verliezen aan een poreuze drogere ondergrond. Dit vormde een verklaring voor
het onverwacht uitdrogen van multipotten en opkweekpotten van kunststof voor tomaten in de praktijk.
Onderzoek is verricht n a a r de mogelijkheden van beschadiging van planten door
weekmakers of secundaire weekmakers in p.v.c. slang, ontstaan door contact of door
het afscheiden van giftige dampen van deze chemische stoffen.

Proefteelt van s t o o k t o m a t e n o p e e n grondbedekking van z w a r t e , w i t t e en
d o o r z i c h t i g e folie
Plan 147.UDC 678.7-416 :631.548.2 :635.64

De proef heeft ten doel de invloed na te gaan van verschillende folies op de vroege
stookteelt van tomaten.
Alle folies belemmeren de verdamping van vocht uit de grond, zodat hierdoor een
ietshogerebodemtemperatuur ontstaat. De instralingsenergie heeft in de wintermaanden betrekkelijk weinig invloed op de grondtemperatuur. De witte folie reflecteert
licht,dat door dejonge stooktomaten voor de assimilatie gebruikt kan worden.
In de kweekkas zijn 3 vakken van 4 dubbele rijen genomen. I n deze vakken zijn twee
rijen tussen twee paden als volgt gekozen:
zwarte folie; onbedekt; witte folie; doorzichtige folie. De rijen lopen n-z, de vakken
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grenzen in o-w-richting aan elkaar. De folie ligt iets bol, zodat het gietwater n a a r de
rand afloopt. De oostenwind is er de oorzaak van dat de luchttemperatuur in het
zuid-oostelijk gedeelte van de kas tijdelijk iets hoger is.
P l a n t d a t u m : 21-12-1962. Per dubbele rij stonden 122 planten, ras Glorie. Planten
zijn verspeend in kleine perspotten en opgepot in grote perspotten. De grote perspot
iswaarschijnlijk de oorzaak van de later opgetreden groeistagnatie (zie afb. 49).
Aanvankelijk vertoonden de planten een goede groei. Enige virusaantastingen werden waargenomen, vooral in de oostelijke helft. Later trad een met magnesium- en
mangaanbespuiting niet te verhelpen groeistagnatie van het gehele gewas op.
De metingen van de grondtemperatuur tonen aan dat de onbedekte grond iets kouder

Afb. 49.
De doorworteling in de grote
perspot was slecht; in de
plasticzak goed

was dan de bedekte, terwijl de grond onder de doorzichtige folie het warmst is geweest. De dagelijkse temperatuurverschillen waren het grootst in de onbedekte rijen.
De planten op de witte folie vertoonden een gebogen bladstand en een versterkte
groei van de dieven, (zie afb. 50)
V e r g e l i j k i n g van de bloei van de 1e tros

I n alle vakken was de bloei op de witte folie aanmerkelijk vroeger (lichteffect).
O p de zwarte en doorzichtige folie was de bloei later dan op de niet-bedekte grond.
Bij de 2e tros is de bloei op de witte folie steeds vroeger dan op de onbedekte rijen.
De doorzichtige en zwarte folie rijen zijn echter ook vroeger dan de onbedekte rijen.
De bloeidata van de Ie tros zijn vermeld in tabel 19.

Afb. 50.
Foliebedekking in tomatenkas
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Tabel 19. Aantalplantenmetbloeiende hte tros uiteen aantalvan 3X122plantenopdegenoemde data.
data

26/1

28/1

30/1

1/2

4/2

7/2

2
2
9

19
35
97
23

84
138
186
95

88
141
191
102

105
174
199
112

115
190
210
119

doorzichtige folie. . .

Zetting
Bij telling van de gezette vruchten van de Ie en 2e tros, komt de witte folie beter uit,
zowel wat betreft het percentage gezette trossen als het aantal vruchten per tros.
De oogst

O p 18 m a a r t werden 7 rijpe tomaten geplukt van de witte folie rijen. De opbrengstgegevens op de verschillende rijen werden tot 1mei 1963gevolgd (zie tabel 20).
Uit deze opbrengstgegevens blijkt duidelijk dat bij deze vroege stookteelt van tomaten de planten op de witte folie-rijen een vervroeging te zien geven, vergeleken bij de
teelt in niet-bedekte grond. De andere twee folies beïnvloeden de oogst minder.
Tabel20. Totaleopbrengstenvan tomatenperdubbelerijinkgopdegenoemdedata
vak en bedekking
vak west
zwarte folie
onbedekte
witte folie
doorzichtige folie . . .
vak midden
zwarte folie
onbedekte
witte folie
doorzichtige folie . . .
vak oost
zwarte folie
onbedekte
witte folie
doorzichtige folie . . .

1/5

aantal
vruchten

vruchtgewicht
in grammen

62,7
59,0
68,0
60,8

69,2
65,1
73,9
65,7

1396
1289
1634
1405

49,6
50,5
45,2
46,7

45,1
40,5
56,1
50,0

63,6
60,2
74,6
66,7

68,8
65,2
79,2
72,2

1524
1320
1905
1621

45,1
49,4
41,6
44,5

45,6
58,1
69,3
72,2

63,8
80,1
85,8
93,8

68,3
84,3
91,2
98,4

1579
1981
2119
2386

43,2
42,6
43,0
41,2

1/4

10/4

22/4

1,6
1,9
7,7
3,3

18,5
14,4
28,1
21,1

42,0
37,6
49,9
42,9

4,3
2,2
8,4
7,1

22,7
18,3
32,8
28,4

7,3
7,8
12,7
11,3

26,6
32,8
38,4
40,4

30/4

W i t t e folie als grondbedekking bij stooktomaten in potten
Plan 147.UDC 678.7-416 :631.548.2 :635.64

O p 21 oktober zijn tomaten var. „Pannevis Glorie" uitgezaaid in kistjes. De jonge
planten zijn 29 en 30 oktober verspeend in kleine perspotten 5 x 5 cm. O p 11 november zijn deze planten opgepot in een kunststofpot 0 13 cm. O p 12 november zijn
16 van deze potten afgedekt met een rond uitgesneden plaatje witte folie en in één
b a a n verspreid in de kweekkas gezet, zo dat steeds 2 planten bij elkaar stonden. De
planten reageerden duidelijk door een gebogen bladstand aan te nemen, (zieafb. 51)
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Aß. 51.
Bladstandbenedenwaarts
gerichtbijdeplantenmet
witte folie, tengevolge van
reflectie

Toen de planten groter werden, (de bladafstand tot de folie werd groter waardoor
de reflectie-intensiteit afnam) verminderde dit verschijnsel.
Door op 12 december de bladeren beneden de tros te tellen en de afgeknipte planten
te wegen werd van de 8 X 2 proefplantjes en 8 X 2 buurplanten gevonden:
Geen verschil in aantal bladeren beneden de Ie tros. Deze tros was vóór 12 november reeds aangelegd.
Een verschil in het gewicht van de planten (die op het oog vrijwel even groot waren)
(zie tabel 21).
Uit deze gewichten blijkt dat de planten op het reflectielicht hebben gereageerd,
waarvan een versterkte groei het gevolg is geweest, (naar schatting een vervroeging
van 11 dag).
H e t zou mogelijk zijn om tussen de in perspotjes verspeende plantjes reeds een strookj e reflecterende folie te leggen, zodat gedurende de gehele opkweekperiode de plant
meer licht ontvangt en dit te vervolgen na het planten.*)
Tabel21. Vers gewichtingrammenvantelkens2tomatenplantenop21december.
opstelling

1

witte folie,
onbedekt.

22,3
18,0

4
23,8
17,1

22,7
16,7

25,0
19,0

17,3
16,4

25,8
18,0

20,3
18,9

18,2
16,8

Z w a r t e en doorzichtige folie als grondbedekking bij de teelt van asperges
Plan 147.UDC 678.7-416 :631.548.2 :635.31

Deze oriënterende proeven zijn als volgt opgezet. Twee rijen van 40 m lengte zijn afgedekt met doorzichtige folie na ophoging van de bedden. Twee rijen van 40 m
lengte zijn afgedekt met zwarte folie na ophoging van de bedden. Twee rijen van 40
m lengte zijn niet opgehoogd, doch in plaats hiervan is er een tunnel ofrups van zwarte folie overheen gezet. Het afdekken gebeurde op 22 april.
Een rij van 40 m lengte is op 8 april afgedekt met doorzichtige folie en na ophoging
op 16april weer afgedekt met zwarte folie.
* zieJaarverslag I T T 1961. pag35. en mededeling 53. I T T p a g . 27.
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Bij enige metingen van de temperatuur van de grond bleek deze onder de doorzichtige
folie hoger te zijn dan onder de zwarte folie. De temperatuur onder de zwarte folie
is 's-nachts steeds hoger geweest en overdag meestal ook hoger, dan van de nietbedekte grond. De temperatuur van de grond onder de zwarte rups bleek vooral
overdag lager te liggen dan in de open grond. De temperatuurverschillen zijn zeer afhankelijk van de instraling van de zon*).
Tabel22. Temperaturenvandegrondop 10cmdieptegemeten in °C.(gemiddelde van 3
meetplaatsen)
bedekking
doorzichtige folie
controle
zwarte folie
controle
zwarte rups

8 uur

25 april
17uur

12,7
10,3
11,9
10,5
9,9

13,8
11,3
12,4
11,4
10,3

8 uur

26 april
17 uur

9,7
8,1
9,5
8,3
8,3

18,3
15,8
15,3
15,7
12,3

Uit de oogstgegevens bleek dat de zwarte rups een latere en een kleinere oogst heeft
gegeven. De oogst van de met zwarte folie bedekte rijen was gelijk aan die van de
controle. De beginopbrengst van het bed dat reeds op 8 april afgedekt werd met
doorzichtige folie is de beste, doch de totaalopbrengst is slechts weinig hoger dan de
controle.
De oogst van de bedden, afgedekt met doorzichtige folie, begon vroeger en was aanmerkelijk hoger dan die van de controlebedden.
Tabel23. Opbrengstgegevensvanderijenasperges, afgedektmetdoorzichtigefolie.
rij
3
4
6
7

bedekking
doorzichtige folie . . .
controle
doorzichtige folie . . .
controle

totaal-opbrengst in kg. op
4 mei
10juni
3,46
0,76
3,37
0,81

22,17
16,88
22,01
17,67

Uit de proeven valt te concluderen dat met doorzichtige folie afgedekte bedden een
vroegere oogst geven dan niet-afgedekte bedden. Het is mogelijk, door de bedden
vroeger op te hogen en meteen af te dekken met doorzichtige folie, met de oogst nog
vroeger te beginnen.
Voor de afdekking kan de dunste polyethyleenfolie gebruikt worden als éénmalige bedekking. De folie is aan één zijde ingegraven en aan de andere zijde verzwaard. H e t
oogsten van de asperges onder de foliebedekking is moeilijker. Oogsten door de folie
heen is misschien de oplossing, waarbij wel bedacht moet worden dat vaak meerdere
asperges op elkaar volgen op dezelfde plaats. Machinaal aanbrengen van de folie is
in principe mogelijk.
*) zie JaarverslagITT 1962. pag. 26.
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B o d e m b e d e k k i n g s p r o e f m e t kunststoffolie bij aardbeien
Plan 147.UDC 678.7-416 :631.548.2 :634.75

I n 1962 is nogmaals een grondbedekkingsproef opgezet met diverse kunststoffolies en
diverse variëteiten aardbeien.
De folie van 1,10 m breed is machinaal gelegd over opgehoogde bedden. De plantafstand bedroeg 40 X40 X 90 cm. De oppervlakte van één rij was 20 m 2 .
Variëteit Glasa
Bij deze proef zijn afwisselend 3 rijen bedekt met zwarte folie, 2 rijen met doorzichtige
folie en 3rijen onbedekt gelaten.
De rijen met een doorzichtige folie afgedekt, zijn vooraf resp. met 0,5 kg en 0,75 kg
Simazin behandeld om de onkruidgroei tegen te gaan. Beide giften waren onvoldoende voor het totaal voorkomen van onkruid, doch deden op het oog geen schade
aan de planten.
Bij de telling van het aantal bloeiende planten op 3 mei bleek op de doorzichtige folie
2 5 % , op de zwarte folie 9 % , op de onbedekte grond 4 % in bloei te zijn.
O p 6juni werd de grond op vochtgehalte bemonsterd.
Uit deze bemonstering blijkt dat de grond onder de doorzichtige folie het droogst en
onder de zwarte folie het vochtigst was. De droge grond was een gevolg van de hogere
temperatuur onder de doorzichtige folie.
Tabel24. Vochtgehalteonderdefoliebedekkingin %.
vochtgehalte
in de laag
doorzichtige folie . . . .
zwartefolie
onbedekte grond

0-10 cm

noordhelft
10-20 cm

0-10 cm

zuidhelft
10-20 cm

22,6
26,3
23,3

24,4
27,0
25,2

19,6
21,2
20,8

21,4
22,5
23,8

De oogst begon op 5juni, zowel op de doorzichtige als op de zwarte folie en eindigde
op 24juni.
De opbrengsten zijn op de zwarte folie-rijen aanmerkelijk hoger dan op de niet-bedekte grond.
Tabel25. Opbrengstvanderijenaanverkoopbarevruchtenenrottevruchteninkg.
rij
doorzichtige folie
doorzichtige folie
zwarte folie
zwarte folie
zwarte folie
onbedekte grond
onbedekte grond
onbedekte grond

0
0a
1
2a
3
la
2
3a

verkoopbaar
17,1
22,6
23,3
24,0
25,3
14,3
20,0
13,2

rot
0,4
0,7
1,3
1,7
3,4
1,6
2,9
3,2

H e t percentage rotte vruchten op de folie is lager. De weersomstandigheden tot aan
het einde van de oogst waren gunstig, zodat niet veel rot voorkwam (zie tabel 26).
O p de doorzichtige folie zijn meer kleine vruchten geoogst. De grotere uitdroging van
de grond iswaarschijnlijk hiervan de oorzaak.
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Tabel 26. Vergelijking van kwaliteit enrotte vruchten in % .

doorz. folie
. . .
. . .
rotte vruchten

58.4
39,0
2,6

zwarte folie

onbedekt

62,0
29,6
8,4

56,0
30,2
13,8

Tabel 27. Percentage le en2esoortverkoopbarevruchten

Ie soort
doorzichtige folie
zwarte folie
onbedekt

2e soort

60,0
67,7
65,0

40,0
32,3
35,0

De opbrengsten van de doorzichtige en van de zwarte folie-rijen zijn vroeger dan die
van de niet-bedekte rijen. Mede door de hogere prijs van de vroegere aardbeien is
een geldelijke meeropbrengst verkregen van netto f 1,34 per m dubbele rij zwarte
folie, vergeleken met niet-bedekte grond.
De stand op de met folie bedekte rijen was beter dan op de niet-bedekte rijen.
V a r i ë t e i t Senga Sengana
Hierbij werden 3 rijen op zwarte folie vergeleken met 3 rijen op onbedekte grond.
Een kleine vervroeging in bloei op de zwarte folie-rijen werd waargenomen. De eerste
vruchten zijn op de zwarte folie-rijen geoogst. De oogst duurde tot 12juli.
Tabel 28. Opbrengst in kg enpercentage rotte vruchten.

zwarte folie

kg

Rij 4a
Rij 5
Rij 6a

19,4
21,0
22,9

rotpercentage
22,8
7,4
7,1

onbedekt
Rij 4
Rij 5a
Rij 6

rotpercentage

kg
21,4
21,8
26,1

22,3
12,4
9,6

De opbrengst van de aardbeien op de zwarte folie-rijen was tot 6juli groter, doch is in
de laatste plukdagen voorbij gestreefd door de onbedekte rijen. Een kleine vervroeging van de opbrengst valt hieruit af te leiden. Het rotpercentage is op de met
zwarte folie bedekte rijen respectievelijk eenmaal gelijk en tweemaal lager. De stand
van het gewas op de zwarte folie-rijen was aanzienlijk beter d a n op de niet-bedekte
rijen, zodat voor de lagere opbrengst geen verklaring is te geven. De opbrengst van
deze variëteit was gering.
Variëteit T a l i s m a n
Bij deze proef zijn vergeleken 2 rijen op zwarte folie, 3 rijen op witte folie en 3 rijen
onbedekt. Getracht isdeze late aardbei op de witte folie te verlaten.
Het zwaarste gewas is verkregen op de rijen met witte folie bedekt, daarna volgde de
zwarte folie. Ook het gewas op de niet-bedekte rijen was goed. De verschillen waren
zeer duidelijk zichtbaar.
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Tabel 29. Percentage bloeiendeaardbeiplanten opdegenoemde data

datum

onbedekt

16 mei
16mei
16mei
19mei
19 mei
19mei

rij 7
rij 9a
rij 10
rij 7
rij 9a
rij 10

witte folie
46,9
24,7
23,8
99,0
91,3
91,3

rij 8a
rij 9
rij 10
rij 8a
rij 9
rij 10

zwarte folie
25,3
20,0
11,1
83,1
72,3
75,3

rij 7a
rij 8

61,2
45,0

rij 7a
rij 8

99,0
99,0

Uit deze gegevens valt op te maken dat de bloei op de witte folie later was dan op de
onbedekte rijen, terwijl deze weer iets later waren d a n de rijen op zwarte folie. De
grond onder de witte folie blijft langer koud door reflectie van de instraling.
Tabel 30. Opbrengst verkoopbaarprodukt in kg.

onbedekt
rij 7
rij 9a
rij 10

31,5
28,3
28,6

witte folie
rij 8a
rij 9
rij 10a

28,9
30,0
30,0

zwarte folie
rij
rij

7a
8

27,0
29,9

De opbrengsten lopen zeer weinig uiteen niettegenstaande de verschillen in stand van
het gewas.
Tabel 31. Percentage van deoogstop volgende data

24/6
zwarte folie
witte folie
onbedekt

2,6
1,7
1,1

1/7
32,1
23,0
23,4

10/7
82,4
75,1
77,0

19/7
99,0
97,5
97,0

Er is een kleine vervroeging op de zwarte folie-rijen, doch geen of weinig verlating op
de witte folie-rijen. N a a r een verlating van de oogst op de witte folie is gestreefd. Door
de regenperiode van 19-27 j u n i steeg de aantasting van rot belangrijk. De rotpercentages zijn resp.: Onbedekte rijen: 15,7; 21,5; 22,4. Witte folie-rijen: 18,4;
19,0; 21,8. Zwarte folie-rijen: 17,0 en 17,2.
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Globale beoordeling
Gedurende ditj a a r zijn de volgende rapporten in druk verschenen :
Mummer
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311

Onderwerp
Rooimachine
M e m b r a a n p o m p met elektromotor
Rugnevelspuit
Kunstmeststrooier (handbediend)
Rugnevelspuit
Automatische nevel-snelspuit
Snelspuit
Plantmachine
Rugnevelspuit
Draaiende sproeier
Rugspuit.

Merk
Excelsior
Bertolini
Holder
Hugo
Fido
K.H.H.
Hardie
Exakt
Irus
Mannesmann
Mesto

Keuringen

Verschillende verduurzamingsmiddelen zijn gekeurd op het veroorzaken van plantenbeschadiging. Hiervan geven de volgende middelen géén beschadiging aan de gewassen als ze op kasconstructies of andere hulpmiddelen worden aangebracht:
Basilit U.A.S. Spezial, houtverduurzamingsmiddel
Mexfalt R 85/25, vochtweringsmiddel.
Overige proefnemingen

M e t drie rugnevelspuiten, een C0 2 -toestel en enige draaiende sproeiers zijn proeven
uitgevoerd, waarvan aan de inzenders adviserende rapporten zijn verzonden.

Centrum voor Tuinbouwtechniek en Publikaties
Centrum voor Tuinbouwtechniek

R u i m 5700 bezoekers plaatsten hun handtekening in het gastenboek. In vergelijking
met 1962 (3770) was dit een flinke toename. Het werkelijke aantal bezoekers over
1963 kan worden geschat op 7000, zodat van een zeer bevredigende belangstelling
kan worden gesproken. Zoals gewoonlijk was ook dit j a a r 2 5 % van de bezoekers uit
het buitenland afkomstig.
De verdeling van het bezoek was als volgt:
jan.

febr.

maart

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

197

456

705

1009

453

497

592

173

510

282

593

239

Voor het ontvangen en rondleiden van de bezoekers is slechts één medewerker beschikbaar, hetgeen af en toe moeilijkheden opleverde. Voor het rondleiden van groepen en excursies kon echter vaak een beroep worden gedaan op de medewerkers van
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Afb. 52. Het CTT trok méér belangsteh

de afdeling voorlichting. Bij een toenemend aantal bezoekers zal echter nog meer dan
voorheen op „zelfbediening" moeten worden overgeschakeld. Een vaste categorie
bezoekers vormden de kwekers die voor een advies naar het I . T . T . kwamen en de
kwekers die zich kwamen oriënteren omtrent de aanschaffing van een bepaald hulpmiddel. Het Centrum voor Tuinbouwtechniek bewees in deze gevallen bijzonder
goede diensten. Ook bij het afnemen van examens en bij het geven van onderwijs in
de tuinbouwtechniek is door de Centrale School voor Tuinbouwtechniek en door de
Stichting Smecoma een dankbaar gebruik gemaakt van de expositie.
De beschikbare expositieruimte was met 247 stands in dec. 1963 geheel bezet. Door
het toepassen van een selectie bij de aanmelding van nieuwe standhouders is het gehalte van de geëxposeerde artikelen in het verslagjaar weer verbeterd.
Publikaties
Samengesteld en uitgegeven zijn: hetJaarverslag 1962; hetJaarboek Tuinbouwtechniek 1963/64; de Mededeling 52 „Transport op het bedrijf"; de Mededeling 53
„Opkweek- en teeltresultaten van kunstmatig belichte tomatenplanten" en 11
Globale Beoordelingsrapporten. Een lijst van artikelen in vakbladen e.d. is opgenomen op pag. 83. Het aantal begunstigers is toegenomen tot 2350.
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Voorlichting
Voordrachten e.d.

Voor vele organisaties, verenigingen, studieclubs e.d. zijn lezingen gehouden over
allerlei onderwerpen van de tuinbouwtechniek. Een aantal van de gehouden lezingen
had betrekking op arbeidstechniek.
In bepaalde gevallen werden in door anderen georganiseerde cursussen enkele lessen
over technische onderwerpen verzorgd. Ook in Wageningen zijn een aantal voordrachten gehouden voor groepen bezoekers, die belangstelling voor bepaalde onderwerpen toonden.
Zowel in het begin als aan het eind van het j a a r is voor leden van de N . F . O . een studiedag georganiseerd. Aan de Ontwikkelingsdag „Mechanisatie van de vollegrondsteelten" werd door ca. 250 personen deelgenomen.
Voor fruittelers en aankomende fruittelers uit de streekverbeteringen Tielerwaard en
Beesd is te Wageningen een „technische d a g " gehouden.
Bij plaatselijke werktuigen-demonstraties is enkele malen een inleiding of een nabeschouwing gehouden. Ook zijn bepaalde onderwerpen behandeld op assistentenvergaderingen. Voor de regionale arbeidsvoorlichters zijn voor hun opleiding regelmatig contactdagen georganiseerd, terwijl ook enkele contactdagen gehouden zijn
over mechanisatie-onderwerpen.
Tentoonstellingen en demonstraties

Aan de meeste tentoonstellingen en demonstraties op het gebied van de tuinbouwtechniek is medewerking verleend ; soms alleen door het verzorgen van voorlichting,
in andere gevallen ook door actief mee te werken a a n de voorbereidingen.
De eerste grote tentoonstelling van het j a a r was de mechanisatie-tentoonstelling te
Lisse. Deze is specifiek op het bloembollenvak gericht en trekt steeds meer belangstellenden. Dit j a a r hadden vooral de fabrikanten van poot- en rooimachines veel
vragen te beantwoorden.
I n Liempde waren er evenals vorigj a a r twee „Werktuigendagen" van de N.C.B. O p
verschillende demonstratievelden werd algemene voorlichting gegeven per luidspreker-installatie, terwijl daarnaast maatregelen waren getroffen om ook de individuele voorlichting zo goed mogelijk op te vangen. Aan het speciale voorlichtingsobject „ V a n Zaad tot P l a n t " werd medewerking verleend, ook werden verschillende
reportages voor radio en televisie verzorgd.
In Bunnik, op de Werktuigendemonstratie van de N . F . O . , bleek dat de meeste machines en werktuigen ten opzichte van het vorig j a a r allerlei verbeteringen hadden
ondergaan. Als speciaal voorlichtingsobject was het „sorteren en verpakken" gekozen, waarbij een film over „transport op het bedrijf" werd gedraaid. H e t I . T . T . verzorgde de voorlichting met assistentie van enkele medewerkers van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
De Wéhaté te Honselersdijk toonde de snelle ontwikkeling van de technische hulpmiddelen voor de glastuinbouw. Wij kregen vooral vragen over automatische kasluchting, regenautomaten en C0 2 -dosering. Later in het seizoen zijn in de demonstratiekas van de Wéhaté twee middagen georganiseerd, waar verschillende spitmachines, spitfrezen, lierploegen enz. h u n mogelijkheden konden tonen.
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Voor het eerst na vele jaren is weer eens een landelijke demonstratie voor de boomkwekerij georganiseerd, die gehouden werd op de kwekerij van de Rijksdienst voor
de IJsselmeerpolders in Oostelijk Flevoland. Dit gebeurde in samenwerking met de
beide boomkwekersbonden, het Landbouwschap en het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop. O p deze demonstratie was vrijwel alles wat voor de boomkwekerij van belang kan zijn, bij elkaar gebracht. Het aantal bezoekers overtrof alle verwachtingen. Aangenomen mag worden dat deze demonstratie een sterke stimulans
isgeweest voor de ontplooiing van de mechanisatie in het boomkwekerijbedrijf.
Te Kruiningen is met een voorlichtingsstand deelgenomen aan de tentoonstelling van
de Zeeuwse Landbouw Maatschappij. Hier was o.a. veel belangstelling voor het rooien
en drogen van gladiolen, en voor het rooien en afstaarten van uien.
Aan de Frisiana te Leeuwarden is medegewerkt door toelichting te geven bij een opgestelde lijn van tuinbouwmachines. Uiteraard was de „gerichte" belangstelling hier
niet bijzonder groot.
In de Wieringermeer is medegewerkt aan een demonstratie met bollenplanters voor
de ruggenteelt.
O p verzoek van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst zijn op enkele plaatsen plukmiddagen georganiseerd met lezingen, films en demonstratie.
Ook op enkele regionale demonstraties met grondbewerkingswerktuigen in kassen is
assistentie verleend aan de voorlichtingsdienst. Toelichting is gegeven bij een regionale fruitteelt-demonstratie in Zeeuws Vlaanderen en bij demonstraties voor de
kleinfruitteelt te Kapelle-Biezelinge en Horn (L).
O p bescheiden schaal is deelgenomen aan de gezamenlijke inzending van de Wageningse Instituten voor de tentoonstelling, die ter ere van „Wageningen 700j a a r stad"
was georganiseerd.
Tenslotte kan vermeld worden, dat voor een aantal plaatselijke en regionale tentoonstellingen en demonstraties materiaal in bruikleen is afgestaan.
V a n de door ons bezochte buitenlandse tentoonstellingen willen we hier alleen de
Fiera di Verona noemen. Wij werden getroffen door het uitgebreide sortiment dat de
Italiaanse industrie momenteel op de markt brengt, zoals b.v. 92 merken vierwielige
trekkers, 59 merken tweewielige trekkers en 45 merken draaiende sproeiers. Veel
aandacht wordt er besteed aan verstekwerktuigen voor de fruitteelt, terwijl hydraulische en pneumatische aandrijving van allerlei werktuigen er meer in de belangstelling staat dan hier te lande.
Bouwkunde

De bouwactiviteit in de tuinbouw-sector werd sterk geremd door het goedkeuringsbeleid. Voor de kassenbouw was dit beleid vrij soepel ofschoon het periodiek verlenen
van vergunningen voor de kassenbouwers moeilijkheden met de werkverdeling gaf.
Voor bedrijfsschuren boven f 10000,— treden wachttijden op variërend van m a a n den tot jaren. Dit leidt tot de (duurdere) bouw in fasen en tot bouwen van laag geprijsde prefabconstructies. Deze laatste ondervinden soms moeilijkheden van welstandscommissies terwijl anderzijds soms niet geheel voldaan wordt aan het aanvankelijke p r o g r a m m a van eisen van de opdrachtgever,
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Bij dergelijke gebouwen wordt zowel aan de bouwtechnische kant als aan de arbeidstechnische zijde veel meer aandacht besteed dan in het verleden.
Voor enkele sectoren zoals de champignoncultuur en de fruitteelt bestaan standaardplannen voor bedrijfsschuren. Het standaardplan voor een champignonkwekerij is
ontwikkeld door het Proefstation te Horst en het I . T . T .; het Proefstation zorgt voor
de verspreiding.
Overigens is getracht deze plannen steeds „ b i j " te doen zijn: bij de champignonschuren zijn telkens kleine wijzigingen verwerkt terwijl de „set" (die alle bouwkundige en verwarmingstechnische gegevens bevat) is uitgebreid met een plan voor de
elektrische installatie.
In de kassenbouw is een tendens waarneembaar om de nadelige invloed van kolommen en goten zoveel mogelijk te elimineren. Enige kassenbouwers, die normaal
warenhuizen bouwen met een kapbreedte van ca. 3,20 m, hebben een kastype ontwikkeld met een overspanning van 6,40 m. Doordat zij uitgaan van het Venlowarenhuis, kunnen deze kassen een prijsniveau krijgen, dat lager ligt dan voorheen
voor dit type kas gebruikelijk is geweest. Enerzijds is deze ontwikkeling te danken aan
het feit, dat de behoefte van vele teelten aan veel licht gedurende de wintermaanden
en aan een behoorlijke luchtinhoud in verband met de klimaatsbeheersing, algemeen
erkend wordt; anderzijds gaan ook de mogelijkheden voor een mechanische grondbewerking hierin een belangrijke rol spelen.
De belangstelling voor aluminium als bouwmateriaal voor kassen n a m toe. Door een
Nederlandse firma zijn reeds allerlei aangepaste profielen in aluminium vervaardigd.
De prijs is nog enigszins aan de hoge kant. O n d e r bepaalde omstandigheden is de
toepassing van aluminium glasroeden te overwegen, bijvoorbeeld daar waar bij stalen kassen gevaar bestaat voor corrosie of zinkschade.
De toepassing van kunststoffen in de kassenbouw n a m weinig toe. Tijdens de strenge
winter heeft kunststoffolie wel zeer goede diensten bewezen voor het afdekken van de
sla in koude en lichtverwarmde kassen, bij de aardbeienteelt en als „ b i n n e n h u i d " in
glazen kassen.
O p verzoek van enkele kassenbouwers is getracht de door hen toegepaste spantconstructie te verbeteren, respectievelijk te vereenvoudigen.

Verwarming

In het verslagjaar is de oppervlakte verwarmd glas in de tuinbouw aanzienlijk uitgebreid. Dit is het gevolg van het feit, dat gedurende een reeks v a n j a r e n de stookteelten
veel betere financiële uitkomsten gaven dan de koude teelten. Hier en daar was de
vraag naar verwarming zo groot, dat de installateurs het werk niet aankonden. Hierdoor prevaleert een wijze van aanleg die de minste arbeidsuren vraagt; helaas is dit
niet altijd de beste methode. D a t er nog veel onvakkundig wordt aangelegd, blijkt uit
de talrijke aanvragen om fouten en storingen in nieuwe installaties te helpen opsporen.
De personeelsschaarste en de lange weekeinden vormden een stimulans voor verdere
automatisatie. Aan vele installateurs is hulp verleend bij het ontwerpen van de regelen beveiligingssystemen van de installaties.
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Afb. 53. Omgebouwdenootjes-vlampijpketelvooraardgas

Als energiebron voor de stooktuinbouw neemt de zware stookolie een overheersende
plaats in. Volgens gegevens van het C.B.S. bedroeg het brandstofverbruik in het seizoen 1961/1962:
131.000 ton steenkool; 86.000 ton cokes; 70.000 ton lichte en middelzware olie en
570.000 ton zware stookolie. Sindsdien heeft deze verhouding zich nog meer in de
richting van de zware stookolie ontwikkeld. Een ernstig nadeel van deze stookolie is
de luchtverontreiniging en de roethinder, die deze teweeg brengt. Er zijn situaties
geconstateerd, dat door roetneerslag op kassen in de nabijheid van de stookplaats de
lichtdoorlating van het glas tot ongeveer de helft werd teruggebracht.
Wanneer magnesiumoxydepoeder in de vlam wordt gedoseerd kan, althans bij ketels
met voldoende hoge rookgassnelheden, de roethinder aanzienlijk worden teruggebracht. In de praktijk bestaat hiervoor echter nog m a a r weinig belangstelling.
Als nieuwe brandstof voor de tuinbouw wordt aardgas genoemd. H e t heeft de gemoederen danig in beweging gebracht, vooral in de Noordelijke provincies. Aardgas
is een zeer aantrekkelijke brandstof en het zal vooral van de prijs afhangen in welke
mate het zal worden gebruikt. Afgaande op de officieuze berichten ziet het er n a a r
uit, dat het kan concurreren tegen kolen en lichte olie, m a a r dat voor toepassing op de
grotere bedrijven een lagere prijs nodig is dan dit j a a r werd genoemd. In Groningen
zijn inmiddels enkele tuinbouwbedrijven tot het gebruik van aardgas overgegaan.
Ook als leverancier voor C 0 2 biedt aardgas goede perspectieven. Er bestaat nog onzekerheid over de eisen, die aan gasbranders, beveiliging e.d. moeten worden gesteld.
Ook moet nog bezien worden in hoeverre de in de tuinbouw aanwezige ketels ge78

schikt zijn om met aardgas te worden gestookt en hoe de capaciteit gehandhaafd k a n
worden. Berekend is, dat wanneer de tuinbouw volledig op aardgas zou overschakelen, hiervoor een hoeveelheid van ruim 1miljard m 3 perj a a r nodig zou zijn.
Door de toenemende automatisatie is de vraag naar noodstroomaggregaten sterk toegenomen. Enkele leveranciers hebben zich hierin gespecialiseerd en sluiten ook onderhoudsabonnementen af.
Grondstomen onder plasticfolie is dit j a a r op grote schaal toegepast met overwegend
goede resultaten. Door het plastic goed aan de aarde te verankeren (b.v. door er een
nylonnet overheen te spannen) kon de stoomdruk worden opgevoerd, en de stoomtijd
aanzienlijk worden verkort.
Voor kleine kasjes, plantenbakken e.d. zijn adviezen gegeven over de toepassing van
elektrische verwarming.
Aan de nog onder handen zijnde projecten alsI T A L reactorhal, kassencomplex L a b .
voor Plantenphysiologie, kassencomplex I . P . O . en technische installaties Proefstation
Aalsmeer, is veel tijd besteed. Deze projecten omvatten zowel verwarming en luchtbehandeling, als het elektrotechnische gedeelte van de installaties.
De gewijzigde opzet van het Instituut laat deze werkwijze in de toekomst niet meer
toe, zodat de technische uitwerking en directievoering van dergelijke projecten voortaan aan anderen overgelaten zal moeten worden.
Machines en w e r k t u i g e n

De spectaculaire ontwikkeling van nieuwe werktuigen voor de fruitteelt is dit j a a r
enigszins afgeremd. In de vollegronds-groenteteelt, de bloembollenteelt en de boomkwekerij daarentegen, breidde de mechanisatie zich nog snel uit, evenals in de tuinbouw onder glas. Bovendien werden er ook ditj a a r aan vrijwel alle bestaande machines en werktuigen verbeteringen aangebracht, m a a r deze worden door de gebruikers
veelal niet als „nieuw" onderkend. De arbeidsmarkt was ook voor de tuinbouw bijzonder krap, zodat sterk gestreefd is naar methoden, waarmee handwerk door machinale arbeid wordt vervangen.
Het sortiment twee- en vierwielige trekkers heeft dit j a a r een uitbreiding ondergaan,
o.a. door invoer uit Italië. Gedurende de laatste 5j a r e n worden erjaarlijks ca. 4000
tweewielige trekkers geïmporteerd. Een derde deel hiervan had betrekking op één
enkel merk, de helft ervan moest verdeeld worden tussen 9 merken, terwijl aan het
resterende zesde deel niet minder dan 43 merken te pas kwamen.
De belangstelling voor spitmachines en spitfrezen is belangrijk toegenomen. Er is nog
weinig ervaring over de geschiktheid van de verschillende machines op allerlei
grondsoorten. Het onderbrengen van stalmest of groenbemester vereist meestal bijzondere zorg. Vele loonwerkers en ook een aantal (glas)tuinders hebben echter
reeds een spitmachine of een spitfrees aangeschaft, waarmee in de regel naar tevredenheid wordt gewerkt. H e t komt ons voor, dat de spitmachine het lierploegen in
kassen hier en daar reeds heeft vervangen, omdat bij deze laatste methode toch altijd
nog enkele mensen nodig zijn, terwijl bij de spitmachine met één m a n kan worden
volstaan.
In de vollegronds-groenteteelt en ook in de boomkwekerij is een groeiende interesse
voor de „beddenteelt". Het middelpunt van de mechanisatie is hierbij de vierwielige
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Aß. 54.
Het mechaniseren met t
vierwielige trekker
(beddenteelt)

trekker. Door de trekkersporen wordt het perceel in een aantal „ b e d d e n " verdeeld;
deze trekkersporen blijven gedurende de gehele teeltperiode als paden fungeren.
Alle verzorgingswerkzaamheden aan de gewassen worden dan met behulp van de
vierwielige trekker uitgevoerd. Naar analogie hiervan onwikkelde zich voor de kleitulpen de z.g. „ruggenteelt" ; het bed bestaat uit 1 of 2 opgehoogde ruggen, waarin
telkens twee regels bollen worden gepoot. O p deze manier kon in enkele gebieden de
schade door wateroverlast worden verminderd, terwijl de mogelijkheden voor machinaal rooien aanzienlijk zijn vergroot.
Voor het ploegen van bollengrond heeft een systeem, waarbij de ploeg tussen de vooren achterwielen van de trekker wordt bevestigd, goed voldaan.
De ontwikkeling van verstekwerktuigen voor de grondbewerking in de fruitteelt is grotendeels tot stilstand gekomen door de opkomst van de chemische onkruidbestrijding.
Bij de cirkelmaaiers voor de fruitteelt is aandacht besteed aan een betere verspreiding
van het afgemaaide gras. Dit kan thans n a a r keuze achter de maaier of eventueel op
de zwart gehouden strook onder de bomen worden gedeponeerd.

A/b. x>.
Ook tussen bloemkool kan
goedgewerkt worden

80

I n de boomkwekerij is een sterk toegenomen gebruik van sleuvengravers en plantmachines te constateren. Als nieuw werktuig heeft hier de „onkruidblazer" zijn intrede gedaan. Hiermee wordt het walletje grond d a t n a cultiveren of aanaarden ontstaat, plus jong onkruid tussen de rozen-onderstammen weggeblazen. Bij vele spuitmachines is de bediening gemakkelijker gemaakt. De fabrikanten vervaardigden
spuitbomen, waarmee de chemische onkruidbestrijding op smalle stroken mogelijk is.
Enkele fabrikanten zijn ertoe overgegaan de tanks van h u n spuiten van polyester
te maken. O p enkele plaatsen zijn dit j a a r proeven genomen met ziektenbestrijding
door middel van de regeninstallatie ;de resultaten waren nog zeer wisselvallig.
In de bollenteelt is gewerkt met enkele prototypen van machines voor het koppen
van tulpen. Hoewel nog verbeteringen noodzakelijk zijn, mag men aannemen dat
deze ontwikkeling zal doorzetten.
De belangstelling voor grondmeng- en mestkeermachines n a m toe; voor het coöperatieve mestfermenteerbedrijf te Ottersum zijn enkele mestkeermachines met zeer grote
capaciteit gebouwd.
Voor het plaatsen van palen in de fruitteelt is een methode tot ontwikkeling gekomen
waarbij gebruik gemaakt wordt van de hydraulische hefiinrichting van de trekker.
In de fruitteelt zijn veel pendel-kunstmeststrooiers aangeschaft voor montage op
vierwielige trekkers. Ook kleine centrifugaalstrooiers, geschikt voor gebruik onder
glas, kwamen naar voren.
O p het gebied van de automatische pottenpersmachines was een goede vooruitgang
waarneembaar. Er zijn modellen die de potten op de grond neerzetten en andere
waarbij de potten op tafelhoogte worden afgevoerd, zodat direct verspeend kan worden.
De inrijder voor kunststoffolie is verder verbeterd, zodat deze ook op zwaardere
grond kan worden gebruikt. O p verschillende plaatsen isgewerkt aan de ontwikkeling
van greppelfrezen en slootreinigingsmachines, zodat hiervan inmiddels ook een
groot sortiment bestaat.
Voor enkele hectaren zijn dit voorjaar nachtvorstkachels met centrale olievoeding
aangeschaft, m a a r door het uitblijven van strenge nachtvorsten is er weinig ervaring
mee opgedaan.
Het machinaal rooien van allerlei gewassen stond in het middelpunt van de belangstelling.
Een enigszins gewijzigde zandbollenrooier gaf op een schone zandgrond goede
resultaten bij het rooien van waspeen. De grond moet hierbij echter wel onkruidvrij
zijn. In de N . O . P . zijn op ruggen geteelde winterwortelen voor fabrieksverwerking
met een aangepaste aardappelrooier geoogst, nadat het loof er met een loofklapper
was afgeslagen.
Een omgebouwde Franse witlofrooier met een capaciteit van 40-50 are per dag,
heeft in W-Brabant en op de Z.H.-eilanden goed werk geleverd. De proefnemingen
met omgebouwde knollenplukkers zijn voortgezet. Eén knollenplukker is o.a. omgebouwd tot gladiolenrooier, waarmee redelijke resultaten zijn behaald. De gladiolenknollen kwamen goed uit de grond, m a a r het transportsysteem behoeft nog verbetering. Een aanvullende machine hierop is de stengelsnijder, waarmee in de schuur
de stengeleinden van de machinaal gerooide knollen verder worden ingekort.
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Een prototype bloembollenrooier heeft dit j a a r 7 ha tulpen op kleigrond gerooid,
onder zodanige natte omstandigheden dat het uitploegen op aangrenzende percelen
moest worden gestaakt.
Enkele nieuwe bollenwasmachines zijn tot ontwikkeling gekomen. Het inblazen van
lucht in het spoelwater heeft bij tulpen en irissen goed voldaan.
Het pellen van de bollen met gebruik van een leesband n a m toe. Ook aan de kleinverpakking van bloembollen is gewerkt, m a a r op dit gebied zal nogveel geëxperimenteerd moeten worden.
Een elektronische machine voor het sorteren van komkommers is dit j a a r geïntroduceerd, evenals een machine voor het wegen van slakroppen die ook voor komkommers
kan worden gebruikt. Bij de fruitsorteermachines viel een sterk toegenomen gebruik
van opstortapparaten, leesbanden en kistenvullers waar te nemen.
Arbeidsmethoden

Door de afdeling Arbeidstechniek zijn met medewerking van een aantal deskundigen
zes arbeidsvoorlichters voor de tuinbouw opgeleid. Deze zijn werkzaam in de Rijkstuinbouwconsulentschappen Roermond, 's-Hertogenbosch, Naaldwijk, Lisse, Geldermalsen en Amsterdam. De cursorische opleiding n a m acht weken in beslag, terwijl
de deelnemers d a a r n a een aantal taken in de praktijk uit te voeren hadden. Na het
beëindigen van de cursus zijn met deze arbeidsvoorlichters maandelijks contactdagen
gehouden, terwijl tevens a a n d a c h t is besteed aan h u n opleiding in de praktijk en het
helpen bij de uitvoering van de op de cursus gekregen opdrachten.
Veel tijd is ook besteed aan de inrichting van bedrijfsschuren. Veelal zijn adviezen
gegeven over bedrijfsindeling, terwijl in een aantal gevallen geadviseerd is over de
bedrijfsopzet, b.v. bij enkele gemeentekwekerijen, een coöperatieve bollenschuur en
een kruidendrogerij.
De belangstelling voor doelmatige transportmethoden in de tuinbouw is sterk toegenomen. Dit kwam o.a. tot uiting in het gebruik van transportrails in kassen en in het
gebruik van stapelborden, hefmasten en laadbruggen bij de fruitoogst. De transportproblemen leidden in sommige gevallen tot een geheel gewijzigde bedrijfsopzet. Een
belangrijke ontwikkeling op dit gebied is waarschijnlijk de inrijvloer voor de opslag
van bloembollen; bij dit systeem wordt niet alleen arbeid, m a a r tevens ruimte bespaard.
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