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Tijdens deontwikkelingsperiode vandegraanplant groeit met dekorrel
het stro,voor ons inNederland hetbijprodukt.Het enekanmennietvoortbrengen zonderhet andere.Dekwekerskunnen enigermate zorgenvooreen
wijziging indeverhouding tussenkorrel enstro,alsde landbouwerdit
wenst»"Vroegerwas indezeverhoudinghet stro rijkelijk vertegenwoordigd.
Het strowas,eerst alsonmisbaar deelbijdevormingvanorganischemest,
laterinsommige delenvanons land ookalsgrondstofvoordekartonindustrie,eengewildbijprodukt.
Hetverwerken opdebedrijvenvanhetvolumineuze produkt strowas
niet onoverkomelijk,omdat menselijke arbeid ruimschoots aanwezigwas,
tegeneenniet tehooggeachte vergoeding.De gebruiktewerkmethoden on
werktuigen warenberekendopdeverwerking enverplaatsingvangrote hoeveelheden stroo
Deproduktiemethodenvan toen zijn,nuin 1966,uit detijd.Heuselijke
arbeid is,zonogaanwezig,duurengeheelgov/ijzigde,hierop afgestemde
werkmethoden hebben inganggevonden.Demaaidorserheerst nuover,maarbeheerst tevenshetmaaien endorsen.Hetdezemachine geschiedt het maaien
vanhet gev/aszeergoed,ookonderongunstige maaiomstandigheden,zoalsbij
verward gelegerd graan.Hetdorsen,waarbijhet zaaduitdearengeslager.
wordt,laat zelfsonderdikwijls moeilijke dorsomstandigheden,bij eenjuisteafstellingvandeapparatuur,meestalweinig tewensenover.Iloeilijke
omstandighedenbijhet dorsen zijnb.v.eenverschillende staatvanrijpheidvankorrel enstro;veel groene plantodelen, b.v.van onkruidplanten
ofklaver (ondergewas); eenstrorijk gewas;een enigermatevochtig tedorsen
produkt.,somsvochtig stro,somsnietdrogekorrels.Behalve datbijhet
dorsen dokorrelsuit dearen enuit dekafjes losgeslagenmoetenv/orden,
moet daarnadekorrelvanhet stro enhetkafgescheidenworden.Hoe minder
stro enkafbijeen zelfdehoeveelheid korrel,hoebeterde zevenvande
dorsmachine/maaidorser deze scheiding totstandkunnenbrengen.Tevensis
bijdeze scheidingdevochtigheidsgraad vanhet tedorsen gewasvanveel
betekenis.Ermoetwordenvoorkomen datdekorrels,methetkaf enhet stro
overde zeven lopen engedeeltelijk metdeze Produkten opdegrondworden
gedeponeerd.Hoedrogerhetgev/as,hoebeterde plantedelen zichlaten
scheiden.
Hetdekomst enhet gebruikvandemaaidorser enmethet schaarseren
duurderwordenvandemenselijke arbeid hoeft zichde.waarderingvoorde
Produktenkorrelenstrogewijzigd.
Doordetelerwordtnueenandereverhouding gewenst tussen dehoeveelheidkorrel enstro,danvroeger.Dekwekershebbenhiermee reeds rekening
gehouden en zullen m.i.hiermee nogverderrekeninghouden.Denudoorde
telers aandegraanplant gestelde eisen zijns weinig maarstevigkort stro,
envele goeduit.tedorsenkorrelsv/elkeechter niet tevlugvanzelf uitvallen envluggaanschieten.
Eengraangev/asmet deze eigenschappen heeftbijhet gebruikvande
maaidorser devolgende invloed.Aangezien erminderkorrel enstrote
scheiden zijn (overde zeven gaan), kanmensnellermetdemaaidorser rijden, waardoor de maaitijdperhawordt verkleind.Aangezienmenperha
minderdorsurennodigheeft,behoeft mendanbijbetrekkelijk ongunstige
dorsomstandigheden,niet tedorsen.
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lïenverkrijgtdaardoor duseen,gemiddeld genomen,drogergedorst
produktopdewagen,watweerminderarbeid enkostenmeebrengtvoordrogen,
hetzij opdeboerderij,hetzijjnhetpakhuis.Voor eendroger produktis
tevens eenhogere prijs tekrijgen (een lagerpercentagevocht5 geenof
minderdroogkosten).
Ookkanmenbijminderdorsuren perha,perseizoen eengrotereoppervlakte graanmet demaaidorserverwerken,ofmenkan,bijeenniet tevergrotenoppervlakte graan,misschien volstaanmet deaankoopvan eenkleinere
endusgoedkopere maaidorser.
Ondanks dit allesblijft nahet dorsen steeds een,hoewelkleine,
hoeveelheid stro teverwerken.Deverwerkinghiervan,moet,in iedergeval
wanneerhet stro'geborgen zalworden,tijdens dedrogeurenvandegraanoogstperiode gebeuren.Dit zijn tevens deurendat alle,iniedergevalde
meeste,personen zichmethet dorsen endebergingvandekorrelbezighouden.Debergingvanhet strovraagt danom eengrotere arbeidsaanwendingperha,danhetmaaidorsen,inclusiefhet transportvanhet zaad.
Detelerheeft nudekeuzeuit meerdan éénwegom zijn"stroprobleem"
opte lossen.Zijnkeuze zalmeestalbeïnvloedworden doorinterneomstandigheden,zoals2deopbrengstprijsvanlosengeperst stro; deplaatswaar
hijhet geperste stro terbeschikking moet stellen,b.v.ophet perceel in
eenhoopopdewendakkerr devochtigheidsgraad vanhet produkt.Ookkanhet
inhet zwad liggende stro tenslotte zonatworden (enblijven)dat eenrendabele bergingniet meermogelijk isendathet ondergeploegd moetworden,
nadat dedroogste partijtjes verbrand zijn.
Internebedrijfsotastandighedenzijno.a.de leveringsverplichting
vanhet geteelde stroaaneenstrokartonfabriek;hetwel ofniet aanwezig
zijnvanvoldoende arbeidsaanbod voordebergingvanhet stro5 hetoptijd
kunnenbeschikken over eenloonwerker,diedeberginggeheel ofgedeeltelijkverricht.
Degraanteler zalmoetenkiezenuitdeverschillende mogelijkheden
(welofnietbergen)enuit deverschillende werkmethoden.
Zijnkeuzemogelijkheden zijn:
1.het stroniet teven/erkenenbergen,maar
a.het stro terplaatse teverbranden,
b.het stro inendoordegrond tewerken;
2.het stro tepersen endaarna
a.depakken in éénofmeerhopen opdewendakkers teplaatsen of
b.depakken ineenhoopaandevastewegte zetten;
3.het stro tepersen envervolgens naarde schuurtetransporteren endaarinop teslaan;
4.het stro tepersen enindeze staat teverkopen,waarbijdekoper zelf
deverspreid overhet land liggende pakkenmoet ladenenafvoeren.
Wanneerwij ervanuitgaandathetgeendeboerwenst tedoenfinancieel,mechanisch enarbeidstechnisch uitvoerbaar is,isoverdeze mogelijkhedenhetvolgende toe telichten enzijndenaderuitgewerkte berekeningen
temaken.
Ad 1a.
Aangezienhetverbranden vanverweerd enniet tevochtig stroweinig
arbeidsurenvraagt endewaardevandeasalsmeststofverwaarloosd kan
worden,kanmen zeggendat dezemethodevanstrovornictigengoenkosten
enbaten meebrengt.
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Ad 1b.
Bijdezewerkwijzewordthet stroopdeakkergebracht,daarachterge
latenenmoetvervolgens indebodenworden gewerkt.Hierbijkanhet gewas
opdevolgende 2wijzengemaaidworden,nl.
1.het graanwordt opnormalehoogte afgemaaid,b.v.opongeveer 10à15
cmhoogte en
2.het graanwordt hogerafgemaaid,b.v.op25tot 40cmhoogte.
Ad tb.1.
Ornhetvande zevenkomende stro teverhakseien enoverdevolle
naaibreedte teverspreiden,moet demaaidorser uitgerust wordenmet een
strosnijderen eenstroverdeler.Decapaciteit vandemaaidorser zaldoor
toevoegingvandezeonderdelen nietbeïnvloedworden,omdatdemotorde
hiervoorvereiste arbeid erwelbijkanleveren.
Dekostenvandeze twee toevoegingen zijnongeveer f.3.000,-.Bij
eenlevensduurvan 10jaar (even langalsdievan demaaidorser)vraagt
deafschrijving per jaar
f.300,deonderhoudskostenwordengeschat op
" 50>bij eenrentevoetvan 6yS,bedraagt derentevergoeding " 110,Totaal

f. 460,-

Bij eenmaaioppervlaktevan 70haper jaar,bedragen dekosten per
ha f. 7?-- Deze moetennogwordenverhoogd met (geschat)f. 3,-perhavoor
groterbrandstofverbruik vandemaaidorser.
Dekostenvanhetverhakseien enverspreiden vanhetgemaaidorste
stro overdeakkerbedragendus f. 10,-perha.
Wanneerhetverhakselde,verspreide stro eenpaardagen ophetveld
ligt ishetwel zodanignaardebodem gezakt,datmet eenruime ploegonderploegen mogelijkis.
Hierbijmoet erniet aanworden gedacht,zoalsbijstopj^elploegen
algemeen gebruikelijk is,nl. zodun mogelijk teploegen,b.v. 4&6cm.
Zalhet strobehoorlijk ondergeploegd worden,dan zaldeploegdiepte op
zijnminst 10à 12cmmoetenbedragen.Dit dieperploegen zal eengroter
brandstofverbruik vragen,b.v.van f. 1,-perha.Haarverwacht magworden
zullen erbijhet onderploegen vanhet stro zonu endanverstoppingenoptreden,welkeopgeheven moetenworden.
Hiervoorwordt 1extrauurperhainrekeninggebracht,f. 5j- peirha.
Het onderploegen brengt perhadus f.6,-kostenmee.Degezamenlijke kosten
vanverhakseien,verspreiden enploegen zullenperha f. 16,-bedragen.
Hierbijwordt aangenomen dathet opzaadvoor ofopwintervoorploegen goonextra
tijd enbrandstofvraagt.Bijdeberekende kostenkomen echternogmeer
kosten, waartegenover somsook enigebatenstaan.
Volgens depublikatie "Waarheenmethet stro"vandeFederatievan
verenigingenvoorbedrijfsvoorlichting inHoordholland endeRijkslandbouwconsulentschappen indie provincie,isde invloedvan ondergeploegd
stro opdeopbrengst vandedaarnaverbouwde gewassen zeerverschillend.
Uitveelproefvelden isgebleken dat indeeerste jarennahet stro onderploegen eenextraH-bemesting noodzakelijk is.Aardappelen enbietenreagerenhet gunstigst opdeorganische stofvanstro,mitsdestikstofbehoefte
goedwordt aangepast.
1357

-4-

Granen,maarvooralvlas reageren inopbrengst veelminder,terwijl
erwtenvelccns eennegatief resultaat geven.Hethumusgehaltevande
grond isop eenproefveld opdeProf.Dr..J.Lï.vanBeramelenhoevete
Wieringerwerf,waar indeloopvan 15jaren intotaal 29?5 ton/ha strois
ondergeploegd,nietverhoogd.
Voordeverteringvan 1000kgstro is 7kg zuivere stikstofnodig.
Deze extrastikstofmoet"bijeenwintergewas inhet najaar en"bijeenvoorjaarsgewas tegelijk metdenormale stikstofbemestingworden gegeven.Deze
stikstofgift kanachterwege blijvenalshet stro incombinatie net een
vlinderbloemig (na-)gewaswordt ondergeploegd en/ofalshetvolgende gewas
eenpeulvruchtis.
Bij eenkostprijsvan f. 1,-perkg zuivere stikstof eneenondergebrachte hoeveelheid strovan 3000kgperha,zijndekostenvandezebemesting f. 21,-perha. (indeze envolgendeberekeningen isaangenomendat
indenabije toekomst gemiddeld 3000kgstro perha,bijdegomaaidorste
graangewassen zijn teoogsten).Hierbijwordt dangerekend dathet bemesten
zelfgeenkosten meebrengt.Opwintergewassen zoudeH-bemesting metde
P2O5-bemestingkunnen samengaan.
Aan totalekostenkomenwijdanvoorhetverhakseien enverspreiden
enonderploegenvanhet stro envoordebenodigde extrastikstofgift op
f« 37? - perha.
Het lijkt aannemelijk dezekosten gelijk testellenmet eenevengrote
gemiddeldhogere opbrengst ingeld alsgevolgvanhetonderwerken vande
stro-oogst.
Ad 1b2.
Inplaatsvanhetgraangewas opnormalehoogte van 10à 15omtemaaiens
kanmendehalmen ookhogerafmaaien> b.v.op20à30cm (indegenoemde
publikatie wordt zelfsgesprokenvan50-60cm).
Hetnu' overde zevenlopende stro,datdusvrijkort is,kanmeteen
Zog.verdeler goed overdegehelemaaibreedtewordenverdeeld.Bezwaarlijkei
ishetde lange stoppelsnudoorploegenondergedekt tekrijgen,Ookals
dezeeerstnogworden gemaaid,watwerkuren enkostenmeebrengt,gaatdit
nogslecht.Opdodemonstratie indeïïilhelminapolder(9-8-65)werdenvoor
het maaien o.a.cirkelmaaiers gebruikt.Deresultatenvandezebewerking
warenmatig.Bijeenwerkbreedte van 3,25 misdeprijsvandeze werktuigen
f. 3185,-.
Voorhet losmakenvandegrondwerd,met redelijk resultaat,eenroterende spade-eggebruikt.Vfcrkbrcedte•1,65 m5 prijs f. 1750,-.Vanhet
hierbijonderwerken vanhet strokwamnietveel terecht.Zen stoppelploeg
slaagde inhet onderbrengenvande stoppels enhet losse stroredelijk,
bij eenwerkdiepte van zeker 12cm.Senandere stoppelploeg faaldevolledig.
Ingenoemde publikatiewordtvermeld "hiertoeverdient de freesdevoorkeur".Hoewelmet eenfreeshet onderwerkenvanhet strobehoorlijk goed
mogelijk is (zoals ook indeWilhelminapolderwerd gedemonstreerd),komt
echterbijdezebewerkingdegrond erzofijnbij teliggendat eenlatere
bewerking,zoals zaadvoor ofherfstvoor ploegen,ineennatte periode,uitgeslotenis.
.:. Dezemethode,waarbijhet graangewas doordemaaidorserhooggemaaid
wordt enwaarbijdaarnahet stro,nadat dit eventueel eerstdichter bijde
grondgemaaid isindegrondmoetwordengewerkt met denuaandomarkt
zijndewerktuigen,onderNederlandse omstandigheden (lengtestro, mm neerslag),wordt doormijnogniet goed mogelijkgeacht.
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Ad2a.
Het strowordt geperst endepakkenworden inhopen opdewendakkers
geplaatst.
Omdestrobergingmogelijk temaken zijnverscheidene methoden ontwikkeld.Devindingrijkheid,omdehierbijvoorkomende problemen opte
lossen,isgroot.Allemethodenvindenhunaanhangers,watvoordeconstructeurs enfabrikantenvandehierbijtegebruiken,somskostbarewerktuigen,
ookmaargoedis.
Omdehiernatevermelden redenenwordt,uitdezeveelheidvanmethoden,
doormijdevolgende methode geprefereerd,,Het strowordt doormiddelvan
eengoede (maarniet de zwaarste)hogedrukpers inpakkengeperst,welke
daarnaviaeenopvoergootin eenonbemande pakkenwagen,welketenminste 16
pakkenkanbevatten,wordengebracht.Deverzamelde pakkenwordenuitde
wagengelost opdwarszwaden.Wanneerhetperceelniet telangisenerniet
teveel stro ligt,kanditdeponerenvandepakken opdewendakkersplaatshebben.Anders zaloverhetperceelnogeendwarszwad moetenworden gevormd.
Vervolgenswordendepakkennauw aaneengesloten, inpakkettenvan 8stuks
gelegd.Dit gebeurt inhandwerk.Daarnaworden depakketten met een z.g.
klauwvork,gemonteerd aande (verlengd^voorladervan eentrekker,opgenomen
enin stapels opdewendakkers geplaatst,ofopwagens geladen.Inditgeval
wordendewagens naardelosplaatsvervoerd (zoalswendakker,vasteweg,
schuur)enworden depakkendaarmet deklauwvorkvandewagenopgenomenen
opdebestemde plaats gedeponeerd.
Redenenvanvoorkeurvoordezemethode zijns
1.detreinvandebijdezemethode tegebruikenwerktuigen isnietovermatiglang;;zijbestaat uit eenbemande trekker,waarachter een onbemande
hogedrukpers metverlengde opvoergoot eneenonbemandepakkenwagen,^
2. inhetgevaldat ermaar éénpersoonbeschikbaar isom zichmetdebergingvanhet strobezig tehoudenkunnendeonderdelen persen,pakketten
leggen,pakketten opnemen enopeenhoopofwagenplaatsen,wagenstransporteren endaarna lossen,tochplaatshebben.
3.zware enlichamelijk inspannende arbeidbehoeftbij dezemethodeniet
plaats tehebben,zoalsditb.v.velhet geval iswanneerdepakken,
hetzijdirectbij.hetpersen,hetzijuithet zwadopdewagen gebracht
worden.Hierbijheeft deman (soms zelfs 2mannen)oenonaantrekkelijke
enlevensgevaarlijke taakj;.
4- detegebruikenwerktuigenvragen,behalvevoordepers,,geengrote
investeringen engeenonderhoudskosten.
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Vooralhetonderpunt 2genoemde argumentwordt vanveelbelang
geacht.
Devraagis ofdekostenvandezewijzevanstro-"borgenacceptabel
zijn.Devolgendebecijfering geeft daarvaneenindruk.
Voordezewerkmethoden zijnaanwerktuigennodige
1 trekkervanminstens 40pk.Dekostenhiervanworden peruurverrekend
à f. 5? _ P©rtrekkeruur envoorhet loonvan detrekkerchauffeurook f.5 ;
peruur,inclusief socialelasten.
1getrokkenhogedrukpers (MacCormickB 47)
f.
9.000,tl
1pakkenverzamelwagen,metopvoorgoot aandepers
1.250,II
1voorladermetklauwvork,enzo
3.615,(devoorlader ismisschien alwel aanwezig enkan inieder
gevalvoorvelewerkzaamheden gebruiktworden,zodatin
werkelijkheid niet allekosten opdestroberging zullen
drukken,zoalshiergeschiedt)
Totale aankoopkosten,exclusief trekker
" 13.865,Bijeenlevensduur,bij70kaper jaar-,van 10jaar,
zijndeafschrijvingskostenper jaar
" 1.390,rentekostenper jaar;60;onieuwwaarde, G,o
"
500,onderhoudskosten
"
A00,Totaal

f. 2.290,-

ofperhaf. 33,-ofper 1000kg stro (bij3000kg/ha)f.11,Debenodigde tijdom 1ha stro tepersenisminderdan
1uur.Dekosten peruurvoor trekkermetchauffeur zijndus
tenhoogste f. 10,-,perhaofper 1000kg stro
Debenodigde tijdvoorhet inyakkettenleggenvande
indwarszwadenliggende pakken isongeveer 3/4uur.
Debenodigde tijdvoorhet opnemenvandepakkettenen
vanhet plaatsenhiervan inhopen ofopeenwagen isongeveer
3/4uur.
Bijeenuurloonvandewerknemervan f. 5?- (incl.sociale
lasten)enbijf. 4,-voorkostenvande (nulichtere)
trekker,zijndekostenperha f. 10,50;per 1000kg stro
Dekostenvoorbindtouwbedragen per 1000kgstro ongeveer
Menkan 1000kg stroduspersen enopdewendakkers aan
hopenplaatsenvoor f.20,30.
Opdekostenvanhet stro aandevastewegwordt onderhet
volgende punt teruggekomen.

f.

3,30

f.
"

3,50
2,50

Ad 3.
Bijhet transporteren vanhet stronaardeschuurenhet opslaan
van stro inde schuurmoeten deonderhetvorige puntbecijferde kosten
verhoogdworden met detransportkosten.Deze zijnnatuurlijkvooralafhankelijkvande transportafstand,maarookvanhet toegepastewerkschema,
lienkanhet strob.v.opdevolgende manierenbergen.
Bij eengemiddeld gewichtvan 33kgperpaken3000kgstro perha zijn
erperha 90pakken.
Bijeenpaklengtevangemiddeld 100cmeneenbreedtevan 36cm
kunnengemakkelijk2pakketten pakken,dus 16stuks,opeenwagenvloervan
2bij 3 mworden geplaatst.Bij5lagengaanopéénwagen80enbij6lagen
96pakken.Opéénwagenkandusgemiddeldhet strovan 1hagestapeld worden.
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WerkschemaI
Allewerkzaamheden geheuren door 1persoon.'smorgens,3wagensmet
het strovan 3ha,met deklauwvork lossenenaanklampen stapelen
indeschuur endaarna 3ha persen,incl.rijtijd naarhet perceel
3hapakketten leggen
3hapakketten opwagens laden
met 3wagens,waarop 3hastro,naarde schuur
Totaal

3 uur
3 uur
<=-4 u u r
2ir uur
uur
11uur

Eenpersoon is instaat in 11uur 3hastro tepersen,opdewagen
teladen enthuis indeschuur testapelen.
Perhadus 3uur en40min.ofper 1000kg stro+ 1uur 15min.
WerkschemaII
Dewerkzaamheden gebeuren door 2personen«
A perst 2hastro
A perstnogeens 2hastro
A legtpakkettenvandelaatste 2ha
A isdus5~iuur inhet strowerkzaam enkanb.v«
uren gedorst graannaarhuisrijden.

2uur
2uur
1,5uur
de resterende

B losteerst 2wagens metpakkenwelke devorige avond geladen
zijnennaardeschuur zijngereden
B maaktpakkettenvan2hapakken
B laadt op2wagens 2ha stropakken
B rijdt tweemaal 2wagensnaarhuis enterug;;4x20min.
B lost 2wagens inde schuur enstapelt depakken
3 laadtnogeens 2wagens
Totaalwerkt B
Bijdezemethode zijn-in 15uur en20min.4hastro geperst ón ind^schuur
geborgen.Perhadus 3uuren50min.ofpor 1000kg stro+ 1uuren 15min.
Uitvorenstaande opstellingblijkt datwanneer op 2,resp. 3wagens,
2 en3haof6000en9000kg stro ineenmaalvanhet landnaarde schuur
wordenvervoerd de transportkosten per 1000kgniethoogkunnen zijn.
Haarbovendien moetendepakkennuéénmaalvakerworden opgenomen enneergelegd danbijhetvormenvanhopenvandeopdewendakkers gedeponeerde
pakken„
Bijhet opnemenvan dewagen enneerleggen op,klampen inde schuur moet
ookdotrekkergebruiktworden»
Bijhet reeds eerderaangehouden uurloon,incl.sociale lastenvanf.59endetrekkerkostenvanf.4«-z ijnclekostenvoor transport enlossen
enweerneerleggenvandepakken inde schuur,alnaarhet toegepaste
werkschemaI ofII f.3S50off.4,-per 1000kg.
Dezekosten,gevoegdbijdeberekendekostenvoorhet plaatsenvande
pakken inhopen opdewendakkers àf.20,30,wordenvoordebergingvan
het stro indeschuurafhankelijkvandetoegepastewerkmethode f.23,80
off.24,30per 1000kg.
~~
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2 uur

1-3v u u r

1-4 u u r
80 min.
2 uur
1Ü? u u r
9uur50min.

Ad 4Wanneerhet stro doordeteleralleengeperstwordt,waarbijde
pakkenverspreid ophet perceelkomen teliggen,zodat dekopervanhet
stro depakkenmoet ladenenwegvoeren,bedragen dekostenvanhet
persens
bijeenlevensduurvan 10jaar,wanneer 70haperjaarwordt geperst en
bijeenrentevergoedingvan &fo(over 60yovandenieuwwaarde)enf.300,vooronderhoud,afschrijving
f.900,rente
" 325,onderhoud
" 300,Totaal

f.1525,-

ofperhaf. 22,-ofper 1000kg stro ruim£.7,-«
Ditbedragdient nog tewordenverhoogd net f.5,-voordetrekkcrkosten
enf.5i~voor arbeidsloon enf.7,50voorverbruiktbindtouw.
Totaalwordendeperskosten perhadusf. 39,50ofper 1000kgstro
f..13,20.
Volgenswelkemethode deboer,financieel,hetbestekanhandelen
hangtvooral afvande doorhem tebedingenverkoopprijs vanhetstroen
deze isweer afhankelijkvande streekvanhet land,waarhetbedrijfis
gelegen.
Alleenpersen endepakkenverspreid ophet perceelkost dusper
1000kgstro ruim
f, 13,Depakkenophopen geplaatst opdewendakkers ruim
" 20,Bijhetbergenvandestropakken indeschuurbedragende
kostenongeveer
" 24,Inverschillende artikelenkanmen lezendat,inverband Lietde
lage stroprijs ende schaarse enduurtebetalenarbeidskrachten,moet
wordenoverwogen ofhetbergenvanhetgeteelde stronoglonend isenof
het stronietbeterondergeploegd kanworden.
Inhet geval ergeenarbeidbeschikbaar is,kanmenooknietde
voordebergingbenodigde 4uurperhavoordezewerkzaamheid beschikbaar
stellen.
Hoewel ermeestalvooreenhooguurloonnogwel eenlossewerkkracht
tekrijgen is,meen iktemoetenbetwijfelen ofzo'npersoon instaat zal
zijndewerkzaamheden,verbonden aandestro-oogst,opdeomschreven
wijze teverzorgen.
Hetvlotwerkenmet eenklauwvorkvereistbeslist eenintelligent
persoon,diemet grotebehendigheid met eentrekkerkanomgaan endiede
laad-enlosinrichtingvlugenopde juistewijzekanbedienen.
Wanneerwordt gesteld dat eenboermet 70hastro doordit tebergen
per 1000kg f. 35?-voordeelverkrijgt,danontvangthijdoor zijnstro
tebergen (210tonàf.35,-)-p«7-350,-.
Voor ietsmeerkanhijmomenteelnogeenwerknemer eengeheel jaar
indienst nemen.
Zogeredeneerd ishet tochnogwelaantrekkelijk destro-oogst te
bergen.Hoewel inminderemate lijkthetvoor eencombinatie van4boeren
metb.v. ieder20ha stro ookhet overwegenwaard debenodigdewerktuigen
gezamenlijk aan teschaffen.
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