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JAARVERSLAG 1956
Zij, die belangstelling hebben voor het werk van het Instituut
voor Tuinbouwtechniek kunnen zich als begunstiger opgeven.
Zij ontvangen dan o.a.:
1. De mededelingen, het jaarverslag en het Jaarboek van het
Instituut.
2. De keuringsrapporten van machines, werktuigen, gereedschappen, materialen enz., die voor de tuinbouw van belang
zijn.
3. Een korting van 10% op de door ons gegeven adviezen voor
zover deze niet gratis zijn.
4. Uitnodigingen voorhetbijwonen vanontwikkelingsdagen aan
het Instituut, waarbij vooral met machines en proefmodellen
wordt gedemonstreerd.
De jaarlijkse bijdrage is f 10,—; voor veilingen, industriële en
handelsondernemingen, die begunstiger willen zijn, f 25,— of
meer, te storten op onze postgirorekening nr 560057.

Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de inhoud is toegestaan met bronvermelding.
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Inleiding
Afb. 1. Hoofdgebouw I.T.T.

Ditjaar isduidelijk gebleken dat door detoenemende centralisatie en automatisatie
het van veel groter belang wordt door onderzoek en gedachtenwisseling van te voren
na te gaan in welke richting de toepassing van bepaalde technische hulpmiddelen in de
tuinbouw zich vermoedelijk zal ontwikkelen.
Daarbij iser detendensdatdeinvesteringen,dienoodzakelijk zijn omdecentralisatie
en de automatisatie door te voeren,teneinde goedkoper tekunnen produceren, steeds
groter worden, wat met zich meebrengt dat de kleinere bedrijven in grote financiële
moeilijkheden komen. Getracht kan worden hieraan tegemoet te komen door gemeenschappelijk gebruik, hetzij coöperatief, hetzij door inschakeling van een loonbedrijf.
Deze problemen kwamen vooral naar voren bij het ontwerpen van een districtsverwarming, waarbij in een bepaald geval is gebleken dat, ofschoon de investering
meerdan 2x zohoogwordt, debedrijfskosten 20%lagerkunnen zijn. Dit komt voornamelijk doordat dan 20 % minder brandstof wordt gebruikt voor dezelfde hoeveelheid warmte in de kassen. In verband met de grootte van de investering is hier de
stichting van een warmtebedrijf op zijn plaats. De kweker krijgt daardoor tevens
meer gelegenheid zich op de teelt zelf te specialiseren.
Specialisatie is een kenmerk van deze tijd, waaraan op de Ontwikkelingsdagen van
het Instituut op21en22november aandacht is geschonken.
Bij het forum op de eerste ontwikkelingsdag ishet duidelijk geworden, dat debeslissingwelkekas demeestdoelmatige engoedkoopsteis,vooralafhangt van het resultaat
van de teelt.Tegenover f0,50 meeropbrengst per m2 kan soms een investering staan
van f 10,—/m2.
Op de tweede dag is een forum gehouden over grondbewerking, waarbij o.a. naar
vorenisgekomen, dat heteffect van frezen, behalvevan degrondsoort, de voorafgaande en de daarna komende weersomstandigheden, ook afhankelijk is van de diepte
waarop gefreesd wordt. De schoffelfrees die de grond maar 1 cm diep losmaakt is
daardoor geschikt voor gemakkelijk verstuivende gronden, omdat maar een zeer
oppervlakkige bewerking plaats vindt. Ook de prikrol die tot een betere beluchting
van de grond kan bijdragen, blijkt niet alleen op grasvelden, maar onder bepaalde
omstandigheden ook in boomgaarden goede resultaten op te leveren.

Het opkweken van tomaten uitsluitend onder kunstlicht, blijkt weer uitstekend te
gaan. Zeer goede resultaten zijn door Ir. Germing bereikt bij continubelichting en
sterk wisselende temperatuur.
Voor de champignonhuizen zijn standaardtekeningen gemaakt, evenals voor de 6
meter kassen, zowel voor het vaststaande als voor het roltype. Deze tekeningen kunnen tegen een lagere prijs beschikbaar worden gesteld dan tekeningen voor speciaal
ontworpen kassen. Het besef dat het belangrijk is dat kassen eerst worden geverfd
voor zein elkaar worden gezet, begint meer ingang te vinden.
Met de Dowtherm-verwarming zijn de resultaten minder goed geweest dan met de
dunnepijpverwarming; er is echter ook minder warmte voor gebruikt. De teelt zal nog
meer aan deze verwarmingswijze moeten worden aangepast, alvorens wekunnen vaststellen of dit systeem wel of geen toekomst heeft.
Het stomen van degrond met een automatisch getrokken stoomrek op 40cm diepte
gaf goede resultaten;voor stomen op een diepte van 25cm kan met een veel lichter
rek worden volstaan.
De centralisatie van ketelhuizen op het bedrijf is dit jaar zeer sterk toegenomen,
veelal is men daarbij tevens tot gebruik van zware olie(3500 sec. RI) overgegaan.
Daar de stooktechnici thans tevens verwarmingstechnici zijn is door hen zeer veel
op verwarmingsgebied geadviseerd. Klimaatkassen met water als koelmiddel over
het glas zijn ditjaar in gebruik gekomen.
Een mechanisme voor een lichtafhankelijke temperatuurregeling is ontworpen en
op één van onze kassen aangebracht. Voor het verwarmen van bloembollengrond is
een omkeerbaar systeem met gebruik van hoofdleidingen als verwarmingsleidingen
uitgevoerd. Hierbij is het gehele pijpennet ondergronds.
De elektrische verwarming met verzinkt vlechtwerk als verwarmingselement is niet
alleen voor witlofverwarming, maar ook bij het verwarmen van de grond voor het opkweken van planten in gebruik gekomen. Er wordt bij deze gaasverwarming met de
voor een mens ongevaarlijke spanning van 42 of 24Volt gewerkt.
De kunstvogel is ditjaar op meerdere plaatsen met succes gebruikt.
De mogelijkheden van de toepassing van de lier zijn nader bestudeerd.
Een eenvoudige afstaartmachine voor uien is gemaakt.
Eenprototype van detriloogstervoor bloembollen op geestgronden heeft goedwerk
geleverd op het lege veld. Voor de kleigrond is een nieuw type rooilichaam gemaakt.
Bij de studie van werkmethoden blijkt er nogal verschillend te worden gewerkt bij
het aardbei- en champignon plukken op verschillende bedrijven.
De champignonteelt heeft zich weer verder uitgebreid. De jaarproduktie bedraagt
thans meer dan 1 miljoen kg; er zijn ca. 250kwekers.
In het Jaarboek Tuinbouwtechniek 1956, dat 304 pag. telt, is getracht de nieuwe
ontwikkelingen van het laatstejaar weer te geven.
Het aantal begunstigers is tot 1050 gestegen.
In juli 1956 bestond het instituut 12f jaar.
De opzet van dit Jaarverslag is ditmaal enigszins gewijzigd, vooral wat het eerste
gedeelte „Voorlichting" betreft. Ik meen dat het in deze vorm gemakkelijker leesbaar
is, en beveel het verslag gaarne in Uw belangstelling aan.
DR. IR. E. W. B. VAN DEN MUIJZENBERG

Algemeen

overzicht

Personeel
In aansluiting op een door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening aangegeven wijziging van de statuten van het Instituut, heeft het personeel
sedert 1 januari 1956 de statusvan rijksambtenaar gekregen. Voor het instituut blijft
de stichtingsvorm, in verband met de uitvoering van werkzaamheden en het contact
met het bedrijfsleven dat daarmee samengaat, gehandhaafd.
De veranderingen die zich in de loop van het jaar in de samenstelling van het personeel hebben voorgedaan, zijn de volgende:
Einde 1955

Benoemd

Vertrokken

Einde 1956

Tuinbouwkundig
Technisch
Administratief endiverse . . .

30
33
23

5
10
4

3
2
4

32
41
23

Totaal
Stooktechnieken administratie

86
10

19
2

9

96
12

96

108

Proefterreinen, gebouwen eninrichting
Het proefterrein aan de S. L. Mansholtlaan is met 2 percelen grasland, resp. ca.
1,5 ha en ca. 2,5 ha groot uitgebreid. In verband met de moeilijke waterhuishouding
van deze gronden is wederom in samenwerking met de Ned. Heidemij en de afd.
Cultuurtechniek van de Landbouwhogeschool een drainageplan in uitwerking.
Op het proefterrein aan de zuid-westkant van de gemeente Wageningen is een bemalingsinstallatie voor slootwaterafvoer opgesteld.
Op de spuittorenzolder is een windtunnelinstallatie voor stromingsmetingen en het
ijken van instrumenten opgesteld.
Het logeergebouw voor deelnemers aan cursussen georganiseerd door instituten of
laboratoria, alsook door land- of tuinbouwverenigingen, is thans ongeveer \\ jaar
in gebruik. De belangstelling voor het gebruik van dit gebouw neemt nog steeds toe,
zodat hierdoor aan een gebleken behoefte blijkt te worden voldaan.
Inventaris
Voor onderzoek, beproeving, proeftuinen en werkplaatsen zijn o.a. aangekocht en/
of gemaakt: motorproef apparaat; registrerende 16punts millivoltmeter; toongenerator; kleine elektromotoren en meetinstrumenten als regelmeters, stopuurwerken e.d.;
toerustingsstukken voor instrumentmakers draaibank; vlakplaat; werkplaats draaibank; vierwielige dieseltrekker 36pk; 2-wielige 5pk hakfreesmachine met werktuigen; cirkelmaaier; 3 messenkooien; fruitsorteermachine; tomatensorteermachine;
2 snelwegers; korte rollenbaan; 3tonsvrachtauto; stookolietank 13.0001; toerusting
voor signaleringsinstallatie ter beveiliging en controle van regel- en meetinstallaties,
elektromotoren, lesmaterialen voor onderwijs en kantoormeubilair; enz.

Correspondentie
In 1956zijn 11.596briefnummers gebruikt, waarvan 2132voor schriftelijke adviezen.
Vandezelaatsteverzorgdendestooktechnicier 1028.Hetaantalmondelingeadviezen,
mede een gevolg van het bezoek aan het Centrum voor Tuinbouwtechniek, is sterk
toegenomen.
DocumentatieenBibliotheek
Het aantal volgensU.D.C, enopauteursnaam gerangschikte literatuurkaartjes bedraagt ruim 16.000.Hetaantal foto's isuitgebreid tot 6000stuksendelantarenplaatjestot 1500stuks.Vandemogelijkheid omliteratuur optuinbouwtechnisch gebiedte
raadplegenwordteentoenemend gebruikgemaakt.Foto'senlantarenplaatjes kunnen
eveneensaanderdenworden uitgeleendvoorhethoudenvanlezingenofvoorlesdoeleinden.
Publikaties
Ditjaar zijn in druk verschenen:
Mededelingen 31en 32,beproevingsrapporten nrs. 16, 17,18en 19,alsmede9 globalebeoordelingsrapporten. Vandezelaatstezijnerverschillendeafgedrukt indevakbladen.
In november is uitgekomen het „Jaarboek Tuinbouwtechniek 1956", waarin een
groot aantal artikelen bijeengebracht zijn over vrijwel alle onderdelen van de tuinbouwtechniek. Dit boekiszoweldoor depers alsdoor dekwekerszeer goed ontvangen.Hetligtindebedoelingvoortaan elkjaar eendergelijkjaarboek telatenverschijnen.
Verder verscheen een nieuwe druk van de exportcatalogus (in samenwerking met
het ministerie van Economische Zaken) en een nieuw prospectus van het Centrum
voor Tuinbouwtechniek. Het boek „De Tuinbouwtechniek in Amerika" is uitverkocht.
Allepublikatiesworden directnaverschijnen gratistoegezonden aan onzebegunstigers,wieraantal indecember de 1000overschreed.
Voor de 177artikelen, diein devakperszijn gepubliceerd, wordtverwezennaar de
bijlage aan het einde van ditjaarverslag.

Afb. 2.
KijkjeinhetCentrum
voor Tuinbouwtechniek

Onderwijs
De opleidingscursus voor leerkrachten Tuinbouwtechniek B (motoren en werktuigen) waarmee in de loop van 1955 een aanvang werd gemaakt, is in 1956 beëindigd.
Van de 14 deelnemers die de opleiding begonnen, hebben 11 de cursus tot het einde
gevolgd. Aan 10van hen kon na het examen het diploma worden uitgereikt.
De nieuwe cursus voor de A-opleiding (kassenbouw en verwarming) nam begin
oktober een aanvang met 17 deelnemers. Een van de vroeger geslaagden voor deze
opleiding werd als toehoorder toegelaten.
"%&*

Afb. 3.
Eenvoudige electromotor, die bij onderwijs wordt
gebruikt

In het nieuwe leerplan is voor het onderdeel „Elektriciteit" meer tijd uitgetrokken.
Dit in verband met de steeds toenemende toepassing van de elektriciteit in de tuinbouw. Aan de praktijkscholing vande a.s. leraren wordt waar mogelijk de volle aandacht geschonken. Dit laatste geldt evenzeer voor de didactische scholing.
De praktijkcursussen voor leerlingen van tuinbouwscholen ondervinden steeds
meer belangstelling. In sommigeconsulentschappen ishetalzo ver, dat alle leerlingen
van de vakscholen een dergelijke cursus volgen alssluitstuk op het techniekonderwijs
dat op school gegeven is. Dit is o.a. het geval met de fruitteeltvakscholen uit de consulentschappen Kesteren, Geldermalsen en Maastricht en enkele andere vakscholen
uit deconsulentschappen Amsterdam, Geldermalsen en Zwolle.
Voor het eerst maakten ook een tweetal lagere tuinbouwscholen gebruik van degelegenheid een korte praktijkcursus te volgen. De leerlingen van dehoogste klas van de
scholen te Venlo en Haamstede kwamen daartoe drie dagen naar Wageningen.
Evenals het vorige jaar zijn een aantal leerlingen van de Middelbare Tuinbouwschool te Utrecht in de gelegenheid gesteld om gedurende drie maanden één dag per
week praktijkoefeningen te verrichten. Later volgde de gehele examenklas van deze
school weer een praktijkcursus van drie dagen.
De praktijkcursus voor de Tuinbouwschool te Boskoop is dit jaar uitgebreid tot
alle leerlingen van die school. De beide parallelklassen kregen ieder gedurende twee
weken onderricht in de opbouw, bediening, het onderhoud en het gebruik van motoren, machines en werktuigen.
De cursus aan de vakschool voor Tuinbouwtechniek te Hoorn is ook dit jaar
weer besloten met een praktijkweek aan het Instituut. Ook de deelnemers aan de specialecursusvoorTuinbouwtechniek uitTerAar slotenhun lessenafmeteen dergelijke
praktijkcursus.

Op verzoek van een aantal leden van de Nederlandse Fruittelers Organisatie, kring
Geldermalsen, iseenpraktijkcursus van eenweekgegeven. Daar zijn speciaal dewerktuigen en machines behandeld, die van belang zijn voor de fruitteelt in dat gebied.
Als bijzonderheid kan vermeld worden dat eveneens een cursus van een week verzorgd is voor de leerlingen van de Middelbare Tuinbouwschool uit Sint Truiden
(België).
Het aantal eendaagse cursussen met het karakter van een praktijkdag voor leerlingen van verschillende tuinbouwscholen nam ook ditjaar weer toe. Daarbij is gebleken
dat dezedagen welhun nut afwerpen, maar dat dezetijd toch te kort isomzelfs enkele
onderdelen van de stof goed te behandelen.
Vanwege het Instituut zijn evenals in 1955 weer een aantal lessen verzorgd aan de
cursus voor bedrijfsleider in de fruitteelt te Geldermalsen. Hetzelfde was het geval
voor een speciale cursus voor medewerkers van verschillende Wageningse instituten.
De cursus „Stoker kasverwarming" te Rotterdam beëindigd met het examen, dat
afgenomen is onder toezicht van de stichting Vakexamens voor de georganiseerde
land- en tuinbouw. De 14deelnemers aan dit examen, dat een schriftelijk, een mondeling en een praktijkgedeelte omvat, zijn allen gediplomeerd. Met eennieuwe cursus
voor het verkrijgen van dit diploma is insamenwerking metdestudieclub Rotterdam
een begin gemaakt. Alle lessen aan deze cursus worden ook nu weer door personeel
van het Instituut verzorgd.
Door de stooktechnici van het Instituut is les gegeven aan een vijftal stookcursussen. Ook de cursussen voor champignontelers hebben nog steeds een grote belangstelling. In het Consulentschap Maastricht zijn de lessen aan zesvan deze cursussen
verzorgd.
Bij een studiereis naar Duitsland, die tot doel had daar het technisch onderwijs aan
detuinbouwscholen tebestuderen, werden waardevolle gegevensverkregen, die vooral
bij het praktijkonderwijs dienstig kunnen zijn.
In de loop van dit jaar kon een tweede vakleraar aangetrokken worden voor de
verzorging van de lessen aan de praktijkcursussen in Wageningen. De ontwikkeling
van eenvoudige leermiddelen en lesmaterialen ten behoeve van het elementair tuinbouwtechnisch onderwijs kwam ditjaar goed op gang.
In samenwerking met de Inspectie van het Tuinbouwonderwijs is een oplossing
gevonden voor de serie-produktie van deze hulpmiddelen en de distributie ervan bij
de verschillende inrichtingen van tuinbouwonderwijs. De verdere ontwikkeling van
deze eenvoudige hulpmiddelen heeft de volle aandacht. Het is daarbij van belang de
bouw en de werking te schematiseren op een zodanige wijze, dat de leerlingen inzicht
en begrip wordt gegeven in het betrokken machinedeel of werktuig. Als voorbeeld
mag dienen de in afb. 3 geschematiseerde „elektromotor", die uit zeer eenvoudige
onderdelen door de leerlingen zelf kan worden gebouwd.
Nog steeds wordt het werk aan deopleidingscursussen en meer nogdat aan de praktijkcursussen, gehandicapt door het gemis aan behoorlijke leslokalen. Het iste betreuren dat hiervoor nog steeds geen oplossing gevonden kon worden. Vooral gedurende
de strenge vorstperiode van de afgelopen winter was het lesgeven in de onverwarmde,
tochtige, provisorisch ingerichte ruimte voor de betrokkenen een zeer moeilijke opgave.

Voorlichting
Adviezen
Alleen deschriftelijke adviezen zijn geregistreerd. Het aantal mondelinge adviezen
dat aan kwekers, fabrikanten, handelaren, e.d. verstrekt is tijdens bezoeken aan bedrijven, op tentoonstellingen en demonstraties en bij besprekingen op het I.T.T., is
enigemalengroter.
Evenals in de voorgaandejaren zijn ook in 1956weer verschillende grote en zeer
grote adviesprojecten uitgewerkt. Mede door de sterk gestegen prijzen beloopt het
bedrag aan investeringen dat met onze adviezen isgemoeid in demiljoenen guldens.
Devolgendetabelgeefteenoverzichtvandeditjaarverstrekteschriftelijke adviezen
enbijbehorende nieuwgemaakte tekeningen.
Industrie en Handel

Tuinbouw
adviezen

tekeningen

adviezen

tekeningen

2

Bedrijfsgebouwen
Kassenbouw
Verwarming
Stooktechniek
Rookgasonderzoek . . . . .
Elektriciteit
Trekkracht en grondbewerking
Spuiten, nevelen, sproeien,
maaien
Oogsten, rooien, sorteren, vervoer
Champignonteelt
Diversen

60
165
76
1028
230
136
101

15
185
88
338
142
71
6

4
26
20

142

14

19

34
48
15

98
43
130

8
1

2

Totaal

2035

1130

97

9

3
16
3

2

Rondleidingbezoekers
Er is steeds naar gestreefd alle bezoekers door deskundige medewerkers te laten
ontvangen. Hiervoorisechterwelgewenst,datbezoekersdievooréénbepaald advies
komen, hunbezoekvantevoren aankondigen. Erkan dan voor gezorgd worden,dat
debetreffende medewerker aanwezigis.Bezoekersin groepsverband wordt ook aangeraden hunexcursieliefst meer daneenweekvooraf optegeven.Wijkunnenerdan
voorzorgen,datvoldoenderondleidersaanwezigzijn,zodatingroepenvanca. 15personen kan worden rondgegaan. Dan kan iedereen alles zien en horen wat uitgelegd
wordt.
Behalvehet Centrum voor Tuinbouwtechniek kunnen ook delopende proeven op
detuin,indekassen, ketelhuis,klimaatschuur enspuittoren bezichtigworden.Documentatiemateriaaliszowelindeverschillendestandsin het C.T.T. alsindeinformatiestand te verkrijgen.
Films
Defilm„Mechanisatieindegroenteteelt", waarmeein 1955isbegonnen,isditjaar
gereedgekomen.DezefilmisgemaaktopaanwijzingenvandeherenIr. H.J.M. KrijnenenJ.A.Veerman;decineastwasdeheerH.Wassenaar uit Amsterdam.

DeAmerikaansefilm„Apple Handling Methods" is, voorzien van een gesproken
Nederlandscommentaar, voorverschillendegroepen belangstellenden, vooralveilingverenigingen, vertoond.
De afdeling Voorlichting van het Ministerie gaf ons de volgende cijfers over het
gebruikvande4thansbeschikbarefilmsoptuinbouwtechnischgebiedin 1956:
Titel van de film
De nevelspuit in de fruitteelt . . .
Stooktechniek in de tuinbouw . .
Sproei-installaties in de tuinbouw .
Mechanisatie in de groenteteelt . .
Totaal

Aantal vertoningen

Aantal bezoekers

18
18
23
10
69

981
920
1018

328
3247

Voordrachten
Voor verenigingen, studieclubs e.d. zijn 82 lezingen gehouden over verschillende
onderwerpen vandetuinbouwtechniek. Bovendienisenkelemalenzittinggenomenin
eenforum, terwijl bijdemonstraties enkelekereneennabeschouwing isverzorgd.
Lezingenvan I.T.T.-medewerkers zijn, voor zover deze overdaggehouden worden,
gratis;voor lezingen in deavonduren isalsregeleen honorarium gevraagd.
Verderzijn ophetinstituut eengroot aantal inleidingen enlezingen gehouden voor
groepen bezoekers, die belangstelling voor bepaalde onderwerpen toonden. Hiervan
zijn tenoemen deVoorlichtingsdagen voor detechnische asistenten van de rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, de Ontwikkelingsdagen, de Winterstudiedagen van de
N.F.O., de Champignondag en de contactdagen voor champignonteeltassistenten.
Ook in het buitenland, o.a. in België, zijn door I.T.T.-medewerkers enkele lezingen
gehouden.
Tentoonstellingen endemonstraties
Het aantal mechanisatietentoonstellingenenwerktuigendemonstraties, datjaarlijks
georganiseerdwordt,looptterug.Ditistoetejuichen,daarnualleendeverantwoorde
evenementenoverblijven, dievoorallemedewerkendenpartijenbevredigend verlopen.
Eenalgemene werktuigenshow, waar vrijwel iedere machine en elk tuinbouwwerktuig in werking is te zien, is dejaarlijkse werktuigendag van de N.C.B, te Liempde.
Het buitengewoon mooi demonstratieterrein van 17 ha is echter voor de ca.30.000
bezoekers nog haast te klein. Toelichting via een luidsprekerwagen is hier niet meer
doenlijk, omdat dan teveelbezoekers naar éénpunt worden samengetrokken. Daarom is voor deze Werktuigendag de bekende voorlichtingskiosk weer te voorschijn
gebrachtenisovergegaantothetgevenvanindividueleadviezen.

Afb. 4.
Voorlichting op de werktuigendagteLiempde

Als nieuwe aanwinst voor de tuinbouwtechniek kwamen hier naar voren:de schoffelfrees (naar ideeën van Ir. Slits), de hakfrees met verstekstuur en de automatische
nevelspuiten voor de fruitteelt.
Door de Nederlandse Fruittelers Organisatie wordt jaarlijks een geheel ander type
demonstratie verzorgd. Deze demonstraties zijn op één bepaald onderwerp afgestemd,
en worden ieder jaar in een ander fruitteeltcentrum gehouden. Dit jaar te Kapelle
(Zld) en afgestemd op de bodemverzorging in de fruitteelt. Vele werktuigen voor de
grondbewerking en het maaien waren in de boomgaard aan het werk. De toelichting
werd gegeven via de geluidswagen. Vooral de cirkelmaaier, de messenkooi en de
verstekfrees trokken belangstelling.

Afb. 5.
Prototype tril-oogstmachine
voor bloembollen

Een gespecialiseerde tentoonstelling voor de glastuinbouw is de Wéhaté, die ieder
jaar begin augustus wordt gehouden te Honselersdijk. Op deze tentoonstelling heeft
het I.T.T. een voorlichtingsstand, waar zeer veel kwekers gebruik maken van de gelegenheid om eerst advies in te winnen voor zij tot bepaalde aanschaffingen overgaan.
De adviezen hebben vooral betrekking op kassenbouw, stooktechniek, verwarming en
werktuigen voor deintensievegroenteteelt. Er wasveelbelangstelling voor overschakeling op oliestook, automatisering van verwarmingsinstallaties en warmeluchtkachels.
Ook de centralisatie van de stookplaatsen op het bedrijf komt steeds meer in de aandacht, vrij veel adviezen over dit onderwerp zijn reeds verstrekt.
Op de mechanisatietentoonstellingvoor de bloembollenkwekers te Lisseisdoor ons
eveneens een voorlichtingsstand ingericht. Hier had vooral ons model van de bollenrooimachine grote belangstelling.
Voorts is nog medegewerkt aan een aantal kleinere demonstraties, waarvan o.a. te
noemen zijn een nevelspuitdemonstratie te Deest en een grondbewerkingsdemonstratie te Paterswolde. Deze kleine plaatselijke demonstraties voor een groep geïnteresseerde tuinders met medewerking van de voorlichtingsdienst, zijn vaak zeer effectief.
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CENTRUM VOOR TUINBOUWTECHNIEK
Depermanentetentoonstellingisditjaar bezochtdoor ca.7000bezoekers,waarvan
ca. 1300buitenlanders, 5773bezoekers tekenden het gastenboek.
Opmerkelijk is,dat deaard vanhetbezoekzich,invergelijking metdeeerstejaren,
sterk gaat wijzigen. Er komen minder grote groepen in de zomer, doch steeds meer
individuelebezoekersenkleinegroepjes. Erzijn kwekers,dievaak eenheledagreserverenvooreenbezoekaan hetC.T.T.Hetdoelisdantevensdikwijls omeenadvieste
ontvangenvanéénofmeerspecialistenvanhet Instituut.
Op dezewijze worden uiteraard hogeeisen aan de rondleiding gesteld en gaat een
enanderveeltijd inbeslagnemen.Verwachtmagechterworden datheteffect vaneen
dergelijke voorlichting ook groot zal zijn.
A/b. 6. Bezoekers Centrumvoor Tuinbouwtechniek 1952 tjm 1956
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Het aantal stands is opnieuw met 22 stuks uitgebreid, terwijl 4 standhouders hun
huurcontract niet wensten teverlengen. Ofschoon enkelenoodvoorzieningen getroffen
konden worden, is de expositiehal thans vrijwel tot de laatste plaats bezet. Getracht
zal worden door een andere indeling van de tentoonstelling nog wat extra ruimte te
scheppen. Bijna 100stands zijn opnieuw ontworpen en ingericht, hetgeen de kwaliteit
van deexpositie ongetwijfeld ten goedeis gekomen.
De spreiding van de bezoekers over het gehele jaar wordt langzamerhand beter,
hoewel april- oktober - november en december steeds „slappe" maanden zijn.
Door de aangebrachte verwarming is de tentoonstellingshal ook zeer geschikt om
gedurende wintermaanden bezoekers te ontvangen. De onderstaande grafiek geeft
een overzicht van het bezoek aan het C.T.T. over een periode van 5jaren. De invloed
van zomerexcursies (maand Juli), van het Internationaal tuinbouwcongres (Aug.
1955)envan eenvorstperiode (Jan. en Febr. 1956)ophetaantal bezoekers,is duidelijk
tezien.

aug.

sept

Het voorlichtingswerk
Ook ditjaar zijn weer vele opdrachten ontvangen voor het adviseren voor speciale
kassencomplexen. Meestal omvatten deze opdrachten zowel bouw, verwarming,
luchtbehandeling alsook de elektrische installaties. In sommige gevallen is samengewerkt met de Rijksgebouwendienst of met particuliere architecten.
Als bijzondere objecten die gereed kwamen, of nog in uitvoering zijn, kunnen genoemd worden: grondverwarmingsinstallatie bij Gebr. van Zanten te Hillegom, districtsverwarming Tuindorp Sloten, proefkassen op de proeftuin te Vleuten, Zaltbommelen Naaldwijk, kassencomplex voor deVereniging Kweekinstituut voor aardappelrassen te Valthermond, techn. installatie voor kas met grintcultuur te Naaldwijk,
kweekkassen voor de plantsoenendiensten te Maastricht, Weert, Oldenzaal, proefkas
voor phytopathologisch en mycologisch onderzoek voor het proefstation te Alkmaar,
kasvoor virusonderzoek voor het Proefstation teNaaldwijk, complex van 7 proefkassenvoor deafdeling akkerbouw van het C.I.L.O. teWageningen, complexvan 3proefkassen voor de afdeling Weide- en Voederbouw van het C.I.L.O. te Wageningen,
complex van 3 kassen voor de afdeling Mineralenonderzoek van het C.I.L.O. te Wageningen, een tiendelige volledig geklimatiseerde kas voor het Phytopathologisch
Laboratorium te Baarn, 2 viruskassen en 6 kleine warenhuizen van het I.P.O. te
Wageningen en 4 proefkassen voor het Centrum voor Plantenphysiologisch Onderzoek te Wageningen.
De champignonteelt
De champignonteelt is opnieuw uitgebreid; injanuari 1956 was het teeltoppervlak
ca. 52.000 m2, aan het einde van hetjaar bedroeg dit rond 80.000 m2. Dit betreft dan
de teelt in champignonhuizen.
In de grotten gaat men ertoe over het kistensysteem, uitgevoerd met uitzweetruimte
in te voeren. Door een kweker te Maastricht zijn in samenwerking met E.N.C.I. en
I.T.T.hiermede enigeproeven genomen.
De zweetruimte werd verwarmd met een propaangasbrander en voorzien van een
plafondventilator. Deze zweetcel is slechts éénmaal gebruikt, daar bleek, dat de hoge
uitzweettemperatuur gevaar voor afbrokkelen van de mergel van het plafond opleverde.
De mest, die in deze uitzweetruimte behandeld is, heeft een goede oogst gegeven,
namelijk 130kg champignons per ton. De uitzweetruimte is nu zodanig verbeterd,
dat zij voor permanent gebruik geschikt is. Tegelijkertijd is een begin gemaakt met
het klaarmaken van twee kweekruimten, elk voor ongeveer 1000 kisten. Om de kwekerij van warmte te voorzien, zal in dit grotgedeelte centrale verwarming worden aangelegd.
Over de teelt in champignonhuizen worden bij verschillende kwekers gegevens verzameld, betreffende arbeidstijden (ziepag. 53).Hieruit bleek, dat bij het kistensysteem
de dambordstapeling de arbeidsprestatie ongunstig beïnvloedt. Bij de voorlichting
werd hiermede rekening gehouden, zodat werd aanbevolen de grotere kistenmaat te
gebruiken, voornamelijk 1,20 X 0,60 m. Deze kist is geschikt om op stellages te
plaatsen, waardoor horizontale vlakken ontstaan. Ook is in meerdere gevallen met
het oog op gemakkelijker werken aanbevolen om de kweekruimte tevens voor zweetruimte aan te houden.
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Afb. 7. Modern champignonhuis

Er zijn verschillende adviezen gegeven voor het inrichten van fruitbewaarplaatsen
en koelhuizen voor de teelt van champignons. Sommige ruimten lenen zich daartoe
zeer goed.
In oktober werd door het I.T.T. te Wageningen de tweede champignondag gehouden, met lezingen over mestfermentatie, bouw van champignonhuizen en teeltsystemen. Ongeveer 200 kwekers woonden deze dag bij. Voorts zijn drie contactdagen gehouden met de assistenten van de Rijkstuinbouwconsulentschappen, waarop verschillende teeltproblemen werden besproken.
Bouw
Ondanks de tot een zeer hoog niveau gestegen bouwkosten wordt zeer veel geld
geïnvesteerd in de bouw van nieuwe kassen en champignonhuizen. Vooral de kassenbouwers zitten met een overladen bouwprogramma, en daar ze hiervoor niet steeds
voldoende arbeidskrachten kunnen aantrekken, geeft de uitvoering van een bepaald
project nog wel eens moeilijkheden. Hoewel dezegrote werkgelegenheid natuurlijk als
gunstig beschouwd dient te worden, heeft dit toch ook wel een aantal bezwaren, b.v.
dat de kassenbouwers zoveel werk in eigen omgeving hebben, dat het voor een
kweker buiten een bepaald centrum al heel moeilijk is om een kas gebouwd te krijgen.
De uitbreiding in de kassenbouw voltrekt zich over de gehele linie; de bestaande
glasbedrijven vernieuwen en zetten er nieuwe glasopstanden bij, veel platglas wordt
vervangen door staand glas,en ook devollegrondstuinders gaan er toe over kassen of
warenhuizen te bouwen. Het is nu wel duidelijk dat het oude type Westlandse waren15

huis met een dak van eenruiters heeft afgedaan. Slechts in sporadische gevallen, wanneeriemand nog over platglas beschikt in prima lijsten, wordt ditnog alsdek gebruikt.
Veelal wordt er dan toch bij deconstructie van de onderbouw rekening mee gehouden
dat, nadat de lijsten versleten zijn, er een „Venlo" dek op wordt gelegd.
Het is opmerkelijk dat de kassenbouw zich in de verschillende centra geheel verschillend gaat ontwikkelen. Er is niet alleen het verschil tussen vast en verrolbaar,
maar vooral ook de vorm van de opstanden. Enerzijds wordt zeer veel gevoeld voor
de hoge afzonderlijke kassen met grote overspanningen. Uit teelttechnisch oogpunt
hebben deze vele voordelen, als betere lichtvoorziening, betere luchting, minder
warmteverlies, enz.,maar debouwprijs istamelijk hoog. Anderzijds iser de ontwikkeling van de zg. Venlose kas, die ten opzichte van de hoge kassen beslist nadelen bezit,
maar daarentegen goedkoper gebouwd kan worden.
De kwestie vast of verrolbaar wordt voor
een groot deel bepaald door het bedrijfstype.
Bij een rolkas of rolwarenhuis behoort een
v-'î'^y^SS- ^ ' x S s l f l aangepast teeltschema, en wanneer dit over.,. rf -i'<r" ,'.&*• T~ C "'."•.••••• eenkomt met de bedrijfsstructuur, kan een
rfSffiilliSfSfc.*.. ä. • •:•- -H . '-* rolkas zeer profijtelijk zijn. In de Bommelerwaard b.v. met zijn vroege aardbeienteelt, is
de rolkas uitstekend op zijn plaats.
In het afgelopen jaar isderolbak meer naar
voren gekomen. Ten opzichtevan het platglas
isderolbak eenaanmerkelijke verbetering o.a.
Afb. 8. Kasinaanbouw teZaltbommel
in verband met arbeidsbesparing, maar afgezien van enkele specifieke teelten, moet de rolbak toch als een tussenstadium gezien
worden. Dit blijkt wel uit het feit, dat de verbeterde rolbak al zeerveel op een rolkas
gaat gelijken.
Als algemene tendens in de kassenbouw kan wel aangemerkt worden, dat de toepassingvangroteglasmaten (zowelblank alsgehamerd glas)envanwittekitnog steeds
toeneemt, terwijl men er ook meer en meer toe overgaat de overspanning van de kassen breder te maken (10 en 12meter). Ook worden er hogere eisen gesteld aan de toe
te passen materialen en let men meer op de verduurzaming, verzinken, houtconservering, enz.
Voor de kunststoffen bestaat nog steeds grote belangstelling, zij hebben uitstekende
diensten bewezen in de vorstperiode. Door kunststofdoek aan de binnenkant van de
kasroeden aan te brengen, kan een isolerende luchtlaag worden gevormd, waardoor
behoorlijk op de brandstofrekening is te bezuinigen. De kunststoffen moeten op zichzelf worden beschouwd, en niet als vervangingsmiddel van glas.
Voor verschillende typen champignonhuizen zijn standaardontwerpen gemaakt.
Hierbij is veel gebruik gemaakt van betrekkelijk nieuwe soorten isolatiestenen, die
tevensalsconstructie-elementen gebruikt kunnen worden. De bedoeling hiervan is om
tot lagere bouwkosten te geraken, maar tevens om materiaal te gebruiken dat minder
urgent is voor de woningbouw, zodat, althans in enkele streken van het land, gemakkelijker bouwvergunningen kunnen worden verkregen.

L
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Verwarming
Evenals in de kassenbouw is dit jaar ook zeer veel geld geïnvesteerd in de aanleg
van nieuwe of verbetering van bestaande verwarmingsinstallaties. Het dunne-pijp
systeemmetgedwongen circulatiewordt vrijwel algemeen toegepast, terwijl voor lichte
verwarming thans keuze is te maken uit een aantal goede warmeluchtkachels.
De proeven op het I.T.T. met stralingsverwarming zijn nog niet zo ver gevorderd,
dat dit aan de praktijk geadviseerd kan worden.
Veelal door tussenkomst van de stooktechnici zijn voor een groot aantal kwekers
installatietekeningen van nieuwe verwarmingen gemaakt. Vooral de automatisering
en de centralisatie, zowel in 't groot als in 't klein stonden in het middelpunt van de
belangstelling. Vele bedrijven zijn overgegaan van kolen- naar oliestook. Vooral op
de grote bedrijven, waar het stoken van zware olie verantwoord is, kan dit tot een
aanzienlijke kostenbesparing leiden. De onafhankelijkheid van bekwaam personeel is
dikwijls de factor die de doorslag geeft. Daarnaast kwamen ook meer automatische
kolenstookinrichtingen in gebruik.
De centralisatie in klein bestek heeft zich op een aantal stookbedrijven voltrokken,
doordat de 2 of meer bestaande stookplaatsen zijn opgeruimd en vervangen door één
nieuwe. Vaak wordt dan de capaciteit groot genoeg om met voordeel zware olie te
kunnen stoken. Ook indien dit niet het geval is,blijft er toch altijd een flinke besparing
op arbeid, en wordt meestal met een hoger rendement gestookt.
Een groter centralisatieplan is o.a. uitgevoerd op het Proefstation teNaaldwijk. Alle
kassenworden nu verwarmd vanuit ééncentraal ketelhuis,dat ingericht is met parallel
staande Schotse ketels, volautomatische oliestookinstallaties voor zware olie en
mengregeling. De transportleidingen zijn zonder kanalen in de grond gemonteerd;
aan de isolatie hiervan zijn uiteraard zeer hoge eisen gesteld. De circulatie geschiedt
door middel van circulatiepompen.
Een nog groter centralisatie project is uitgewerkt voor het nieuw gestichte tuindersdorp bij Sloten. Hierbij is nagegaan in hoeverre het mogelijk zou zijn om alle 88 bedrijven, met als uitgangspunt een gezamenlijk verwarmde oppervlakte van 100ha,
aan te sluiten op één warmtecentrale. Mede door de grote lengte van de benodigde
afstandsleidingen, bleken de investeringskosten ruim 2 maal zo hoog te liggen als
wanneer elk bedrijf met een eigen ketelhuis zou worden ingericht. Desondanks waren
de bedrijfskosten voor de kwekers gemiddeld 20%lager. Door financierings moeilijkheden is het niet mogelijk geweest dit plan doorgang te doen vinden. De centralisatiegedachte is echter allerminst losgelaten, daar men ook in Emmen, Roelofarendsveen
en Zoetermeer belangstelling voor districtsverwarming heeft getoond.
Voor het verwarmen van bollengronden (voor het vervroegen van de z.g. pijpebollen)is een nieuw grondverwarmingssysteem uitgewerkt, waarmee nu reeds 1ha is aangelegd. De installatie is gecentraliseerd in één ketelhuis met één ketel. De installatie
onderscheidt zichvan de andere systemen, doordat detransportleidingen ongeïsoleerd
in de grond zijn gelegd, zodanig dat ze tevens fungeren als verwarmingspijp. De verwarmingspijpen zijn niet meer parallel geschakeld, maar in serie. Door omslagkleppen
wordt volautomatisch de stromingsrichting van het circulerende water omgekeerd,
waardoor de grondtemperatuur zeer gelijkmatig kan worden gehouden.

Afb. 9. Oliestook-installatie in champignonkwekerij

De vorigjaar opgezette proeven om grotgedeelten, waarin champignonteelt wordt
uitgeoefend, met behulp van propaangas te verwarmen, zijn zeer gunstig verlopen.
Weliswaar moesten vele technische en teeltkundige moeilijkheden overwonnen worden, maar de opbrengsten bedroegen minimaal 100kg champignons per ton mest,
terwijl deze champignons bovendien van een uitstekende kwaliteit waren. Op deze
wijze zijn degrotten goed tegebruiken voor demoderne champignonteelt. Momenteel
worden voorbereidingen getroffen voor een definitieve installatie met een oliegestookte lagedrukstoomketel, waarmee een uitzweetruimte voor 1000 kisten en twee teeltruimten verwarmd kunnen worden, en waarmee tevens deventilatielucht tot 20°C kan
worden opgewarmd.
Er zijn ook een aantal nieuwe installaties geadviseerd voor bloembollenschuren.
Gezien de verkregen resultaten in de modern opgezette schuren is er bij de bollenkwekers een algemene tendens merkbaar in de richting van installatieverbetering. In
de nazomer zijn weer verschillende heetstookafdelingen voor hyacinthen doorgemeten.
Verschillende bestaande uienbewaarplaatsen zijn uitgebreid, terwijl ook voor enkele
nieuwe de technische installatie is geadviseerd, waaronder één met een bewaarcapaciteit van 300ton. In de bestaande plantuienbewaarplaats van de Centrale Veiling Middelharnis zijn enkele boxen geïnstalleerd voor het bewaren van los gestorte uien.
Ook zijn er verschillende drooginstallaties geadviseerd voor het drogen van bonen
en zaden, vooral in West-Friesland, maar ook in Noord- en Midden Limburg.
Stooktechniek
De met behulp van M.S.A. gelden tot stand gekomen dienst van de stooktechnici
heeft zich een goede plaats in de praktijk weten te verwerven. Het werk vindt allerwegewaardering. Momenteel wordt gezocht naar demogelijkheid om deze stooktechnici te kunnen handhaven wanneer het M.S.A. geld zal zijn opgebruikt. Om dit te
kunnen verwezelijken zal het bedrijfsleven hiervoor een financiële bijdrage moeten
leveren.
In 1956 werden door de stooktechnici 3730 bezoeken aan kwekers afgelegd. Zij
verrichtten230rookgasonderzoeken, terwijlvoor 305nieuweinstallaties de tekeningen
zijn verzorgd. Uit het overzicht van het ponskaartensysteem is gebleken, dat over de
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jaren 1953, 1954 en 1955 op de bedrijven, als ze voor de eerste keer bezocht werden,
aan 38% advies gegeven is over isolatie, aan 30% over stookwijze en brandstof,
aan 30 %over onderhoud en conservering, aan 18% over keteltype en capaciteit, aan
30% over ketelgebreken, aan 19% over schoorsteen en trek, aan 9% over de verwarmingsinstallatie en aan 10%over diversen.
Onze stellige indruk is, dat de door de stooktechnici gegeven adviezen vrij goed
worden opgevolgd. Opvallend b.v. is de thans veel beter verzorgde warmte-isolatie
van ketelsenleidingen. Uit het ponskaartensysteem istevens naar voren gekomen, dat
35% van de in gebruik zijnde ketels nog van het voor de tuinbouw in het algemeen
minder gewenste bovenafbrand type is. Dit zijn overwegend kleinere ketels, die b.v.
goed vervangen zouden kunnen worden door een speciaal voor detuinbouw geschikte
verwarmingsketel met hoog rendement, groot regelbereik en snel aanpassingsvermogen. Door het I.T.T. is een dergelijke ketel ontworpen, dochhet is helaas dit jaar niet
gelukt dit keteltype in fabricage te krijgen, daar de betreffende ketelfabrikanten allen
een overladen werkprogramma hebben.
Er is thans ook een proefmodel gemaakt van een kleine verwarmingsketel (130.000
kcal),diemet zware oliegestookt kan worden. Er zullen dit stookseizoen verschillende
proeven mee worden genomen.
Voor de Drentse Landontginningsmaatschappij te Emmen zijn stookproeven gedaan met het doel het stoken van turf te automatiseren. Dit bleek met de op het Instituut aanwezige Emmacokesketel mogelijk te zijn. Desondanks kan niet verwacht
worden dat het stoken van turf veel opgang zal maken; de brandstof is volumineus,
en de daarmee samenhangende hoge transportkosten, maken het voor de meeste bedrijven onaantrekkelijk.
De proeven met de grondstoomploeg, die door middel van een lier door de grond
wordt getrokken zijn voortgezet. Het stomen als zodanig verloopt goed, maar om er
voldoende profijt van te trekken moet zodanig geautomatiseerd worden dat de gehele
installatie door één man is te bedienen. Of dit mogelijk zal zijn, wordt thans nagegaan.
Elektriciteit
Veeladviezen zijn ditjaar gegeven over het trekken van witlof met behulp van gaasverwarming. Hierbij wordt kippengaas gebruik als warmteafgevend element, terwijl
de stroom door een speciale transformator teruggebracht wordt tot een spanning van
42 of24volt. De met dit systeem bereikte resultaten zijn over het algemeen uitstekend,
terwijl het bovendien een besparing op aanschaffingskosten en elektriciteit geeft.

Afb. 10. Elektrische gaasverwarming
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Alleen op dezeer zuregronden (meteenpH van 5oflager)isnogenig onderzoek
gewenst,in verband met hetsneller vergaan van het gaas. Om stroomdoorslag in de
grondtevoorkomenzullenhierspecialevoorzieningengetroffen moetenworden.Aangeradenwordthieroverwelvantevorenadviestevragen.
Toendedagbladperszichvanhet„nieuwtje"vandegaasverwarmingmeestermaakte (hoewel hierover reeds 5jaar proeven liepen en het systeem daarvoor al eens in
Amstelveenisgeprobeerd) leiddedittot eenstroomvanmin ofmeersensationeleartikelen,waarover,vooral ookvanuit hetbuitenland, zeerveelreactieszijn ontvangen.
Thanslopenereenaantal proevenbijkwekersomnategaaninhoeverredezegaasverwarming ook voor andere doeleinden kan worden toegepast. Voor tabletverwarmingin kassenmetdit systeem zijn reeds goede resultaten verkregen bij het sneller
aandewortelbrengenvan ficus- en anjerstek. Voorhetopkwekenvantomatenplantenzoueenbeduidendebrandstofbesparing kunnenwordenverkregen,doordegrond
tijdens de opkweekperiode elektrisch te verwarmen. Hiervoor zijn enkele installaties
aangelegd. Ook zijn proeven lopende voor het opkweken van andijvieplanten en
voor het laten bewortelen van Azaleastekken.
Eriseen toestel ontworpen voor lichtafhankelijke temperatuurregeling, waarmee
hetmogelijkisdetemperatuur indekas
in overeenstemming te brengen met de
aanwezige lichtintensiteit. Vooral in de
donkere maanden is voor vele planten
hetlicht debeperkende factor. Bijdeze
lichtfactor behoort een bepaalde optimale temperatuur. De lichtintensiteit
wordt waargenomen met behulp van
eenfoto-elektrische cel,terwijl dedaarbij behorende temperatuur dan wordt
geregeld door een contactthermometer.
Een Nederlandse firma gaat het hiervoor benodigde regeltoestel vervaardigen. De proefnemingen om te komen
tot een automatische kasluchting worden voortgezet. Het mechanische gedeelte hiervoor is inmiddels tot stand
gekomen. Het wordt langs elektrische
weg bediend, maar moet nog met de
hand worden ingeschakeld. Het volledigautomatiseren, duslaten bedienen
door thermo- en hygrostaten, zal nog
wel enkele moeilijkheden opleveren.

Afb. 11. Toestelvoorlichtafhankelijke temperatuuregeling
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Afb. 12. Smalle dieseltrekker voor de fruitteelt

Machines en werktuigen
Door de algemeen heersende schaarste aan arbeidskrachten bestaat er een grote belangstelling om zoveel mogelijk werkzaamheden machinaal te verrichten. Er zijn dit
jaar dan ook zeer veelnieuwe machines en werktuigen aangeschaft, deels voor uitbreiding en deels ter vervanging van versleten of verouderd materiaal.
Er zijn thans ca. 14.000trekkers, kleineengrotetesamen, indetuinbouw in gebruik.
Het is een gelukkige omstandigheid, dat door verbetering van bestaande of door
invoering van nieuwe machines, ook inderdaad meer werkzaamheden gemechaniseerd
kunnen worden. In de mededeling nr 6 van het I.T.T. „De Motortrekker in de tuinbouw" werden reeds in 1950 talrijke suggesties voor een ruimer gebruik van trekkers
èn werktuigen gedaan. De trekkers zijn, wanneer hun motorvermogen 7pk of meer
bedraagt, vrijwel allemaal uitgerust met dieselmotoren. Deze dieseltrekkers zijn ook
op de tuinbouwbedrijven voldoende bedrijfszeker gebleken, terwijl de lagere brandstofkosten reeds bij een betrekkelijk gering aantal draaiuren de hogere aanschaffingsprijs goed maken. Ook iser een uitgebreide keuze in dit type trekkers, zodat voor elk
bedrijf wel een passende trekker is te vinden. De smalle vierwielige dieseltrekkers b.v.
die nodig zijn voor de moderne fruitbeplantingen, worden aangeboden in vermogens
van 10, 11, 12, 14, 17, 18,22,24en 30pk. Petroleumtrekkers zijn op de fruitbedrijven
niet zo erg voordelig gebleken, omdat door de vele lichte werkzaamheden nog teveel
benzine wordt gebruikt. Velefabrieken gaan hun trekkers met meerdere versnellingen
uitrusten, zodat zevoor meeruiteenlopende werkzaamheden gebruikt kunnen worden.
Zo zijn er verschillende trekkers, dievoor transport op de wegeen extra hoge versnelling hebben en daarnaast een z.g. slakkengang, d.w.z. een snelheid van 0,5-1 km/uur
bij vol motortoerental, hetgeennodig kan zijn bij frezen, trekken van plantmachines,
enz.
Op verschillende plaatsen bestaat behoefte aan een werktuig, dat geschikt is voor
een zeer ondiepe grondbewerking, voornamelijk bedoeld als onkruidbestrijding. Hiervoor iseen nieuw werktuig gekomen met bewegende schoffels, terwijl tevens een door
Ir. Slits en zijn medewerkers ontwikkelde schoffelfrees reeds op meerdere bedrijven
met succesvoor dit doelis toegepast. Het specialemodel en het verminderd aantal van
de freeshaken veroorzaakt zelfs op de lichte zandgronden na herhaaldelijk bewerken
vrijwel geen structuurbederf. Verwacht mag worden dat ook op dezwaardere gronden
in de toekomst meer van dit type werktuigen gebruik gemaakt zal worden. Voor de
grondbewerking in de fruitteelt zijn vooral werktuigen nodig die in verstek kunnen
werken, daar er anders bij de stammen van de bomen teveel handwerk overblijft.
Er zijn wel enkele in verstek werkende machines bijgekomen, o.a. een frees van Duits
fabrikaat, maar dezezijnnogal duur, zodat zenognietingrotegetaleingang vonden.
21

Afb. 13. Meer belangstelling voor plantmachines

Het machinaalplanten en poten istoegenomen. In Nederland is thans een door het
I.T.T. beproefde plantmachine verkrijgbaar, waarmee planten als kool, aardbeien,
selderij, prei en diverse kruiden uitstekend gezet kunnen worden, terwijl hiervoor ook
in de boomkwekerij wel mogelijkheden bestaan. Voor het poten van bloembollen
zijn er ook enkele goede machines ontworpen. Op de kleigrond bestaat hiervoor de
meestebelangstelling, vooral voor de direct achter de ploeg gekoppelde pootmachinè,
omdat hierbij deregelmatigheid van het poten gemakkelijk iste controleren.
Ook op de zandgronden zijn al verschillende kwekers tot machinaal poten overgegaan. Enkele grote bedrijven beschikken over vijfrijige pootmachines achter een
vierwielige trekker, waarmee een bed tegelijk gepoot kan worden. Deze herfst heeft
een prototype bij verschillende kwekers gewerkt, waarbij de bollen, evenals bij het
handpoten, dwars over de bedden worden gepoot. Voor machinaal poten lenen zich
tulpen, gladiolen, irissen en allerlei bijgoed, mits de ziftmaat niet boven de 11 cm
uitkomt, daar dan de regelmatigheid van het poten minder wordt.
Debelangstellingvoor het extrawater gevendoor middelvan besproeien neemt toe.
Uit vele proefnemingen is reeds gebleken dat, vaak zonder dat de planten droogteverschijnselen vertonen, besproeien rendabel kan zijn.
De buizen met ketsdoppen en de
kleine draaiende sproeiers worden het
meestgebruikt. Dezelaatstegaan steeds
meer de plaats innemen van de centrale
sproeiers in de fruitteelt, hun neerslaghoeveelheid (2J-3 mm/uur) is n.1. ook
juist geschikt om ze te kunnen gebruiken voor nachtvorstbestrijding.

Afb. 14. Kleine draaiende sproeier
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Afb. 15. Automatischenevelspuit

Bij de ziektebestrijding heeft de motorrugnevelspuit thans een vaste plaats ingenomen, er is keuze uit verschillende merken. De fruitteelt heeft vooral belangstelling
voor automatische nevelspuiten en snelspuiten. Vooral het op tijd kunnen spuiten
met één man is zeer belangrijk. Er isveelverbeterd aan de vorm en de afmetingen van
de spuiten. Mits de bomen niet te hoog zijn, zijn ook met de automatische machines
goede resultaten te behalen. Vooral voor de automatische nevelspuiten was er dit jaar
veel belangstelling.
Het maaien in de boomgaarden is aan een evolutie onderhevig. Men wil zoveel
mogelijk overgaan op gras, maar dit moet dan heel kort gehouden, dus vaak gemaaid
worden. Vaak maaien behoeft geen bezwaar te zijn als het maar vlug kan gebeuren,
zodat de maaiwerktuigen met een grote capaciteit als cirkelmaaiers en messenkooien
sterk in de belangstelling zijn gestegen en reeds veelvuldig aangeschaft. Een cirkelmaaier met een aangebouwde „denkende" maaischijf kan ook het gras tussen de bomen in de rij maaien, waardoor het bijwerken met de zeis geheel kan vervallen.
Een cirkelmaaier vraagt weltamelijk veelvermogen, daarom worden bij lichte trekkers soms messenkooien aangeschaft, hoewel deze in aanschaffing duurder zijn.
Dekunstvogelheeft voordeafweer van spreeuwenin kerseboomgaarden opverschillendeplaatsen goedediensten bewezen. Geheel afdoende is demethodeniet, daar door
laag aanvliegende spreeuwen vaak nog wat „randeffect" ontstaat. Met geringe ondersteuning door de traditionele keermiddelen zijn echter prima resultaten te bereiken,
daar despreeuwen indeomgeving van dekunstvogel zeer schuwzijn enzich gemakkelijk laten verjagen. Zo is het mogelijk gebleken om met één draaiende kunstvogel en
1 of2keerders een oppervlakte van 2-5 ha vrij van spreeuwen tehouden (devorm van
het perceel moet natuurlijk niet te ongunstig zijn). In Gouda is het gelukt grote aantallen spreeuwen te verjagen van hun rustplaatsen (dus niet van hun eetplaatsen) met
behulpvaneenrijdende geluidsinstallatie,waarmeeeenopdeplaatvastgelegde „angstschreeuw" werd gedraaid.
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In de bloembollenteelt wacht men nog op geschikte rooi- en oogstmachines. Het
prototype van de op het I.T.T. ontwikkelde trilrooier isna herhaaldelijke proefnemingen en veranderingen thans zover dat aangenomen mag worden dat hieruit een bruikbare oogstmachine zal ontstaan. Een grondlaag tot 20cm dikte kan opgenomen worden, de scheiding van bollen en zand is opgelost, terwijl de bollen direct in de mand
verzameld worden.
Er wordt tevens met een kleibollenrooier geëxperimenteerd, maar deze zal eerst
worden ontwikkeld alsrooier opderij.Verder wordt ergewerkt aan een oogstmachine.
voor uien, maar het is nog de vraag of bij onmiddellijk na het opnemen gedroogde
uien, het koprot voldoende is te onderdrukken.
In de boomkwekerij wordt meer en meer overgegaan tot lichten met behulp van een
lier. Trouwens ook voor andere werkzaamheden begint meer interesse voor de lier te
ontstaan, b.v. voor het ploegen op natte veengronden en in de bollenstreek, voor het
door de grond trekken van een stoomrek, enz. Deze methode isniet nieuw. In de bollenstreek wordt reeds lang gediepploegd met een ploeg getrokken door een lier.
Het vervoer indestruik- en spillenboomgaarden wordt steeds meer gedaan met smal
gebouwde wagens, waarvan de spoorbreedte is aangepast aan die van de trekker. Het
laaddek ligt hierbij tussen dewielen, en de breedte isgelijk aan de lengte vande kisten.
Men krijgt op zo'n wagen dus één rij kisten van 8à 12 achter elkaar en 5à 7 hoog.
Het lossen kan gebeuren met de klemsteekwagen.
Om bij ongunstige omstandigheden de trekkracht van de trekkers te vergroten kan
een wagen met aangedreven as een uitkomst zijn. Proefsgewijze zijn deze hier en daar
ingebruik genomen, enzebevallenuitstekend. Dezeassen zijn echter nogalduur, maar
zullen waarschijnlijk in de toekomst o.a. door seriefabricage in prijs verlaagd kunnen
worden.

Afb. 16. Tweewielige trekker
met lier

Tekenkamer en werkplaats
Ten behoeve van de proeven met stralingsverwarming is in een van de proefkassen
een dow-therminstallatie aangelegd.
Op de zolder van de spuittoren is een windtunnel opgesteld.
Er zijn verschillende nieuwe kasluchtingssystemen voor automatische luchting gemaakt en uitgeprobeerd, o.a. een systeem dat met één motor de ramen aan beide
kanten van de nok kan openen.
Veel werk is verricht voor de ontwikkeling van de bollenoogstmachine voor zandgronden. Ook wordt gewerkt aan een bollenrooier voor de klei.
Er is een installatie ontworpen voor het winnen van tomatenzaad.
De kunstvogel isverbeterd enheeft ditjaar op 8plaatsen met succes gewerkt.
Er is een begin gemaakt met een door één man volledig te bedienen grondstoominstallatie.
Een octrooi is aangevraagd voor een nieuwe wijze om stoom of chemische bestrijdingsmiddelen in de grond te brengen.
Voor het afstaarten van uien is een nieuwe machine gemaakt, die veel minder beschadiging geeft; de capaciteit moet echter nog sterk opgevoerd worden.
De vorigjaar opgezette proeven met bekleding van uiensorteermachines hebben goede
resultaten gegeven. Door de bekleding met schuimplastic of schuimrubber wordt het
aanbakken van klei vrijwel geheel voorkomen, terwijl de bekleding na een geheel
sorteerseizoen nog in prima staat was.
Er zijn proeven genomen om naar Amerikaans voorbeeld een trekker door een
stuurslof telaten besturen. Dit isechter nogniet tot eengoed einde gebracht.

Afb. 17. Tweewielige trekker met stuurslof

Voorts zijn enkele plukwagentjes ontwikkeld voor het oogsten van lage gewassen
als aardbeien en slabonen.
Er wordt nog gewerkt aan een telmachine en wasmachine voor bloembollen.
Getracht is, een gemakkelijker wijze van dragen te bereiken voor een rugnevelspuit, waarbij knelling wordt voorkomen en een betere gewichtsverdeling wordt verkregen. De vloeistoftank bevindt zich daarbij vóór het lichaam van de spuiter, doch
is aan het draaggestel bevestigd. De afstand van de vloeistoftank tot het lichaam is
gemakkelijk te wijzigen. Hierdoor kan het evenwicht dat door het leegspuiten van de
tank wordt verbroken, door de spuiter zelf worden hersteld.
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Beproeving en beoordeling
1. Beproeving
De volgende rapporten vanbeproefde tuinbouwtechnisch hulpmiddelen zijn dit
jaar indruk verschenen:
nr. 17- Dichtingsmiddel, o.m. voor kassen: "Perennator".
nr. 18- Dichtingsmiddel, o.m. voor kassen: „Secomaster".
nr. 19- Verwarmingsketel: „Rainchon".
nr. 20- Rugnevelspuit: „Blasator".
De contacten met deO.E.E.S. - afd. E.P.A. (European Productivity Agency) te
Parijs, betreffende internationale vaststelling van dewijze van beproeving vooro.a.
rugspuiten, zijn voortgezet. Er is besloten thans een poging te doen tot de definitieve
regelingvandebeproeving van spuit-enneveldoppen. Acht landen zijn bereid hieraan
medetewerken, t.w.:Denemarken, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland,Noorwegen enOostenrijk. Eengedetailleerd voorstel,betreffende ditonderwerpis
door ons aan de O.E.E.S. verzonden. Na bereikte overeenstemming zaldeeerste serie
proeven metvoor ditdoelgeschikte doppen indezelanden in 1957worden uitgevoerd.
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INSTITUUT VOOR
T E L E F O O N 3041

TUINBOUWTECHNIEK

W AGEN INGEN

S L MANSHOLTLAAN10

B E P R O E V I N G S R A P P O R T n r 19/3UI

Onderwerp
Merk'
Type
Fabrikaat:
Inzender:

Verwarmingsketel.
Rainchon.
Gazogeen L I5a: 114000 kca! pei uui.
W Doesborgh enZn. Tegelen.
W.Doesborgh en Zn. Tegelen

Afb. 18. Beproevingsrapport
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Afb. 19. Druppelgenerator

In 1956isdevolgende,zelfvervaardigde beproevingsapparatuur gemaakt:
Een roterende „opname-schijf", aan tedrijven metbehulp van dereeds aanwezige
hydraulische toerenvariator en bestemd voor het maken van druppelopnamen voor
nevelanalyses.
Een„hydraulischepomp"metbeperkte-,dochzeernauwkeurigregelbareopbrengst
(ca.2cm3/min), waarmede eenbeter constante treksnelheid wordt verkregen vanhet
inhetjaarverslag 1955beschreven trektoestel.
Enkele „meetmallen" voor relatieve fixering van demeetpunten in vrije luchtstromen,zoalsdieb.v.worden geproduceerd door eennevelspuit.
Een „druppelgenerator" voor het maken vanseries uniforme druppels van instelbare grootte, te gebruiken bij debepaling van afplattingsfactoren van op een waterafstotendefilmopgevangen druppels.
Ofschoon een beproeving van eentuinbouwtechnisch hulpmiddel, zowel op intensiefgebruik in depraktijk op deproeftuin als ook opmetingen berustend, degrootst
mogelijke zekerheid geeft omtrent de kwaliteit van dat hulpmiddel, wordt het thans
steeds meer duidelijk, dat deinspanning, nodigvoor het verkrijgen van betrouwbare
gegevens, nog beter verantwoord zou zijn, wanneer zij werd aangewend ten dienste
van deindustrie, b.v. bij de ontwikkeling van proto-typen van verbeterde of nieuwe
machines en toestellen voor de tuinbouw.
2. Globalebeoordeling
Debelangstellingvoordeglobalebeoordelingvantechnischehulpmiddelenissterk
toegenomen. Defabrikanten enhandelaren blijken het nut van dezebeoordeling terdegein tezien.Vooral debeoordeling van nieuwetoestellen, materialen of machines
isvoorhennuttig,omdattijdens debeoordelingvaakaanwijzingen wordenverkregen
over de constructie of de wijze van bediening, die als verkoopargument naar voren
kunnen worden gebracht. Anderzijds worden soms kleine fouten gevonden in het
materiaal of in de constructie van een onderdeel, die met weinig moeite nog te verbeteren zijn.
Eentoestelofwerktuigwordtslechtsvoorglobalebeoordelingaangenomen, indien
bij eenvoorafgaande demonstratie blijkt, dathetalsbruikbaarvoor detuinbouwkan
worden aangemerkt eneenbevredigend beoordelingsrapport teverwachtenis.
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Afb. 20. Rapport globale beoordeling
G L O B A L E B E O O R D E L I N G nr600&

Van de objecten die in 1956ter beoordeling
zijn aangeboden, zijn 16verschillende toestellenenmaterialenbeoordeeld.Hiervan konden
8 beoordelingsrapporten worden uitgegeven,
terwijl 5toestellen nogin behandeling zijn.
Er wordt naar gestreefd dit zo snel mogelijk
(liefst binnen een maand) tedoen verlopen.
De toestellen en materialen waarvaneen
Onderwerp
Direct gestookte luchtverwarmer
Merk
'
B.G.R.
gunstig beoordelingsrapport wordt uitgegeType
3nr. 20; cap. 194000 kcal.'u.
Gebruikersprijs maart ]956 f 8560,—
ven, mogen eenzegelvoeren,waarop het numFabrikaat:
M. C. Bloemendaal, Sand-Ambachtstraat 45, 's-Gravenzande
mer van hetbetreffende beoordelingsrapport
M. C. Bloemendaal, Sand-Ambacht<nvrager
straat 45, 's-Gravenzande
en het jaar waarin debeoordeling plaats vond
zijn vermeld. Opdeze wijze heeft de tuinder
enige zekerheid omtrent de goede werking en
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gebruiksmogelijkheden van hettoestel, wanneer hij plannen heeft eennieuw hulpmiddel
aan te schaffen.
Ook de medewerkers van de voorlichtingsdienst zijn met de beoordelingsrapporten
gebaat, zij kunnen deze gebruiken alsleidraad bij hun adviezen.
De volgende rapporten zijn ditjaar uitgegeven:
nr. 6001- „Solo Port" rugnevelspuit.
nr. 6002- „Elsca Haca" verwarmingsinstallatie.
nr. 6003- „K.W.H." rugnevelspuit.
nr. 6004- „B.G.R." luchtverwarmer.
nr. 6008- „Luxa" gehamerd glas.
nr. 6009 - „Plantarex" oppotmachine.
nr. 6010- „Alvopo" pottenpersmachine.
nr. 6011 - „Schlebusch" sproeier.
De verspreiding van degedrukte beoordelingsrapporten geschiedt opzeer ruime
schaal. Direct na verschijning worden ze gratis toegezonden aan alle begunstigers van
het Instituut. Tevens worden ze teropname aangeboden aan de redacties van vrijwel
alle tuinbouwvakbladen, zodat iedereen er kennis van kan nemen.
In dekorte tijd, datdeglobale beoordeling werkt, isreeds gebleken, datheteen
doelmatige en efficiënte beoordelingswijze is, welke totbevredigende resultaten leidt.
De betrekkelijk geringe kosten, dieaandebeoordeling verbonden zijn, de korte
tijdsduur die een beoordeling vraagt, ende bekendheid die de artikelen door een beoordelingverkrijgen, zijn voor industrie enhandel zeer aantrekkelijk.
De inbegrijpelijke taal gestelde eenvoudige beoordelingsrapporten geven anderzijds
aan de kweker een goed inzicht in de constructie en gebruikswaarde van de artikelen,
zodat hij zich bij aanschaffing van een nieuw hulpmiddel reedsvooraf een oordeel kan
vormen over de doelmatigheid en de waarde voor zijn bedrijf.
Te verwachten is, datdeglobale beoordeling een steeds grotere omvang zal gaan
aannemen.
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Onderzoek
Plan 59.1956
U.D.C. 631.346
Waterdoorlatendheid van bloempotten
In verband met in de praktijk ondervonden moeilijkheden is een onderzoek ingesteld naar de waterdoorlatendheid van bloempotten, De waterdoorlatendheid speelt
vooral eenrol bij potten dieworden ingekuild, indat geval gaat immers de vochtvoorziening van de potgrond via de potwand.
Bij een eerste proef zijn verschillende potten, nadat ze 24 uur onder water hadden
gestaan, gevuld met een bepaalde hoeveelheid gelijkmatig vochtige potgrond. In
de potgrond is vervolgens spinazie gezaaid, om een gelijkmatige uitdroging te
verzekeren, waarna de potten werden ingegraven in vochtige turfmolm. Na verloop
van enige tijd zijn de potten gewogen om het vochtverlies na te gaan. In deze proef
werden 4verschillende soorten potten gebruikt: de potten genummerd A, Ben C zijn
van 3verschillende fabrieken afkomstig; van het fabrikaat C zijn tevens 5potten opgenomen waarvan de buitenzijde met verf is dicht gemaakt (deze potten zijn gemerkt
met D). De proef werd begonnen op 17 oktober en beëindigd op 8 november. De
volgende gegevens zijn gemiddelden van 5 potten.
Serie

Drooggew.
potten

A
B
C
D

692 gram
540 gram
752 gram
776 gram

Vochtgehalte Vochtgehalte
potten 17/10
potten 9/11
20,7%
14,6%
13,4%
13,7%

19,7%
16,3%
14,6%
5,0%

Drooggew.
grond

Vochtgehalte
grond 17/10

Drooggew.
grond 9/11

509
511
507
515

69,0%
68,3%
69,6%
67,0%

19,6%
46,0%
53,7%
25,2%

In de potten van de seriesA en D bleef de spinazie spoedig in groei achter; na ± 3
weken wasde spinazieindezepotten vrijwel verdroogd terwijl ze in de andere potten
nog goed groeide.
Het blijkt nu uit de bovenstaande tabel dat het vochtgehalte in de potten A en D
inderdaad veel sterker is gedaald dan in de andere potten. Bij de aan de buitenzijde
dichte potten D doet zich verder het verschijnsel voor dat de pot zelf ongeveer 2/3
van het oorspronkelijk aanwezige water is kwijtgeraakt. Hieruit blijkt dus duidelijk
dat de waterdoorlatendheid van ingekuilde bloempotten een belangrijke rol speelt
bij de watervoorziening van de planten en dat er bij te dichte potten vrij spoedig verdroging kan optreden.

B
c
Afb. 21. Spinaziein potten met verschillende dichtheid
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De potten A, waarin de grond het sterkst is uitgedroogd, hebben het meeste water
opgenomen na 24 uur onderdompelen (gem. bijna 21%). Dit duidt er op dat de hoeveelheid water die een pot op kan nemen, het wateropnemend vermogen, niet altijd
een maatstaf is voor de waterdoorlatendheid.
Conclusies:
De vochtvoorziening van potgrond in ingekuilde bloempotten is sterk afhankelijk
van de waterdoorlatendheid van de potwand. Bij te dichte potten treedt vrij gauw
schade door verdroging op. Het is dus noodzakelijk om voor het inkuilen potten te
gebruiken die goed waterdoorlatend zijn. De hoeveelheid water die een pot na onderdompelen heeft opgenomen geeft geen betrouwbare aanwijzingen omtrent de waterdoorlatendheid.
Plan 16.1956

U.D.C. 678.5:631.344

Kunststof voor het vervroegen van teelten
Als eenherhaling van de in 1955genomen proef werden ditjaar stamslabonen enige
weken vroeger dan gebruikelijk is in de volle grond gelegd en tijdelijk met kunststofdoek overdekt. Voor deze bedekking werden een tweetal verschillende constructies
gebruikt. Bij de eneconstructie, de z.g. „rups" bestaat de onderbouw uit rondgebogen
elektriciteitsbuizen waar het kunststofdoek, dat aan de randen voorzien is van een
zoom met een touw erdoor, in de lengte overheen wordt gespannen. De andere
constructie, dez.g. „tent", bestaat uit eenrij houten of ijzeren kruizen waarlangs ijzerdraad is gespannen en waaroverheen het kunststofdoek in de breedterichting wordt
gespannen; het doek is hiertoe aan de randen tussen latten geklemd.

Afb. 22. Enkele voorbeelden van kunststofconstructiesvoor tijdelijkebedekking ter vervroeging van
vollegrondsteelten.

Bij de proef werden de volgende behandelingen met elkaar vergeleken:
a. gezaaid in de volle grond op 10 mei
b. gezaaid onder de rups op 16 april, kunststof verwijderd op 28 mei
c. gezaaid onder de tent op 16 april, kunststof verwijderd op 28 mei
30

Elke behandeling wasin tweevoud aanwezig, de veldjes bestonden uit 2rijen bonen
van 12m lengte. Bij dezeproef ishet volgende gebleken:
1. Gedurende een periode van warm weer, kort na het zaaien, moesten de kunststofconstructies regelmatig gelucht worden om een te hoog oplopen van de temperatuur te voorkomen. Ook moest erenkele malen gegoten worden. Deze werkzaamheden zijn nogal tijdrovend vanwege de eenvoud van de constructies.
2. De bonen, die onder de kunststof waren gegroeid, bloeiden enige weken vroeger
dan de later gezaaide,doch tijdens debloeiperiode was het koud en natweer waardoor de vruchtzetting slecht was en de eerste peulen klein bleven.
3. De eerste oogstdatum was voor de onder kunststof gezaaide bonen 25juli, de voor
de buiten gezaaide 8 augustus; de bedekking gaf dus een oogstvervroeging van
ongeveer 14 dagen.
4. De oogstgegevens kunnen alsvolgt worden samengevat:

Tent . . ,
Rups . . ,
Onbedekt

Totale geldopbrengst
voor 24m2

Gem. opbrengst in kgper 3m2

Behandeling
25/7
2,50 ± 0,48
1,48 ±0,11

2,59 ±0,11
3,21 ± 0,05
2,62 ±0,10

20/8
1,79 ±0,18
1,88 ±0,13
1,92 ± 0,10

totaal
7,04
6,57
4,54

f 42,65 (255%)
f 34,22 (205%)
f 16,65(100%)

De geldopbrengst van de tijdelijk bedekte bonen was 2-2Jx zo hoog als van de
onbedekte bonen. Het voor de rups gebruikte kunststofdoek was ook reeds vorig
jaar gebruikt; wellicht isde veroudering van de kunststof de oorzaak van de lagere
oogst onder de rups.
5. De aanschaffingskosten van de gebruikte constructies (12 X 0,75 m grondvlak)
bedragen f 30àf 35,-per stuk; de hieronder geteelde bonen brachten ruim f 10,per constructie meer op (exclusief extra arbeid). Bij een levensduur van 3jaar zouden de aanschaffingskosten betaald kunnen worden uit de meeropbrengst van de
bonen.
Conclusies:
Door een tijdelijke bedekking met kunststof is een belangrijke oogstvervroeging
bij in de vollegrond gezaaide stamslabonen verkregen. Hierdoor werd ongeveer een
derde deel van de aanschaffingskosten van de gebruikte constructies terug verdiend.
Dergelijke constructies zullen alleen rendabel zijn als ze meermalen per jaar met
voordeel gebruikt kunnen worden.
Plan 2.1956
U.D.C. 621.32:635.64
Bijbelichting vantomaten
In samenwerking met de werkgroep voor tomatenbelichting werd een vergelijking
gemaakt tussen een aantal bestralingsbronnen voor het opkweken van tomaten. Op
7 november gezaaide tomaten van het ras Ailsa Craig werden gedurende ruim twee
maanden dagelijks belicht van 1.00-17.00 uur. Hierbij werden de volgende behandelingen vergeleken:
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Geïnstalleerd
vermogen

Belichting
I Fluorescentiebuizen 65 W . . . .
11 Fluorescentiebuizen 80 W . . . .
III Hogedrukkwiklamp 450 W . . . .
IV Onbelicht

. 1
. i
. :

Ophanghoogte
boven de potten

Onderlinge
buisafstand

55 cm
55 cm
100 cm

36 cm
44,5 cm

120 W/m 2
120 W/m 2
120 W/m 2

. !

-

-

Afb. 23. Opkweek vantomatenonder verschillende lichtbronnen

Tijdens de opkweek werd de temperatuur gedurende de tijd van belichten op 17°C
en gedurende de donkere periode op 12°C ingesteld. De met fluorescentiebuizen bestraalde planten waren donkerder en meer gedrongen van vorm dan de met kwiklamp
bestraalde; de eerste hadden bovendien op het moment van uitplanten ongeveer
2\ X zoveel droge stof gevormd.
Eind april werden de eerste vruchten geplukt van de belichte planten;de onbelichte
planten waren later oogstbaar, zoals uit de onderstaande tabel blijkt:
Opbrengsten tomaten belichtingsproef in grammen per plant
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Opbrengst
tot en met

Onbelicht

HO 450 W

5/5
19/5
2/6
16/6
30/6
14/7

23
316
1122
2115
2758
3057

65
652
1502
2462
2839
3242

Atlas 80 W

TL 65 W

112
744
1677
2572
2925
3337

1

87
750
1657
2550
2872
3286

Tussen de twee typen fluorescentiebuizen zijn de opbrengstverschillen onbetrouwbaar, in vergelijking hiermede zijn de met de kwiklamp bestraalde planten wat later
met de oogst. Beginjuni bedroeg het verschil in kg-opbrengst ongeveer 10%.
In de grafiek die het verloop van de geldopbrengst uitbeeldt en die is gebaseerd op
gemiddelde veilingprijzen komt de invloed van de vroegere oogst op de geldopbrengst
duidelijk tot uiting.
Wat de uiteindelijke geldopbrengst betreft, dient te worden opgemerkt dat de verschillen tussen de 3typen lampen wiskundig niet betrouwbaar zijn. Het verschil tussen
belicht en niet belicht iswel betrouwbaar.

Afb. 24. Landelijke belichtingsproeftomaten(Ailsa Craig) 1 maand nazaaien
TL 65 iV, niet belicht

v.l.n.r. HO 250W,

Conclusies:
Door het bijbelichten van tomaten gedurende 16 uur per etmaal met een vermogen van 120 W/m2 werd een aanzienlijke vervroeging van oogst en een hogere geldopbrengst verkregen. Dezemeeropbrengst bedroegvoor belichtingmet een kwiklamp
en fluorescentiebuizen resp. 70en 100centper plant. De verschillen tussen de lampen
bleken wiskundig niet betrouwbaar.
Plan 2.1956
U.D.C. 621.3D:635.64
Plantenbestraling
Opkweek tomaten in klimaatschuur
Tomatenplanten (ras Gouden Ster) werden tot het uitplanten in een cel van de klimaatschuur opgekweekt onder uitsluitend kunstlicht (fluorescentiebuizen). De planten stonden in 3lagen boven elkaar; de lampen hingen op ongeveer 55cm boven de
rand van de kisten of potten. Door een goede isolatie van de ruimte konden de gewenste temperaturen zonder extra verwarming worden bereikt. De lampen dienden
tevens dus als warmtebron, waarbij de temperatuur automatisch werd geregeld met
een thermostaat, die zo nodig een ventilator inschakelde om de overtollige warmte
af te voeren.
De planten werden op 24 november in de kweekkas gezaaid en na het kiemen in
de klimaatschuur geplaatst, waar ze 16uren zijn belicht bij een temperatuur van 18°C,
telkens gevolgd door eenperiode van 8uren donker bij 12°C.
Er zijn tweetypen lampen gebruikt, namelijk TL 65W en Atlas 80W buizen, beide
met een geïnstalleerd vermogen van 240 W/m2 en 160W/m2.
Tijdens de belichtingsperiode heerste een relatieve luchtvochtigheid van 40-60%
en in de donkere periode van 75-85%;dit islager dan bij de opkweek in de kas.
De planten zijn 6december verspeend en 21december opgepot in potten nr. 16,
waarna ze 17januari uitgeplant konden worden.
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Vergeleken bij planten die 3 weken eerder
zonder bijbelichting in een kweekkas werden
gezaaid,warendeplantenuitdeklimaatschuur
3à 4 x zogroot, ook hadden zegrotere bladeren. Het droge stofgewicht van de bladeren
was6X zogroot als dat van bladsteel en stengel samen (bij de onbelichte planten slechts
4X). Tussen de beide typen fluorescentiebuizen konden geen verschillen worden waargenomen. De bij 240W/m2 opgekweekte planten
hadden 25-30% meer droge stof gevormd dan
die bij 160W/m2waren gegroeid. Bij de oogst
bleken de planten uit de schuur ongeveer even
vroegtezijn alsdieinde kas zonder belichting
waren opgekweekte.
Conclusies:
Tomaten werden opgekweekt in een geïsoleerde ruimte, die verlicht en verwarmd werd
met fluorescentiebuizen. Met een geïnstalleerd
vermogen van 240 W/m2 konden in 7 weken
tijds zeer goede planten worden verkregen.
Afb. 25. Opkweektomatenklimaatschuur, overzicht belichtingsinstallatie inééntan de cellen

Afb. 26. Plantenuit de schuur, op het moment van uitplanten
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Plan 76.1956
U.D.C. 621.327
Vergelijkinglichtopbrengst tussenTL40 WenTLF40Wbuislamp
Een normale TL-buislamp wordt bij gebruik in een kweekkas van een metalen
reflector voorzien. Daar hiervoor speciale smalle reflectoren worden toegepast, maakt
dit onderdeel ca. 50% uit van de totale kosten van de complete plantenbestraler.
Een door Philips ontworpen nieuw type buislamp is aan de binnenkant van de buis
voorzien van een reflecterende stof.Deze buislamp wordt onder decodeletters TLF in
de handel gebracht. Lichtmetingen hebben aangetoond, dat ca. 10% meer licht wordt
verkregen met een TL-buislamp, voorzien van een metalen wit gespoten reflector.
Ondanks de lagere lichtopbrengst is de toepassing van de TLF-buislamp toch aan
te bevelen, daar een kostenbesparing kan worden verkregen van ca. 40%. De hierbij
benodigde voorschakeltoestellen worden centraal iseendaartoe bestemd kastje ondergebracht. Groeiverschillen tussen beide lamptypen beproefd op tomatenplanten zijn
niet waargenomen.
Intussen zijn ook in de handel gekomen de TLF 65 Watt buislampen, die door het
hogerelampvermogen beter zijn te gebruiken dan deTLF 40Watt buislampen.
Plan 2.1956
U.D.C. 621.32:635.64
Het opkweken van tomaten onder continue belichting
In het kader van de Noors-Nederlandse samenwerking bij het onderzoek van plantenbestraling, werd een proef genomen methet opkweken van tomaten uitsluitend onder continu kunstlicht.
Als bezwaar van eencontinue belichtingbij tomaten kwam tot dusverre steeds naar
voren het verschijnen van gele vlekken op de bladeren. Uit Noors onderzoek is nu
gebleken dat dit optreden van gele bladvlekken voorkomen kan worden door de
planten enige tijd een lagere temperatuur te geven.
Bij deze eerste gezamenlijke proef met een Nederlands en een Noors tomatenras
(resp. Ailsa Craig en Seelandia) werd continue belichting met fluorescentiebuizen
vergelekenmeteen 16-urigebelichting. Voor beide behandelingen werdendevolgende
temperaturen aangehouden: 16uur 18°Cen 8uur 12°C.
Na ongeveer 4weken vertoonden de 16uur belichte planten in het geheel geen en
de continu belichte planten in geringe mate gele vlekken op de bladeren. Een groeiremming door dezegelevlekjes kon niet worden vastgesteld; de continu belichte planten waren in4weken meergegroeid dan op grond van dehoeveelheid lichtte verwachten was. Dit blijkt uit de volgende gegevens van telkens 15planten van het ras Ailsa
Craig ongeveer 5weken na het zaaien.
Waarnemingen Ailsa Craig onder uitsluitend kunstlicht ongeveer 5weken na zaaien
Belichtingsduur
Vermogen per m2
Drooggewicht in g
Gem. lengte 2onderstebladerenincm
Gem. lengte stengel

24 uur

16uur
160 W
0,60
11,9
2,6

240W
1,42
1,50
3,6

160 W
2,23
1,84
3,8

240 W
4,04
21,3
4,3

De vet gedrukte cijfers zijn met elkaar vergelijkbaar wat de totale hoeveelheid licht
betreft, (16uren 240W/m2 en 24uren 160W/m2). De resultaten van het ras Seelandia
waren ongeveer gelijk aan die van Ailsa Craig. Uit deze cijfers blijkt dus dat vooral
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Afb. 27. 24 uur licht bij 16 uren 18°C en
8 uren 12°C (let op de gele bladvlekjes)

&2T
de vorming van droge stof bij de
continu belichte planten aanzienlijk
groter is dan bij de 16uur belichte
planten; het verschil is het grootst
bij de laagste lichtintensiteit.
Ook is er een duidelijk verschil
tussen de planten opgekweekt bij
resp. 160 en 240 W/m 2 ; hierbij is
het verschilhetgrootstbijdekortere
belichtingsduur (16 uur). De proef
moest na afloop van de opkweekperiode beëindigd worden, zodat geen opbrengstcijfers werden verkregen. Wel werd
nog waargenomen dat na het uitplanten in de kas de nieuwgevormde bladeren van
onder continuelicht opgekweekte planten een normaal uiterlijk vertoonden.
Conclusies:

Het is goed mogelijk om tomaten gedurende enige weken tijdens de opkweek continu te belichten. Door de temperatuur niet constant te houden, maar 16uur op 18°C
en 8 uur op 12°C, traden slechts in geringe mate gele bladvlekken op; deze vlekken
bleken geen nadelige invloed op de groei te hebben. De beste resultaten werden bereikt bij een geïnstalleerd vermogen van 240 W/m2.

Afb. 28. 16 uur licht,
bij 18 C en 8 uur donker bij ITC (240

Wim1)
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Plan 45.1956
U.D.C. 631.548.2:648.5
Grondbedekking metkunststofdoek bijplatglaskomkommers
In een oriënterende proef werd nagegaan in hoeverre het bedekken van de grond in
bakken met komkommers voordelen kan geven. Hiertoe werden tweemaal 2 bakken
vergeleken, met enzonder een bedekking van helder kunststofdoek op de grond. Hoewel deze proef slechts op kleine schaal en gedurende een vrij korte periode is uitgevoerd zijn de volgende resultaten vermeldenswaard:
1. De temperatuur van de grond onder het kunststofdoek was hoger dan van de onbedekte grond. Op 8-10 cm diepte bedroeg het verschil afhankelijk van de weersgesteldheid 1-2,5°C.
2. Waarschijnlijk tengevolge van de hogere grondtemperatuur groeiden de komkommers in de bedekte grond sneller dan in de onbedekte grond. Door elkaar genomen
waren de planten in de bedekte grond na een maand ongeveer 25% groter.
3. De oogst van de bedekte grond was hoger, er werden belangrijk minder kromme
vruchten geoogst terwijl ook de aantasting door rankenrot en vruchtvuur op de
bedekte grond beduidend minder was.
4. De verdamping die met een Piche-verdampingsmeter werd gemeten bedroeg boven
de bedekte grond 60% meer dan boven de onbedekte grond; de luchtvochtigheid in de bakken met kunststofdoek was dus lager. Dit verschil in verdamping
kwam niet tot uiting in de vochtigheidstoestand van de grond wat toegeschreven
moet worden aan de hoge grondwaterstand ter plaatse.
5. Onder de heldere kunststof waren de omstandigheden buitengewoon gunstig voor
de onkruidontwikkeling; het groeiende onkruid deed het doek zeer sterk opbollen
waardoor condenswater zich plaatselijk kon ophopen. Door gebruik van zwart
doek kan de onkruidgroei echter onderdrukt worden. Ook door plaatselijke oneffenheden kunnen kuilen in het doek ontstaan waarin zich water ophoopt; dit
kan wellicht door gebruik van geperforeerd doek worden voorkomen.
Conclusies:
Het bedekken van de grond met kunststofdoek bij de teelt van platglaskomkommers blijkt een gunstige invloed op de groei van de planten en de kwaliteit van de
vruchten te hebben. In de bedekte grond was de temperatuur 1-2|°C hoger en de
luchtvochtigheid boven de bedekte grond lager dan boven onbedekte grond. Onder
doorzichtige kunststof treedt een hinderlijke onkruidgroei op. Daarom kan beter
zwart kunststofdoek worden gebruikt.
Plan 68.1956

U.D.C. 631.344.8:697

Invloed vanhet verwarmingssysteem opde ontwikkeling vantomaten in kassen
In devier grote stookkassen van 10 X 40 m werden devolgende verwarmingssystemen vergeleken bij een vroege stooktomatenteelt (zie ook schema verwarmingssystemen op pag. 38).
Kas

Type verwarming

I
II
III
IV

straling
warm water
warme lucht
warm water

Installatie
3 dunne pijpen met Dowtherm als verwarmingsvloeistof
dunne pijpen - laag - beweegbaar opgehangen
3 rotors boven middenpad
dunne pijpen - hoog opgehangen + 3 plafondventilatoren
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Î

ï

ï

ï

ï

Kas1— straling

Kos2— warmw

Kas3 — warme lucht

Kas4 — worm water

ï

I

Afb. 29. Schematischoverzichtverwarmingssytemen instookkassen

De tomaten werden 16januari uitgeplant en de kassen werden verwarmd van 13
januari tot de 3e week van juni. De kastemperatuur werd geregeld door middel van
een thermostaat. Aan het einde van de vorige teelt zijn de kassen gestoomd met
behulp van een stoomploeg, die door een lier met electromotor werd getrokken.
Temperatuurwaarnemingen
Gedurende de eerste 6weken van de teelt konden niet steeds de gewenste temperaturen worden bereikt vanwege de uitzonderlijke lage buitentemperaturen. Dit had tot
gevolg dat in drie kassen de grondtemperaturen in de buitenrijen te laag bleven. In
kas II was de grondtemperatuur veel gelijkmatiger dank zij de verwarming langs de
kaswand; deze bestond uit een serie van 8 pijpen op onderlinge afstand van 10cm
vlak boven de grond.
In februari was de grondtemperatuur in de plantenwallen omstreeks 10.00 uur gemiddeld 10°C en omstreeks 16.30 uur gem. 13°C. In kas I was de grondtemperatuur
steeds 0,5-l,0°C hoger dan in de andere kassen. In kas III was de grondtemperatuur
in de buitenrijen 3à 4°Clager dan van de middenrijen.
De groei vande planten
Mede als gevolg van het voorafgaande grondstomen was de groei in alle kassen
aanvankelijk te weelderig; hierdoor was de zetting van de onderste trossen in het algemeen slecht.
In kas I waren de planten zeer fors met grote naar beneden gerichte bladeren, vermoedelijk is dit mede een gevolg van de geringe luchtbeweging in deze kas. Deze geringe luchtbeweging, zelf een begeleidend verschijnsel van stralende verwarming,
was de oorzaak van een hogere luchtvochtigheid in deze kas.
In kas II was de groei meer beheerst en zeer regelmatig, de randrijen reageerden
zeer gunstig op de straling van de verwarmingspijpen langs de kanten.
In kas III waren de planten nogal gerekt met een te lichte bladkleur; de buitenrijen
bleven in groei achter, onder de rotors waren de planten steviger.
In kasIVeenvrij sterke groeimet degrootste planten onder de plafondventilatoren.
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Oogstverloop
De planten werden getopt op 6trossen. De eerste vruchten werden geoogst op20
april; het plukken werd gestopt op 14juni. Van deeerste trossen werden tengevolge
van de slechte zetting maar weinig veelal kleine, vruchten geoogst. Kas I leverde
bovendienveelgeribbelde enbonkigevruchten op.
Hetverloopvandeopbrengstinde4kassenisindevolgendetabelvermeld.
Opbrengst vantomatenindeverwarmingsproefinkgper 1000planten.
Week

21/4- 5/5
5/5-19/5
19/5- 2/6
2/6-16/6
16/6-30/6
30/6-14/7

KasI

Kas II

Kas III

Kas IV

60
697
1867
2639
2795

18
495
1295
2098
2702
2974

107
555
1254
1912
2386
2645

38
634
1559
2238
2540
2902

Indevolgendetabelzijn degeldelijke opbrengsten vandeverschillende kassenvermeld. Ze zijn gebaseerd op bovenstaande gegevens en de gemiddelde landelijke veiAfb. 30. Temperatuurverloop in stookkassen 10en 11 Febr. 1956
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lingprijs over de jaren 1952-1955. Tevens zijn hierin enige gegevens over sortering
weergegeven.
Opbrengst
in guldens
per 1000planten
KasI .
Kas II
Kas III
Kas IV

3707
4497
4260
4699

Procentueel
kas11= 100

% A-sortering

% sortering
A, Ben C

85
100
95
105

46,4
56,3
52,8
54,4

81,0
87,6
88,3
85,9

Afb. 31. Ongelijkmatigegroei inkas met luchtverwarming
(rotors)in kas III

•fl *

Bij deze gegevens kan het volgende worden vermeld:
Kas I. Het begin van de oogst viel hier 2 weken
later dan in de overige kassen;dezeachterstand was
beginjuni pas ingehaald, hierdoor was de geldelijke
opbrengst 15-20% lager. Bovendien was de sortering en de kwaliteit van de vruchten slechter. De
totale kg-opbrengst in deze kas was slechts weinig
lager.
Kas II was later dan de twee volgende kassen,
gaf echter een regelmatige oogst en de grootste opbrengst.
Kas III gaf het vroegst rijpe vruchten, deze waren
hoofdzakelijk afkomstig van de planten onder de
rotors. Door achterblijven van de randrijen bleef de
totale opbrengst bij de andere kassen ten achter.
Kas IV gaf de beste resultaten wat de geldelijke
opbrengst betreft; dit is vooral te danken aan de
oogstvervroeging;de eerste vruchten waren afkomstig van de planten onder de plafondventilatoren.

Afb. 32. Gelijkmatigegroeiinkas metbeweegbaaren laag
opgehangen dunne pijpeninkas 2.

Conclusies:
Van de verschillende verwarmingssystemen gaf de dunnepijpverwarming de beste
teeltresultaten. In kas II met de beweegbaar opgehangen pijpen laag bij de grond was
de groei het regelmatigst;door het lager brengen van de pijpen langs de wand bleven
de buitenrijen hier niet achter. Onder de luchtschroeven in kas IV met de hoog
opgehangen dunne pijpen werd een oogstvervroeging van ongeveer 1week geconstateerd. De warmeluchtverwarming gaf een zeer onregelmatige groei: onder de rotors
kon vroeg worden geoogst waardoor degeldelijke opbrengst van kasIII nogvrij goed
was ondanks het achterblijven van de buitenrijen. Bij destralingsverwarming inkas I
blijken neveninvloeden eenbelangrijke verlatingvan de oogst te kunnen veroorzaken.
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Plan 68.1956
U.D.C. 628.8:631.344.4/5
Vergelijking warmtebehoefte van de 4 stookkassen
Van de verwarmingssystemen met lagedrukstoom (kassen II,III en IV)en van het
systeem met stralingsverwarming (kas I) is gedurende de periode van 6tot 13 februari
een warmtebalans gemaakt.
Bij het warmteverbruik is inbegrepen de warmte-ontwikkeling van elektromotoren.
De natuurlijke instraling van 1,7710kcal/kas is in de balans verdisconteerd.
In kas I (stralingsverwarming) zijn 3 pijpen van 1" over de lengte van de kas aangebracht met reflectiekapjes er boven. Ten behoeve van dit systeem is een olieketel
gebouwd, waar de warmteoverdrachtvloeistof Dowtherm wordt opgewarmd tot een
temperatuur van ca. 300°C.
In kas II is dunnepijpverwarming geïnstalleerd (tussen het gewas ongeveer 10cm
van de grond.
In kas III zijn 3luchtverwarmers met rotor geplaatst (zie afb. 16,Jaarverslag 1955).
Kas IV is onveranderd (dunnepijp + plafondventilatoren).
Gedurende de warmtebalansperiode was de gemiddelde buitentemperatuur-5,1°C.
Ten behoeve van de onderlinge vergelijking volgen hieronder de gemiddelde gronden luchttemperaturen van de vier kassen van 6 t/m 13februari 1956.

Grondtemperatuur . .
Luchttemperatuur . .

KasI

Kas II

Kas III

Kas IV

13,7°C
13,2°C

11,9°C
13,9°C

13,2°C
14,7°C

12,4°C
14,7°C

Warmtebalans kas I (stralingsverwarming) van6 tot 13februari 1956
Toegevoerde
warmte
Olieverbruik
18121. . . .
Natuurlijke
straling . . .

in
106
kcal

in%
van het
totaal

in%
van
olie

16.22

90.2

100.0

1.77

9.8

10.9

17.99

100.0

110.9

Verbruikte
warmte
I. Verliezen
a. Voelbare warmte
en onverbrand
b. stilstandverliezen
en verliezen door
straling, convectie
en geleiding . .
II. Warmteverbruik
KasI

in
106
kcal

5.21

in%
van het
totaal

in%
van
olie

29.0

32.1

0.49

2.7

3.0

12.29

68.3

75.8

17.99

100.0

110.9
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Warmtebalans Emma cokesketel van 6 tot 13februari 1956 (kas 11-111 en IV)
Toegevoerde
warmte
Kolenverbruik
6.101 kg . .
Straling....
Elektromotoren

in
106
kcal

41.73
5.31
0.50

in%
van het
totaal

in%
van
kolen

87.8
11.2

100.0
12.7

1.0

1.4

Verbruikte
warmte
I. Verliezen
a. Voelbare warmte
5.03
onverbrand 0.27
b. onverbrande
resten in as. . .
c. Verliezen door
straling en cond. verliezen door
afblazing van
stoom
IJ. Warmteverbruik
Kas II
Kas III
Kas IV

47.54

100.0

114.1

in
106
kcal

in%
van het
totaal

in%
van
kolen

5.30

11.1

12.7

0.76

1.6

1.8

3.39

7.1

8.2

0.03

0.1

0.2

12.47
12.10
13.49

26.2
25.5
28.4

29.9
29.0
32.3

47.54

100.0

114.1

Plan 9.1956
U.D.C. 631.462
Grondontsmetting
In 1955 is gebleken dat zowel met een mechanisch voortbewogen normaal stoomrek, als met een nieuw ontwikkelde stoomploeg, bestaande uit een rechte balk, de
vereiste hoeveelheid stoom in de grond kan worden gebracht. Om naast verlichting
van de arbeid ook inderdaad enige arbeidsbesparing te verkrijgen moet een dergelijke
installatie volledig door één man bediend kunnen worden.
Eénmansbedieningvraagtgemakkelijk hanteerbare onderdelen. Hiertoezijndit jaar
enkele proefopstellingen vervaardigd waarmee hetjuiste krachtenbeeld op deploeg en
het meest gunstige profiel hiervan met het oog op de vereiste trekkracht nader kon
worden bekeken.
De proeven worden nog voortgezet.

A/b. 33. Grondstoomploeg
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Plan 29.1956
U.D.C. 628.8:631.2
Luchtbehandeling in moderne champignonkvvckerijen
Veel onderzoek is verricht naar de juiste methode van luchtbehandeling in champignonhuizen en bloembollenschuren. Onder luchtbehandeling verstaat men in het
algemeen, het scheppen van luchttoestanden, die voor een bepaald proces nodig zijn.
Afgezien van luchtverontreinigingen, heeft men bij luchtbehandeling te maken met
verwarming - koelen - drogen en bevochtiging. Het streven bij luchtbehandeling moet
er in het algemeen op gericht zijn, in een bepaalde ruimte een homogeen klimaat te
verkrijgen, d.w.z.:
a. gelijkmatige luchttemperatuur;
b. gelijkmatige luchtvochtigheid;
c. gelijkmatige luchtsnelheid.
Deluchttoestanden, diebij de modernechampignonteelt vereistworden,zijn samengevat in tabel 1.
TABEL 1

Aard van het
proces

Temperatuur

Broeiproces . .
Entproces . . .
Kweekproces . .

50-60°C
20-25°C
12-17°C

Luchtvochtig- j Luchtverversing = aantal malen van de
heid
j
ruimte inhoud per uur
!

100% R.V.
+90% R.V.
! ±95% R.V.

3à 4 x
3à 4 x
zeer variërend

Bovenstaande luchttoestanden in de kwekerij moet men kunnen handhaven bij
de in ons land voorkomende klimatologische buitenlucht toestanden.
Een onderzoek is ingesteld naar de dimensionering van de luchtbehandelingsinstallatie en naar de vereiste capaciteit van de te gebruiken ventilatoren.
De bepaling van de vereiste maximale luchtverplaatsing van de ventilator volgt
uit dewarmtebehoefte bij dediverseprocessen en het toelaatbare temperatuurverschil
tussen de gewenste ruimtelucht en de in te brengen lucht. Dit geldt zowel bij koelen
als bij verwarmen. Tabel nr. 2 geeft globale normen van de warmtebehoefte bij de
diverse processen en de gewenste warmtedoorgangsgetallen.
TABEL 2

Aard van het proces

Kweekproces
Entproces
Broeiproces

Binnentemperatuur

Buitentemperatuur

+ 15°C
+25°C
+ 55°C

-10°C
-10°C
-10°C

Warmteverlies in kcal/u
per m3 ruimteinhoud
transmissie

ventilatie

20
30
55

30
45
60

Kweekruimte (verwarmen)
Aan de hand van temperatuurgelijkmatigheidsmetingen in de ruimte is gebleken,
dat bij verwarming de luchtinblaastemperatuur bij tochtvrije inblazing voor het
kweekproces ten hoogste 10°C boven de gewenste ruimtetemperatuur mag liggen.
Dit betekent (s.w. lucht = 0,31 kcal/m3/°C), dat per m3 ruimte-inhoud de ventilator20
capaciteit — —— = 6,5 m 3 per uur moet zijn.
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Entruimte {verwarmen)
Voor een entruimte is het ook gewenst de luchtinblaastemperatuur bij tochtvrije
inblazing niet hoger dan 10°C boven de ruimtetemperatuur te houden. Hierbij is de
30
ventilatorcapaciteit van — —— = 9,7 m 3 per uur nodig, per m3 ruimte-inhoud.
Broeiruimte {verwarmen)
Voor de broeiruimte kan met een groter temperatuurverschil tussen ruimtelucht
eningebrachte luchtworden gewerkt,daarhierbij hogereluchtinblaassnelheden mogen
worden toegepast.
Uit metingen is gebleken, dat hier het temperatuurverschil tussen ruimte- en ingebrachte lucht wel 15°C mag bedragen.
We komen voor de broeiruimte dan per m3 ruimte op een luchthoeveelheid van

ifëm=12,3m3peruurKweekruimte {koelen)
Koeling hiervan behoeft slechts te geschieden in de zomermaanden. Globaal is de
warmte-ontvangst door transmissie bij een buitentemperatuur van 30°C en één wand
bestraald door de zon 7 kcal/m3 ruimte-inhoud per uur.
Daar de koeling het eenvoudigst te verzorgen is met bronwater als koelmiddel
(vrijwel constante temperatuur van 11 °C), is de inblaastemperatuur meestal niet
beneden 13°C te krijgen. De vereiste ventilatorcapaciteit voor koeling bedraagt per
7
m3ruimte-inhoud
—- = 11,3 m 3 uur.
2 x 0,31
Broeiruimte {koelen)
Na beëindiging van het broeiproces is het noodzakelijk om de ruimte in ca. 24
uur af te koelen met buitenlucht tot 30°C. Bij niet al te hoge buitentemperaturen in
de zomermaanden is op grond van ervaringen gebleken, dat men een ventilatorcapaciteit nodig heeft van minstens 20 m3 per m 3 ruimte-inhoud.
Samenvattend zijn in tabel 3devereiste luchthoeveelheden aangegeven.
TABEL 3

Aard van het proces
Kweekproces
Entproces
Broeiproces

Vereisteminimumventilatorcapaciteit inm3peruurperm3ruimte-inhoud
verwarming
koeling
6,5
11,3
9,7
geen
12,3
20

Wanneer, zoals veelal het geval is, in een ruimte de drie processen elk moeten
voorkomen, is er dus een variatie in ventilatorcapaciteit nodig van 6,5 tot 20 m3 per
m 3 ruimte-inhoud/uur nodig.
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de norm van 6,5 voor een kweekruimte
geldt bij een buitentemperatuur van -10°C.
Onder omstandigheden van hogere buitentemperatuur b.v. + 2 | ° C , is het temperatuurverschil geen 25°C, maar 12|°C. Het warmteverlies is dan ook de helft. Ook
de luchtverplaatsing van de ventilator zou dan minder kunnen zijn. De onderste
grens wordt bepaald door de benodigde minimum luchtverversing.
Het is een vereiste dat naast een ventilatieregeling tevens een luchthoeveelheidregeling aanwezig is voor de luchthoeveelheid naar de kweekruimte.
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U.D.C. 631.522.23
Plan 62.1956
Kunstmatige bestuivingvantomaten
Voordekunstmatige bestuivingvantomaten wordtreedsopveelbedrijven gebruik
gemaakt van een trostriller. Van deze trostrillers bestaan verschillende uitvoeringen
waarvan er een tweetal in devolgende proef zijn vergeleken.
Het verschil tussen de twee trillers bestaat hierin dat de ene een ronddraaiende
beweging maakt en de andere een heen en weer gaande. Naast deze trostrillers is
tevens een rugnevelspuit voor bestuiving gebruikt. Zoals reeds in het vorigejaarverslagisvermeld, betekent het gebruik van een rugnevelspuit een zeer belangrijke arbeidsbesparing. (Jaarverslag 1955,pag.39).
Met de genoemde toestellen zijn de eerste drie trossen van vroege stooktomaten 2
tot 3 maalperweekbestoven. Metdetrostrillerswerd iederebloeiendetros afzonderlijk behandeld enmetdenevelspuit werdentelkens2rijen tegelijk bewerkt.
Deresultaten vandezebestuivingsproef zijn indevolgendetabelvermeld.
Gezette vruchten in % van aantal bloemen

Luchtstroom
Heen en weer gaande triller . .
Ronddraaiende triller

Ie tros

2e tros

3etros

14,0 ±1,8
37,7 ± 3,3
55,0 ± 1,4

44.3 ± 5,5
65.4 ± 4,0
66.5± 2,9

69,3± 1,8
73,0 ± 4,0
68,3 ± 5,1

Het percentage gezette vruchten neemt onder invloed van de betere groeiomstandigheden in de loop van de tijd toe;deverschillen tussen de behandelingen worden
dientengevolge steedskleinerenzijn bijdederdetrosnietmeerbetrouwbaar.
Bijdeeerste2trossenzijnderesultatenmetdenevelspuitduidelijk slechterdanmet
de trostrillers, terwijl wat deeerste tros betreft deronddraaiende triller betrouwbaar
beterisdan deheenenweergaandetriller.
Conclusies:
Ondervoordezettingvantomaten slechteomstandigheden,ietswatdikwijls tijdens
de bloei van de eerste trossen het geval is, werd met een ronddraaiende triller het
hoogstepercentagegezettevruchtenverkregen.Deresultatenmetdenevelspuitwaren
in tegenstelling tot vorigjaar veelslechter dan met detrostrillers.
Plan 82.1956
U.D.C. 631.51
Mechanischeverdichting vande grond
Indefruitteelt neemthetaantalbespuitingenelkjaar weertoe.Erwordtdussteeds
vaker met zware werktuigen door de boomgaard gereden. Meestal bepaalt het weer
wanneer er gespoten moet worden. Het spuiten gebeurt daarom ook wanneer de
grondvochtigendaardoor gevoeligis.
In elkgevalmoetdeverdichtingvan degrondzoveelmogelijk worden voorkomen,
zij isin deboomgaard immers niet door diep ploegen of woelen op te heffen, omdat
er dan teveelwortels worden kapot getrokken.
Om een overzicht te krijgen van hetgeen op dit gebied reeds bekend is, werd een
literatuurstudie gemaakt. Hieruit bleek dat:
1. erinderdaad door het gebruikvan werktuigenverdichtingen op kunnen treden;
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2. deze verdichtingen bij éénjarige gewassen de opbrengst vaak verlagen.
3. een schadelijke invloed van de verdichting op de vruchtbomen niet onderzocht is.
4. door enkele maatregelen te treffen de kans op verdichting te beperken is.
De onder 4genoemde punten zijn in het kort: lichte werktuigen, vierwielige en geen
tweewielige wagens, hoge en smalle wielen, lagedrukbanden, snel rijden, lange tussenpozen tussen twee bewerkingen, niet steeds in hetzelfde spoor rijden, zo weinig mogelijk op natte grond komen, een goede „levende" grond, dus liefst een bedekte grond,
niet over een pas losgemaakte grond rijden.
(Zie ook de literatuurlijst: „De Fruitteelt" 46,27.p 658; 1956 en „Tuinbouwtechniek
1956" p. 253.")
Ter verdere oriëntatie werden dit jaar een aantal proeven genomen: één in potten
en de overige in het veld.
/. Grondverdichtingin potten
De potten waren gemaakt uit eternitbuizen van 30cm diam. en 30cm hoogte; met
houten bodems. De grond was een zandgrond met 5-6% organische stof.
Er werd met twee dichtheden van de grond gewerkt, resp. met vol. gewicht = ca.
145en ca. 117gram (dit betekent dat het totaal poriënvolume ca. 42% en 53% was).
De grond in elke pot was verdeeld in vier kwadranten, elk kwadrant bestond dus of
uit losse of uit vaste grond. Er werden 10combinaties gemaakt:
een eenvoudige combinatie was
een meer ingewikkelde

en de ingewikkeldste

los

los

los

los

vast

los

los

los

vast

los

los

vast

Juist in het midden van elke pot groeide een plant (slaboon: dubbele witte zonder
draad). Indien de grond in de bovenste helft van de pot voor de helft los envoor de
helft vast was, stond de plant juist op de scheiding. De wortels konden zich in alle
richtingen ontwikkelen.
Direct na de oogst van de bonen werd het wortelstelsel schoongespoeld; de wortels
werden hierbij door een aantal pennen op hun plaats gehouden. Er werd nagegaan in
welk deel van de grond de meeste wortels waren gegroeid.
Resultaten
De wortelstelsels waren in de losse grond
veel uitgebreider dan in de vaste grond, bovendien waren de wortels fijner. Het is duidelijk dat de wortels zich beter ontwikkelden in
de losse grond. Dit laatste was zowel bij een
vochtigheid van ca. 17% alsvan ca. 20% het
geval. Verder bleekdat dewortelsinde potten
Afb. 35.
Pottenomgekeerd, wortelgroei op debodem
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metonderinvastegrond,vrijwelalleenviadepotwand tot de bodem
doordrongen. In de losse grond
gingen de wortels hoofdzakelijk
door de grond. De verschillen in
wortelgroei blijken zeer duidelijk
uit de foto's op pag. 47.
Verder was erdetendens dat de
opbrengsten op vaste grond lager
zijn dan op losse grond. Dit was
vooralhetgevalwanneerde grond
in de bovenste helft verschillend
was.
Afb. 36. In delosse kwadrantveelmeer wortels

2. Grondverdichting onder wielsporen
Om een indruk te krijgen over de grootte van de verdichting onder wielsporen,
werden een tweetal profielkuilen gemaakt. Dit gebeurde in een oude grasboomgaard
op 3-4 oktober, op middelzware klei. De profielkuilen werden gedeeltelijk naast een
pad gegraven. Dit pad was het laatstejaar niet gebruikt. De beworteling van het profiel en de verschillen in de grond werden bestudeerd. Bij het laatste werd speciaal
gelet op verschillen in kleur en dichtheid. Verder werden een aantal grondmonsters
genomen voor het bepalen van de dichtheid. Bij deze bepaling bleek dat er inderdaad
verschillen bestonden. Om een systematisch beeld te krijgen werden op 17 oktober
nogmaals een aantal monsters genomen.
De beworteling
In de beworteling kon geen duidelijk verschil worden gevonden. De interpretatie
van een eventueel verschil is zeer moeilijk, omdat het deel van de proefkuil onder het
pad verder van de boom is dan het andere deel. De verkregen indruk dat er onder
het pad minder dikke wortels waren, zegt dan ook weinig. De meeste wortels zaten
in de laag van 0-40 cm.
De wormgangen
Over het geheel waren er onder het pad iets minder wormgangen (vier tegen vijf),
dit verschil was echter niet zo groot, dat het betrouwbaar mag worden geacht, een
eventueel verschil behoeft niet persé een gevolgvan grotere dichtheid te zijn.
De grond
Bij het graven wasduidelijk te merken, dat de grond onder hetpadvaster en minder
kruimelig was, de kleur van de bovengrond onder het pad was iets lichter.
De dichtheid vandegrond
Het percentage van het totale volume dat door de gronddeeltjes wordt ingenomen,
is een maat voor de dichtheid van de grond. Is dit percentage dus 60%, dan iser voor
lucht en water samen nog 40% van het volume beschikbaar.
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De grond onder het pad was dichter, dit blijkt uit de volgende cijfers.
Het volumepercentage dat door de grond werd ingenomen
Kuil

I
II

Diepte
in cm

Onder pad

10
35
55
10
30
50

59,5 ± 1,2
57,1 ± 1,6
54,7 ± 0,9
59,0± 1,0
59.0± 0,5
57.1± 0,6

Verschil in vertikale richting

Naast het
het pad

Verschil

53,9 ± 0,3
55,0 ± 0,6
53,5 ± 0,3
55,9 ±0,8
57,3 ± 0,7
56,7 ± 0,5

5.6± 0,3
2.1 ±0,9
1.2 ±0,3
3,1 ±0,8
1.7 ±0,4
0,4 ± 0,3

diepte
in cm

onder pad

naast pad

10-35
35-55
10-55
10-30
30-50
10-50

2,4 ± 1,9
2,4 ± 1,4
4.8 ± 1,0
0,0 ± 0,5
1.9 ±0,3
1,9 ± 0,5

-1,1 ±0,2
1,5 ±0,2
0,4 ±0,1
-1,4 ±0,5
0,7 ± 0,4
- 0,8 ± 0,4

Uit deze cijfers blijkt:
1. de grond onder het pad is dichter dan naast het pad;
2. dit verschil wordt met toenemende diepte geringer;
3. de grond naast het pad is op ca. 30cm het dichtst, onder het pad is de bovenste
laag minstens even dicht;
4. de invloed is merkbaar tot ongeveer 50 cm diepte.
Tegelijk met deze cijfers werden ook het vocht en het luchtgehalte van de grond
bepaald. Hieruit bleek, dat wanneer het volume percentage grond met 1toenam, het
luchtpercentage met 0,75 tot 1,1 afnam. Dit betekent dat met een grotere dichtheid er
minder lucht in de grond zit, terwijl de hoeveelheid water ongeveer gelijk blijft; de
diffusie van lucht zal minder snel zijn, zodat het niet onwaarschijnlijk is, dat de
wortels in de dichte grond in het voorjaar, en in natte zomers, te weinigzuurstof kunnen krijgen. In het komende jaar zal worden geprobeerd dit nader te onderzoeken.
3. Grondverdichtingbijgroentegewassen
Tenslotte werd er nog een proef opgezet bij een drietal groentegewassen. Er
werd nul tot en met vijf keer achter elkaar gerold en op een ander stuk van het perceel 0-5 maal met een lichte trekker door hetzelfde spoor gereden.
Het perceel dat pas als tuinbouwgrond in gebruik was genomen, was in de natte
zomer echter zeer moeilijk onkruidvrij te houden. Er waren geen betrouwbare gegevens te verkrijgen.
Plan 21.1956
U.D.C. 631.543
De invloed vanhet planten op de opbrengst van andijvie
Op eenvan de twee met andijvie(= ras:Rijks Zwaan nr. 5)beplantepercelenwasde
kropgrootte zeer verschillend. Door sommigen werd dit toegeschreven aan een verkeerde wijze van planten. Vele wortels zouden bij het planten krom in de grond gekomen zijn, met het gevolg dat de planten slechter groeiden.
Omdat een eventueel verband tussen de kromheid waarmee de wortels in het plantgat komen en de opbrengst van het gewasvan veel belang isvoor het machinaal planten, werd nagegaan of er inderdaad een verband bestaat. Twee honderd kroppen
werden naar hun grootte in vijf klassen verdeeld. Daarna werd nagegaan of er in een
bepaalde klasse veel of weinigkromme wortels voorkwamen.
Er werd geenverband tussen de kromheid van de wortels en de kropgrootte gevonden.
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Plan 58.1956
U.D.C. 621.864
Het gebruik van de lier in detuinbouw
Er zijn in ons land een drietal gevallen waar een trekker moeilijk kan worden gebruikt. Dit zijn: a. op vele bollengronden, b. op slappe veengronden en c. bij het lichten van boompjes in de boomkwekerijen. Tn de eerste twee gevallen is de grond niet
sterk genoeg om de trekker te dragen en in het laatste geval is de trekker te breed om
door het gewas te kunnen rijden. Bij het lichten blijven de boompjes namelijk in de
grond staan. Het lichten van de boompjes gebeurt enkele weken voor de drukke rooitijd; het is een middel om de arbeidsstop van de rooitijd te verzwakken. In al deze
gevallen kan een lier de werktuigen trekken. Verder kan een kleine trekker met behulp
van een lier ook zwaar werk, zoals het ploegen gecombineerd met ondergronden en
het trekken van een volle wagen over natte gronden verrichten.
Door een literatuurstudie is getracht een inzicht te krijgen in de constructie en toepassingsmogelijkheden van de lier in de Nederlandse tuinbouw.
Twee soortenlieren
Er zijn één- en tweetrommelige lieren. De ééntrommelige lier trekt het werktuig
alleen maar naar zich toe. De tuinder moet het werktuig zelf weer terugtrekken.
De tweetrommelige lier kan het werktuig heen en weer trekken. Het werken met
een tweetrommelige lier gaat dan ook sneller en gemakkelijker dan met een ééntrommelige. De tweetrommelige lier is niet te gebruiken bij het lichten van boompjes. De
kabel zou telkens over de gelichte rij naar de volgende rij moeten worden getild.
Moet de lier, behalve voor het lichten, ook voor andere dingen worden gebruikt,
dan kan vaak beter eentweetrommelige lier worden gekocht; bij het trekken wordt dan
maar één trommel gebruikt.
Door de lier na elke rondgang van het werktuig een eindje te verplaatsen, blijft zij
steeds recht voor het werktuig. Wanneer dit verplaatsen moeilijk gaat en/of veel tijd
kost, kan de lier beter op een vaste plaats blijven staan. De kabel wordt dan door een
extra schijf in de juiste richting gebracht. Bij de ééntrommelige lier is hiervoor één,
bij de tweetrommelige lier twee extra schijven nodig. De schijf wordt telkens een
eindje verzet. Dit kan het beste gebeuren door de schijf aan een staaf of ketting te
haken, zij wordt dan steeds een eindje over de kettingverplaatst. De staaf of ketting
wordt met een paar pennen stevig verankerd, is de schijf bij een pen aangekomen,
dan wordt de andere uit de grond getrokken en voor de eerste in de grond gebracht.
Er kan dan weer over de lengte van de staaf of ketting worden gewerkt. De ketting
die eventueel wordt gebruikt, mag niet strak gespannen zijn; in dit geval zouden de
bevestigingspennen uit de grond worden getrokken.
Indien erbij allepercelen eenbrede sloot aanwezigis, kan de lierineen boot worden
geplaatst, zij is dan gemakkelijk te transporteren.
De uitvoering
De meeste lieren zijn log en zwaar. Een tweede hands gekochte lier is dan ook zelden aan te bevelen. De echte landbouwlieren zijn veel lichter. Deze zijn te verdelen
in lieren met eigen motor en trekkerlieren. De lieren met eigen motor zijn vrij goed te
hanteren. Jammer genoeg zijn ze meestal maar ééntrommelig, evenals de meeste trekkerlieren. Deze laatsten passen bij detrekker. Het monteren aan detrekker gaat goed.
Wanneer er een trekker is, is zo'n lier goedkoper dan een lier met eigen motor.
Zoals reeds gezegd is,zijn de bovengenoemde lieren meestal maar ééntrommelig en
bovendien niet goedkoop. Dit is de reden waarom sommige tuinders samen met een
plaatselijke smid, zelf een lier maken. Dit gaat ook wel, mits aan de volgende eisen
wordt voldaan:
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1. Een compacte en lichte bouw.
2. Gemakkelijk te transporteren en te verankeren.
3. Indien aangedreven door de trekker, snel aan- en af te koppelen.
4. De snelheid van de kabel moet tussen 0,5 en 1,2 m/sec. liggen. Het is gemakkelijk
wanneer uit twee snelheden kan worden gekozen.
5. De trekkracht die ontwikkeld moet kunnen worden is: zonder veiligheidskoppeling: voor gewoon werk ca. 600kg en voor zwaar werk ca. 900 kg.
Met een veiligheidskoppeling: voor gewoon werk ca. 450 kg en voor zwaar werk
ca. 700 kg.
6. De kabeldikte moet voor gewoon werk 6mm en voor zwaar werk 8mm zijn.
7. Dekabel moet eenzogenaamde staaldraadkabel zijn mettouwinlaag (hennephart).
8 De kabel moet uit vele dunne draadjes bestaan.
9. De trommel behoort 500X de enkele draaddiameter te zijn, dit is echter meestal
niet te verwezenlijken, 300X is wel minimaal. Hoe lager dit getal is, hoe sneller
de kabel slijt.
10. Bij een tweetrommelige lier moet de ene trommel een tweemaal zo lange kabel
kunnen bergen als de andere.
11. Een automatische of een handbediende kabelgeleider is gewenst, de kabel rolt
dan mooier op en slijt minder.
12. Het mag niet mogelijk zijn dat de trommels tegelijkertijd oprollen.
13. Het is verder gewenst dat de trommel, zodra hij niet meer trekt, iets wordt afgeremd.
14. De draaiende trommel moet gemakkelijk en zeer snel stil gezet kunnen worden.
15. Indien er in de grond oude boomstronken, zeer vaste lagen e.d. kunnen voorkomen, iseenveiligheidskoppeling noodzakelijk, in de andere gevallen iszij gewenst.
16. De snelheid van het werktuig mag bij een volle trommel niet veel hoger zijn dan
bij een lage trommel, met andere woorden de trommel moet voldoende lang zijn.
17. Er moet niet zo maar een kabel worden besteld. Het beste kan bij de bestelling
de code van het normalisatieblad N 294 worden gebruikt. Een kabeldikte van
6 mm wordt dan bijvoorbeeld N 294 6 X 19- KR - 6 (150-160) - b.
18. De kabel moet af en toe in een oliebad worden gelegd. Lijnolie is voor dit doel
zeer geschikt.
19. Voor het trekken met twee kabels tegelijkertijd - dit isin enkele boomkwekerijen
gewenst - zijn twee trommels nodig, met hier tussen een differentieel. Deze trommels rollen wel tegelijkertijd op en moeten onafhankelijk van elkaar kunnen
worden afgeremd.
Afstandsbesturing
Erzijn lierenindehandelgekomen, dieopeen afstand te bedienen zijn. De man bij
het werktuig kan met behulp van een paar drukknoppen de lier bedienen, zodat de
man bij de lier kan vervallen. Deze lieren zijn alleen maar met opgebouwde motor te
verkrijgen. Uiteraard zijn zij duurder dan de gewone.
Samenvatting
De lier istoe te passen wanneer een trekker niet tegebruiken of niet sterk genoegis.
Dit komt voornamelijk voor op bollengronden, op slappeveengronden eninde boomkwekerijen. De tweetrommelige lier werkt het snelst en het gemakkelijkst. Bij het
lichten van bomen kan er echter maar één trommel worden gebruikt. Een goede lier
voldoet aan een aantal, met name genoemde eisen. Voor grote bedrijven is een lier
met afstandsbesturing het overwegen waard.
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Afh. 37. Opstelling van de windtunnel

Plan 53.1956
U.D.C. 621.548
Windtunnel
Voor het onderzoek aan nevelinrichtingen, droog- en ventilatie-installaties is een
laboratorium ingericht op de zolder van de spuittoren. Met het gereedkomen van dit
laboratorium isnu hetgehele luchttechnische onderzoek van het I.T.T. geconcentreerd
op één plaats. In het laboratorium staat opgesteld een zelf vervaardigde windtunnel
voor het luchttechnisch onderzoek.
De bedoeling van de bouw van deze windtunnel was in eerste opzet het ijken van de
diverse snelheidsmeetinstrumenten, die bij het l.T.T. gebruikt worden. Daarnaast is
de mogelijkheid geschapen om proeven te doen met onder andere stuifpoeders, droging, enzovoort. Bij het maken van een plan voor gebruik van de tunnel, is echter gebleken dat het grootste deel van de tijd ingenomen zal worden door het onderzoek
naar de meest gunstige nevelapparaturen.
Tevens is het mogelijk om de weerstand van een bladerdek te bepalen. Gecombineerd met afzettingsproeven en druppelanalyses geeft dit een mogelijkheid om voorschriften te kunnen samenstellen omtrent de gunstigste uitvoering van nevelspuiten
en dergelijke.
Plan 71.1956
U.D.C. 620.113.42
Nevelonderzoek
Er is een onderzoek begonnen om meer kennis te krijgen omtrent het vernevelen
van kleine vloeistofhoeveelheden ten behoeve van luchtbevochtiging. Het onderzoek
is voornamelijk oriënterend geweest. In 1957 zal met proefnemingen in het nieuwe
laboratorium worden gestart. Enige kleine proeven gaven reeds hoopvolle resultaten.
Plan 87.1956
U.D.C. 621.22
Hydraulische aandrijving
Aangevangen iseen oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden van hydraulisch
aangedreven werktuigen. Hydraulische aandrijving heeft verschillende voordelen
boven mechanische aandrijving ;onder andere kunnen genoemd worden:
Traploos regelbare snelheid van nul tot maximum (voor- en achteruit) door middel
van één hefboom, geen tandwielkast en versnellingsbak.
De motor kan op de meest gunstigste plaats ingebouwd worden, want de overbrenging naar de gedreven as geschiedt via een eenvoudige slang. Hierdoor vervallen alle
drijfriemen, tussenassen, aftakassen, enz.
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U.D.C. 658.54
Plan 20.1956
De multimomentopname als hulpmiddel bijhet arbeidsonderzoek
De multimomentopname is een tijdstudietechniek, waarmede een kwantitatieve
analyse van de tijdsbesteding van een groep mensen of machines, door middel van
steekproeven, kan worden gemaakt. De resultaten geven belangrijke aanwijzingen
t.a.v. de richting van het arbeidsonderzoek. Bij meerdere variërende werkzaamheden
wordt met multimomentopnamen sneller het doel bereikt, dan met horlogeopnamen.
Dit jaar zijn er multimomentopnamen gemaakt van:
- het plukken van appels
- het oogsten van aardbeien
- het plukken van stambonen
- het vullen en stapelen van kisten in de champignonteelt
Voor zover in het volgende tijden worden genoemd, zijn deze van beperkte betekenis. Ze gelden namelijk alleen voor de onderzochte bedrijven bij bepaalde arbeidsomstandigheden.
1. Tijdsbestedingbijhet plukken vanappels
Met behulp van multimomentopnamen is de tijdsbesteding bij het plukken van
Goudreinetten, zowel met de werkstelling als met de ladder nagegaan, waarna de
resultaten zijn vergeleken met de cijfers, die het vorige jaar door horloge-opnamen
zijn verkregen (zie tabel).

Afb. 38. Werkstelling in de fruitteelt
Werkstelling

Ladder
Handelingen

horlogeopnamen

multimomentopnamen

horlogeopnamen

multimomentopnamen

1

2

3

4

5

62%

61%

80%

81%

16%
17%

14%
20%

12%

12%

-

-

5%

5%

8%

7%

63

46

42

1 plukken en wegleggen . . .
2 ladder/werkstelling op-en afklimmen c.q. verplaatsen.
mand/kist naar opslag bij
3 omleggen van fruit . . . .
4 div. werkzaamheden en persoonlijke verzorging . . . .
Totale tijd in min/100 kg
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. .

69

•

2. Tijdsbestedingbijhet oogsten van aardbeien
Op een aantal bedrijven is nagegaan welk onderdeel van het oogsten het eerst voor
een nader onderzoek in aanmerking komt. De tijdsbesteding wordt in onderstaande
tabel inprocenten weergegeven:
Kennemerland
Handelingen

Bedrijf!
1

1

2

1 plukken (zoeken, reiken, wegleggen)
2 verplaatsen van plukker en slof
tijdens plukken
3 volle sloffen naar lorrie of hoek
van het terrein
4 persoonlijke verzorging . . .

Zuid Hollandse Eilanden

Bedrijf 11
1
|

Bedrijf III
Groep 1

3

Groep 2

4

5

Groep 3
6

82%

84%

89%

88%

88%

13%

9%

7%

8%

8%

1%

2%
5%

2%
2%

2%
2%

3%
1%

4 0/

^ /O

De waargenomen totaaltijd bedraagt: Kennemerland (ras Oberschlesiën) 5min/
kg;Zuid Hollandse Eilanden (ras Jucunda) 1\ min/kg.
Op bedrijf III ishet werkvan een aantal groepen mensen geanalyseerd. Het plukken
neemt verreweg de meeste tijd in beslag. Het transport van de volle sloffen is een te
verwaarlozen factor.
3. Tijdsbestedingbijhet vullenenstapelen vankisten inde champignonteelt
De techniek der multimomentopname kan ook vaak worden gebruikt voor het
vergelijken van een bepaalde handeling op verschillende bedrijven. Op snelle wijze
kunnen oorzaken van verschillen in arbeidsproduktiviteit worden vastgesteld en aanwijzingen tot verbetering gegeven. Op een tweetal champignonbedrijven is b.v. het
vullen en stapelen van kisten opgenomen, waarvan de resultaten in de volgende tabel
staan vermeld:
Kwekerij I
Handelingen

manminuten
per 100 kisten

1

2

Kwekerij II

% van totale
tijd
1

3

manminuten
per 100 kisten

% van totale
tijd

4

5

[

1 losvorken van de mest . .
2 gelijkmaken, verdelen en
aandrukken
3 kisten neerzetten
4 kisten vullen
5 opladen of oppakken . . .
6 vervoer naar zweetcel. . .
7 opstapelen in zweetcel . .
8 diversen
9 persoonlijke verzorging . .
10 wachttijden

31

11

45

16

81
14
25
22
11
25
14
11
45

29
5

91
24 2)
21
3
12
20
19
16
37

32
8
7
1
4
7'
7
6
12

279

100

4
9
5
4
16

288

100

2

) Het neerzetten moet hier nauwkeurig gebeuren, teneinde het oppakken met steekwagen te vergemakkelijken.
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3. Tijdsbesteding bijhetplukken vanstambonen
plukken en wegleggen
verplaatsen plukker en kistje tijdens plukken
met plukkist naar veilingkist
persoonlijke verzorging
De totaal waargenomen tijd bedraagt 6 min/kg.

87 0/o/
6%
3%
4%

Ook hier zijn de bijkomende handelingen niet belangrijk. Een produktieverhoging
ligt in een methodeverbetering van het eigenlijke plukken.
Plan 63. 1956

U.D.C. 631.2:628.8

Kunstmatig drogen van uien
In aansluiting op de vorige proeven (ziejaarverslag 1955,pag. 35) is in samenwerking met de Commissie Drogen van Uien van de S.N.Ui.F, het onderzoek betreffende
het kunstmatig drogen van zaai-uien voortgezet.
Speciale aandacht is besteed aan de koprotbestrijding bij normaal opgetrokken
zaaiuien. Het op de gebruikelijke wijze drogen van afgestaarte uien direct na het
rooien, bleek het koprot niet beduidend te verminderen.
Goede resultaten zijn bereikt bij uien die 7 dagen na het optrekken op het land
hadden gelegen en daarna kunstmatig zijn gedroogd. Daar bij de natuurlijk gedroogde
uien slechts 10% koprot is waargenomen, was het effect van de droging op het percentage koprot gering.
Het ligt in de bedoeling, een volgend jaar na te gaan in hoeverre met een versnelde
wijze van droging een beter resultaat te behalen is, ofschoon daarbij de kans op het
barsten groter wordt.
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