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Inleiding

De trend in het onderzoek is een nog steeds verdergaande specialisatie. Het terrein
is zó uitgestrekt dat er bij het onderzoek slechts enkele procenten van de onderwerpen
op tuinbouwtechnisch gebied aan de orde kunnen komen. Getracht is om dit door
internationale werkverdeling gedeeltelijk op te vangen.
De wijze w a a r o p het onderzoek wordt verricht, ondergaat de laatste j a r e n een grote
verandering. Steeds meer wordt getracht de verkregen gegevens met een computer te
verwerken waardoor het vaak goed mogelijk is om de gegevens n a a r verschillende
gezichtspunten te hergroeperen. Ook is het mogelijk eventuele optima aan de h a n d
van rekenmodellen te onderzoeken. Ofschoon reedsj a r e n van de computer gebruik is
gemaakt, is deze dit j a a r veelvuldig toegepast o.a. bij de verwerking van de gegevens
over de lichtinstraling in kassen.
Ook gelukte het dit j a a r om langzamerhand een beeld te krijgen van de opbouw van
het klimaat in een warenhuis en de rol die het luchtvolume boven de planten hierbij
waarschijnlijk speelt. Aangezien in Nederland nog steeds ongeveer één vierde van
de glasteelten van de gehele wereld plaatsvindt, lijkt het van zeer groot belang dat op
dit gebied nog meer gericht fundamenteel onderzoek wordt verricht, waardoor het
wellicht mogelijk wordt straks het klimaat in de kas nog doelmatiger te beheersen.
Een formule is uitgewerkt waarmee de capaciteit van verwarmingsketels met behulp
van een computer zeer snel is te berekenen.
Bij de bouw van bedrijfsschuren kwam het tot een prefab-constructie, die in de toekomst als een meer en meer in gebruik komend principe is te zien.
Ook dit j a a r bleek weer duidelijk hoe door de steeds verdergaande specialisatie het
een groot voordeel is dat verschillende richtingen in één instituut verenigd zijn. Een
nieuwe weg is in dit opzicht bewandeld bij de mechanisatie door beddenteelt in
boomgaarden.
Ook is er een origineel systeem ontwikkeld om het oogsten van b.v. kropsla te mechaniseren, dat echter slechts als poging om de traditionele wijze van oogsten te doorbreken, is te zien.
De precisiezaaier is zover uitgewerkt dat deze synchroon kan werken met een pottenpersmachine, zodat de perspotten automatisch kunnen worden bezaaid.
De spruitenplukker is dit j a a r door een fabrikant in produktie genomen. Een begin is
gemaakt om te komen tot een halfautomatisch bindtoestel voor bloemen.
Bij het arbeidskundig onderzoek dat bij de stookteelten plaatsvond, bleek duidelijk
hoe door een nauwkeurige kennis van opbouwnormtijden, werkmethodeverbetering,
het voorkomen van afstemmingsverliezen en systematische werkplanning nog belangrijke besparingen zijn te verkrijgen. Hierbij dient echter met grote zorgvuldigheid
de invoering door een goede instruktie begeleid te worden en een beloningssysteem
te worden gebruikt.

Hetzelfde geldt ook ten aanzien van de organisatie rondom de sorteermachine waaraan onderzoek werd verricht. Hierbij is o.a. de grote betekenis van de kwaliteitssamenstelling van de te sorteren partijen voor de werkverdeling n a a r voren gekomen.
De jaarrond-beddenteelt van tomaten waarbij deze dicht op elkaar worden geplant
en 's winters kunstmatig belicht, lijkt langzamerhand realiseerbaar.
De grote verschillen in het lichtniveau in een bestand van tomatenplanten bij verschillende hoogte van de planten, zijn geregistreerd; dit leidt tot bepaalde cultuurmaatregelen.
De fundamentele aanpak van het standruimte-probleem heeft geleid tot plannen voor
beddenteelt van vruchtbomen waarvoor op verschillende plaatsen belangstelling blijkt
te bestaan.
Mijn tweede reis naar Amerika waar de tuinbouw (o.a. doordat de werktuigen in
manurenloon er minder kosten) verder gemechaniseerd is dan hier, heeft als stimulans gewerkt om te komen tot een meer gericht fundamentele aanpak van het onderzoek, aangepast aan eisen in ons land.
Dit j a a r - dat voor mij het laatste j a a r in mijn ambtelijke loopbaan is - heeft een
grote verdieping in het onderzoek getoond die naar ik verwacht ook in de komende jaren verder zal gaan en zich ook zal dienen door te zetten om de mogelijkheden van
het intensieve grondgebruik op doelmatige wijze te kunnen benutten.
De lezers kan ik dit jaarverslag in hun aandacht aanbevelen; het kan nuttig zijn om
over bepaalde onderwerpen nadere informatie te vragen.
G a a r n e wil ik mijn medewerk(st)ers hierbij bedanken voor de toewijding en het initiatief dat zij ditj a a r in h u n werk getoond hebben.
Dr. Ir. E. W. B. VAN DEN M U I J Z E N B E R G

Algemeen overzicht

Personeel
Veranderingen, die zich in de loop van het j a a r hebben voorgedaan in en tussen de
daarbij aangegeven groeperingen van het personeel, zijn hieronder opgenomen.
aantal medewerkers bij:
onderzoek
globale beoordelingen
technische dienst
algemene dienst
CTT en publikaties
vacatures
totaal I.T.T

einde 1965
41
3
35
15
4
2
100

einde 1966
39
3
35
15
4
6
102

Subsidies
Het Koninklijke Shell Plastics Laboratorium heeft een overdrukkas beschikbaar gesteld, te gebruiken voor onderzoek naar de toepassing van kunststoffen bij de kassenbouw.
De afd. Wiskunde van de Landbouwhogeschool stelde h a a r medewerkers m e t computer beschikbaar, waarvan een dankbaar gebruik is gemaakt.
Documentatie
aantal
boeken
kartotheekkaarten
foto-negatieven
diapositieven

1-1-1966
1.071
48.500
23.200
5.775

31-12-1966
1.122
50.000
24.300
6.386

Verschenen publikaties
Mededeling no. 56, Jaarverslag 1965, Jaarboek Tuinbouwtechniek 1966/67 en 12
Globale Beoordelingsrapporten.
Een lijst van publikaties van medewerkers in o.a. de vakbladen, is opgenomen aan
het einde van dit verslag.
Tevens verschenen in stencilvorm enkele publikaties voor intern gebruik, namelijk:
1. Tuinbouwtechniek in Israël, (reisverslag)
2. Verslag van een studiereis naar Duitsland.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Verslag van het 2e Int. kunststoffen congres te Pisa.
Plantsystemen en mechanisatie in wijnbouw en fruitteelt.
Vergelijking van de kosten bij het stoken met olie 3500sec. Redwood I en aardgas.
Economische aspecten van de vierwielige verzorgingstrekker in de opengrondsgroenteteelt.
Klimaatbeheersing in kassen.
Verslag van een studiereis naar Engeland.
Verslag van een studiereis naar Duitsland.
Verslag van een bezoek aan de 49e D.L.G. te Frankfurt.
Verslag van een studiereis naar Zuid-Engeland.
Tuinbouwtechniek in Amerika (reisverslag).

Inventaris en proefterreinen
De bouw van een proefkas voor het klimaatonderzoek met afdelingen en werkruimten op de proeftuin Mansholtlaan is vrijwel voltooid. De bouw van een bedrijfsschuur (systeembouw) op de proeftuin Grebbedijk is gegund.
T e n dienste van het klimaatonderzoek is een datalogger aangeschaft die de meetresultaten vastlegt op een ponsband waardoor verwerking van deze gegevens met behulp van een computer mogelijk wordt.
De drie Emma-cokesketels in het ketelhuis zijn vervangen door één met aardgas
gestookte middeldruk-stoomketel van 3.000.000 kcal.
Werkgroepen
Directeur en medewerkers van het Instituut hebben zitting in een aantal werkgroepen,
contactgroepen en commissies. Enkele hiervan worden in onderstaand overzicht vermeld.
- Dr. Ir. E. W. B. van den Muijzenberg is voorzitter van het Committee „Workstudy in Horticulture" van de I.S.H.S.; voorzitter van de sub-Comm. „Benamingen en definities land- en tuinbouwtechniek" van het N . N . I . ; secretaris van
de International Commission for Horticultural Engineering van de I.S.H.S.; lid
van het bestuur van de Technisch Fysische Dienst v. d. L a n d b o u w ; adviserend lid
van het bestuur van het Proefstation voor de Champignonteelt; lid van de Normcommissie Landbouwwerktuigen en -gereedschappen, lid van de Comm. Plantenbestraling van de Ned. Stichting voor Verlichtingskunde en lid van de Werkgroep
Arbeidsfysiologie.
- Ir. B.J . Heijna en Dipl. Phys. J . A. Stoffers zijn lid van de Contactgroep Fysische
Techniek.
- P. A. Spoelstra is lid van de Werkgroep Verwarming en Luchtbehandeling van
het K o n . Inst. v. Ingenieurs.
- Drs. H. K. Krijgsman is lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging O n t wikkeling Arbeidskunde, vice-voorzitter van de Technische R a a d „Arbeidskunde
in de L a n d b o u w " , lid van de researchcommissie van de V . O . A . , lid van de cursuscommissie V.O.A., lid van de Werkgroep Arbeidsfysiologie, secretaris van de
internationale Werkgroep „Work Study in Horticulture", lid van de commissie
„Efficiency bloemenveilingen" enlid vandecommissie,,Stapelkistenindefruitteelt' '.
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- Drs. R. Vissia is lid van de Landelijke werkcommissie Arbeidstechniek in de
L a n d b o u w en van de Werkgroep Ergonomie van de Landelijke werkcommissie
Arbeidskunde.
- Ir. E. W. M . Verhey is lid van de Werkgroep Stapelkisten.
- C. Wegenaar is lid van de Intern. Comm. voor de beoordeling van technische hulpmiddelen van de O . E . C D .
- Dr. Ir. G. H . Germing is secretaris van de Werkgroep Kasklimaat, lid van de
mechanisatiecommissie van het Centr. Bloembollen Comité, lid van de Commission on protected cultivation van de I.S.H.S. en lid van deJoint Working group on
Glasshouse: Climate.
Congressen
Aan de volgende internationale congressen is onzerzijds deelgenomen of door het
verzorgen van een inleiding medegewerkt.
- Door Dr. Ir. E. W. B. van den Muijzenberg is tijdens zijn bezoek aan Amerika
deelgenomen aan het 17e Internationale Tuinbouwcongres te Maryland en aan
het A.S.A.E.-congres te University Park (Pa.)
- Dr. Ir. E. W. B. van den Muijzenberg bezocht van 1-4 april een internationaal
congres over het kasklimaat te Genua.
- Ir. J. A. Sondern woonde van 2-6 april het 2e internationale congres over de toepassing van kunststof in de agrarische sector te Pisa bij.
- Door Dr. Ir. G. H. Germing is van 17-20 september deelgenomen aan het Internationaal congres over elektriciteit in de Landbouw, te Lindau.
- Door C. Wegenaar is van 13-16 december deelgenomen aan een vergadering in
O . E . C D . - v e r b a n d , over het opstellen van internationaal geldende testmethoden
voor tuinbouwmachines, te Parijs.
Studiereizen
Teneinde gegevens te verzamelen ten dienste van het lopende onderzoek, zijn door
de directeur en de medewerkers studiereizen gemaakt n a a r het buitenland, waarbij
vaak belangrijke contacten zijn gelegd met collega-onderzoekers en waardevolle
inlichtingen zijn verkregen. De verslagen van deze studiereizen zijn in de m a a n d e lijkse bijeenkomsten met de medewerkers besproken; enkele verslagen zijn in druk
verschenen. Deze zijn aangeduid 1 ) en opgenomen in de lijst van publikaties. De niet
gepubliceerde verslagen zijn op aanvraag ter inzage.
- Door P. van Gemeren werd op 15 en 16 m a a r t de 68e Fiera di Verona te Verona
bezocht 1 ).
- Door J . A. G. Nakken werd van 9-10 mei een bezoek gebracht aan de 49e D. L. G.
te Frankfurt.
- Drs. H. K. Krijgsman, R. J. van Doveren en P. Bleijenberg maakten van 7-14
mei een studiereis n a a r Engeland, waar verschillende onderzoekinstituten en bedrijven werden bezocht om een inzicht te krijgen in de toepassing van de arbeidstechniek en de rationalisatiemogelijkheden.
- Door Ir. B.J . Heijna, Ir. R. Koppe, J. C. Spek, Dipl. Phys. J . A. Stoffers en F. J.
') Zie lijst publikaties op blz. 109

11

Leusink is van 6-9 j u n i een studiereis gemaakt naar Duitsland, waar het Institut
für Technik im Gartenbau te Hannover en de Fachabteilung „Technik im Gartenb a u " van het K . T . L . te Bonn werden bezocht.
- Ir. E. W. M. Verheij maakte van 13-18j u n i een studiereis naar Zuid-Engeland ter
oriëntatie over de mechanische fruitoogst.
- Dr. Ir. E. W. B. van den Muijzenberg maakte van 4-25 augustus een studiereis
n a a r Amerika, teneinde een inzicht te krijgen in de mechanisatie aldaar.
- P. van Gemeren bezocht van 1-6 december de Hortex expositie te Brighton en de
Smithfield Show te Londen.
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Onderzoek

AFDELING I, KASSEN EN GEBOUWEN
Inleiding

Dit j a a r is een begin gemaakt het onderzoek wat meer mathematische begeleiding
te geven. Gewoonlijk betekent een theoretische aanpak een achter de experimentele
feiten aanlopen en dus achterlopen, wat velen misschien huiverig zal maken voor
de waarde ervan. Gezien het grote aantal factoren, in het bijzonder bij het klimaatonderzoek, is het echter de moeite waard meer tijd te besteden a a n omvangrijk en
vaak ook lastig rekenwerk ten koste van experimentele arbeid o m d a t hierdoor de
mogelijkheid verkregen wordt het aantal proeven te beperken.
T e n opzichte van de lichtvangst van kassen bestaat reeds langer de mening dat deze
beter berekend dan in de praktijk gemeten kan worden, zodat hieraan veel werk is
verricht. A a n andere factoren van het kasklimaat is wel veel gemeten en uit de resultaten daarvan zijn het ventilatievoud, de verdamping en de droge stofproduktie van
een kas per uur berekend voor enkele dagen. Door het concentreren in één kas van
AJb. 1. Kas voor warmtetechnisch onderzoek

S3^=^

._l.
T-f-

3^
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de instrumenten geeft dit onderzoek een beter klimaatoverzicht dat tot nu toe het
geval was.
Met medewerking van Prof. Dr. E. F. M. van der Held is, eveneens rekenkundig,
het probleem aangevat wat er met de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid
gebeurt bij wisselende instralingssterkte in hoge en lage kassen om hieruit eventuele
voordelen voor één van beide te kunnen afleiden. Hier zal echter nog langer aan
moeten worden gewerkt.
Nog enkele voorbeelden van de rekenkundige aanpak zijn de isothermen in de grond
bij laaghangende verwarmingsbuizen of een ingegraven grondverwarming en op
andere onderzoekgebieden ook de berekeningsgrondslagen voor warenhuizen en de
toetsing van de warmteoverdrachtswetten voor straling en convectie in gasgestookte
vuurgang-vlampijpketels.
Voor het doen van warmtetechnisch onderzoek wordt een kas met een klein laboratorium gebouwd, (afb. 1) I n dit werk zijn interessante bouwkundige details opgenomen. H e t project bestaat uit een voorgebouw, waarin een laboratorium en een centrale meetkamer als belangrijkste ruimte zijn ondergebracht.
Aan dit gebouw is een warenhuis met een goothoogte van 3 m geplaatst, onderverdeeld in twee meetcompartimenten en drie nevenruimten, waarvan één geschikt is
voor het opstellen van kleine proefobjecten.
Verstoring van het kasklimaat door w a r m e toe- en afvoerleidingen wordt voorkomen door de plaatsing van alle leidingen in een centrale leidingkoker.
Energie-,vocht- enCO,,-huishouding in kassen
Plan 266. UDC 551.521.1 :631.344.4/6

I n een stalen warenhuis met 8 kappen (oppervlak 26 X 22,5 m) zijn dit j a a r metingen verricht tijdens een normale tomatenteelt. Het doel was te komen tot een klimaatbeschrijving van een kas gedurende de teelt.
Methode

De volgende grootheden zijn continu gemeten en geregistreerd:
Instraling. O p 5 verschillende hoogten in de kas (10, 64, 128, 192 en 255 cm) waren
Kipp-solarimeters opgesteld. Bovendien is er een op de nok van de kas geplaatst.
Luchttemperatuur. Temperatuurprofielen zijn bepaald door met thermokoppels op
10 en 255 cm hoogte de temperaturen direct te bepalen en daar tussen op afstanden
van 35 cm de temperatuurverschillen te meten.
Luchtsnelheid. O p vier hoogten (10, 92, 173 en 255 cm) is deze gemeten met thermische
TNO-anemometers. Deze meters zijn niet richtingsgevoelig.
Koolzuurgasconcentratie.Deze is met een Wösthoff-meetapparaat bepaald op 4 hoogten
(10, 59, 108en 206 cm) in de kas; ook is de C0 2 -concentratie buiten gemeten.
Luchtvochtigheid. De hiervoor bedoelde meetopstelling kon niet tijdig gereed komen.
Wel was een normale thermo-hygrograaf in de kas opgesteld.
Overige gegevens. Geregistreerd zijn ook nog de raamstanden, de grondtemperatuur
op 1cm diepte en de buistemperatuur.
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V e r w e r k i n g gegevens

Uit de continu-metingen zijn enkele dagen gekozen om verwerkt te worden. Tot
nu toe zijn elf dagen in de periode februari t/m juli verwerkt. Een voorbeeld van
uitwerking dat betrekking heeft op 16 mei is gegeven in afb 2. O p deze dag was de
m a x i m u m buitentemperatuur 23°G. Het gewas h a d een hoogte van 2 m en was over
de draad geleid; tot 1,50 m was blad geplukt. Een verklaring van de tekening wordt
waar nodig in de volgende tekst gegeven. De nummering van de instrumenten is van
laag n a a r hoog geteld.
Instraling

In het voorbeeld is de maximum-intensiteit buiten i 600 kcal/m 2 h. O p deze zonnige
dag is de invloed van schaduwgevende delen in de kas goed te zien. Pieken omstreeks
het m i d d a g u u r op de onderste solarimeters worden veroorzaakt door het tussen de
rijen doorschijnen van de zon. Het gehele seizoen door ontvangt de bovenste solarimeter ongeveer 7 0 % van de straling buiten. De onderste meter registreerde op 16
februari 3 9 % van de straling buiten; met het hoger worden van het gewas n a m dit
tot eind april af tot 4_; 10%.
Koolzuurgasconcentratie

Deze wordt gegeven in volumeprocenten. De daling die overdag buiten optreedt
door de fotosynthese-activiteit van de planten, is in de kas geprononceerder. Zelfs
als de luchtramen open staan, zoals in het getoonde voorbeeld, kan de concentratie
in de kas lager worden dan buiten.
Vaak wordt nabij de bodem een iets hogere (verschil 0.001-0.002%) concentratie
gevonden d a n in het gewas, 's Nachts is de C0 2 -concentratie in de kas hoger d a n
buiten (ademhaling). F r a p p a n t was het verloop op 22 maart. Na een bewolkte morgen brak 's middags de zon door. De C0 2 -concentratie in de kas, die tot het zonnig
worden vrijwel gelijk was aan die buiten, daalde zeer snel tot 0.006% beneden de
concentratie buiten. O p 15 april werd een verschil tussen binnen en buiten gevonden
van 0.014%.
Luchtsnelheid

I n de grafiek zijn weergegeven de waarden van minimum tot m a x i m u m gedurende
5 minuten rond het hele uur. De lengte van de streepjes is dus een m a a t voor de
fluctuatie in deze 5 minuten; begin en eind van de streepjes geven de m i n i m u m - e n
maximumsnelheid gedurende deze tijd aan. De luchtsnelheden in de kas liggen gewoonlijk tussen 5 en 25 cm/sec. In het begin van het seizoen waren de snelheden
onder in de kas meest groter dan op de andere niveau's. Later in het seizoen is de
luchtsnelheid in het gewas vaak geringer dan boven en onder in de kas.
Temperatuur

Vermeld is reeds dat op 10 cm (punt 1) en 255 cm hoogte (punt 8) de temperaturen
direct bepaald zijn en bij de tussenliggende punten alleen de temperatuurverschillen zijn gemeten. In de grafiek zijn de temperaturen van de punten 1 en 8 gegeven.
De temperatuurverschillen tussen de opeenvolgende punten zijn gegroepeerd langs
15

Aßt. 2. Resultaatvan de metingen op 16 mei
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Aß. 3. Ventilatievoud, transpiratie enfotosynthese.
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een verticale lijn. Is er naar een hoger p u n t een temperatuurtoename, dan is dit
aangegeven door een stip rechts van deze lijn; is er een temperatuurafname dan valt
de stip links van de lijn. De grootte van het temperatuurverschil is aangegeven door
streepjes op de horizontale as, die een verschil van —1, resp. + 1 °C. voorstellen.
Er is gemiddeld over 5 minuten rond het hele uur. Opgemerkt dient te worden dat
door optredende luchtstromingen het temperatuurprofiel sterk aan veranderingen
onderhevig is (zelfs binnen 5 minuten) zodat men als vanuit p u n t 1 naar punt 8 de
verschillen worden gesommeerd, niet bij het genoteerde gemiddelde van punt 8
behoeft uit te komen.
Vrijwel steeds was de temperatuur overdag op de verwerkte dagen boven in de kas
hoger dan onderin. Eveneens was er in de regel van 10 cm tot 80 à 100 cm een temperatuurtoename. H e t profiel hierboven verloopt echter onregelmatig. Zowel van
dag tot dag als van uur tot uur kunnen hier veranderingen optreden.
Ventilatievoud en transpiratie

Uitgaande van bekende gegevens is getracht voor enkele dagen het ventilatievoud
(het aantal malen per uur dat de kaslucht ververst wordt) te berekenen. Hierbij zijn
o.a. de volgende veronderstellingen gemaakt.
- de energie die door de zon in de kas wordt gebracht, wordt geheel gebruikt voor het
verwarmen van de kaslucht en voor de transpiratie;
- de waterdamp die door de lucht wordt afgevoerd isafkomstig van de planten;
- er m a g geen afvoer van w a t e r d a m p door de lucht plaatsvinden door condensatie;
- bij een volgroeid gewas m a g de verdamping uit de bodem verwaarloosd worden.
De lucht die van buiten in de kas komt, neemt w a t e r d a m p op in de kas en voert deze
weer af. Deze afvoer wordt bepaald door het ventilatievoud en de toevoer van waterdamp door transpiratie. Eveneens wordt de lucht die in de kas komt verwarmd.
De temperatuur die de kaslucht aanneemt wordt bepaald door de temperatuur die
de lucht buiten heeft, de energie die nog beschikbaar is voor het opwarmen van de
lucht (dus totale energie minus de energie die voor de transpiratie gebruikt is),
het ventilatievoud en de overdracht van warmte door het glas.
Uit deze gegevens zijn voor elk moment twee balansen op te stellen, waarin alleen
het ventilatievoud en de transpiratie als onbekenden zitten. Door uitwerking van de
formules zijn deze dus ook te berekenen. De benodigde gegevens zijn verkregen uit
solarimeterwaarnemingen, thermo-hygrograafregistraties en weerkaartjes van het
K N M I . Als warmtedoorgangscoëfficient (k-waarde) van de kas is 5 aangenomen.
Voor een eerste benadering zijn een viertal dagen uitgezocht met een vergelijkbaar
weertype. Voor deze dagen zijn om het uur de momentane waarden van de gegevens
berekend om het verloop van het ventilatievoud en de transpiratie n a te gaan.
Het resultaat wordt getoond in afb. 3. Hierbij is I0 de straling buiten, 1% de straling
in de kas, TL de verdamping, Z n e t ventilatievoud. Pisdefotosynthese (zie hieronder).
Bij de berekeningen van Z springt 4 j u n i er duidelijk uit, de andere dagen vertonen
een vrijwel gelijk verloop. H e t is nog niet duidelijk waarom het m a x i m u m reeds zo
vroeg op de dag valt. De verhouding tussen de inkomende stralingsenergie en de
verdampingsenergie is gegeven in de XX//-grafieken. H e t blijkt dat het grootste gedeelte van de straling voor de verdamping wordt gebruikt.
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Fotosynthese

O p gelijke wijze als boven voor de afvoer van w a t e r d a m p beredeneerd is, kan ook
uit het verschil in CO a -concentratie tussen buitenlucht en kaslucht de onttrekking
van C 0 2 aan de lucht door de fotosynthese bepaald worden. Bij deze berekening is
aangenomen dat de G0 2 -produktie van de bodem 300 mg/m 2 h was.
Uitgaande van de waarden voor het ventilatievoud die reeds berekend waren, is het
resultaat verkregen dat ook in afb 3. getoond wordt. Hierbij is het C 0 2 omgerekend
in C H 2 0 . Tevens is de verhouding tussen transpiratie en fotosynthese in grafiek gezet.
Hoewel het vaak moeilijk blijkt alle metingen tegelijkertijd goed te doen verlopen,
wordt het onderzoek het komende j a a r voortgezet. H e t is de bedoeling ookeen ander
kastype in de metingen te betrekken, om tevens informatie te verkrijgen over het
effect van het kastype. Het onderzoek is verricht in samenwerking met een medewerker van de afdeling Tuinbouw.
Temperatuurverschillen inde8-kapper ende 2-kapper
Plan 267. UDC 536.5 :631.344.4/6

Gedurende een vroege tomatenteelt in de typekassen zijn weer temperatuurwaarnemingen verricht in de 8-kapper en 2-kapper, in het tijdvak 31j a n u a r i tot 28juli.
De automatische regeling van de verwarmingsinstallatie was in zoverre gewijzigd dat
de aanvoerwatertemperatuur op een instelbare minimumwaarde kon worden begrensd. De uitgevoerde meetprogramma's omvatten in hoofdzaak :
- waarnemingen met 32 meetpunten in de 2-kapper;
- waarnemingen gelijktijdig in de 8-k en 2-k, met in elke kas 16 meetpunten.
In beide gevallen zowel 's nachts als overdag. De positie van de meetplaatsen is te
zien in afb. 4. De vier meetpunten per plaats waren opgesteld in een verticale lijn,
midden tussen twee planten in de rij. De hoogte van de meetpunten werd bepaald
op vaste afstanden ten opzichte van het niveau onderkant goten, hetgeen resulteerde
in enigszins verschillende afstanden boven de grond, zoals blijkt uit tabel 1.

f

Aß. 4.
Plaats meetstokken in 2kapperen 8-kapper. Per
stok 4 meetpunten op
71 cmonderlinge afstand.
Nokkenoost-west. Plantrijen en verwarmingspijpennoord-zuid

2-kapper

8 - kipper
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Tabel 1. Hoogte in cm van demeetpunten no.1 bovendegrond.

8-k
2-k

a

b

c

d

e

f

g

h

18
10

16
7

12
11

16
16

17
14

20
7

18
7

18
15

De gemiddelde temperatuur bij de meetplaatsen a t\m h in de 2-kapper, waargenomentussen
04.00 en05.00.
H e t resultaat van de waarnemingen over 22 dagen in het tijdvak 5 april tot 5 mei
kan aldus worden samengevat.
H e t temperatuurpatroon wordt niet duidelijk aanwijsbaar beïnvloed door de windrichting. Bij wind uit de zuidelijke richtingen b.v. kwamen de hoogste temperaturen
toch meestal in het n.o. gedeelte van de kas voor. Over het gehele tijdvak bekeken,
was het n.o. gedeelte het warmst, de z.w.-hoek (plaatsen e en vooral f) het koudst.
I n de 8-kapper werd tijdens de vorige tomatenteelt precies hetzelfde waargenomen.
N a a r m a t e de buitentemperatuur hoger is, wordt de noordelijke helft van de kas relatiefwarmer. Dit moet vooral worden toegeschreven aan de m i n i m u m begrenzing van
de pijptemperatuur, samen met de ongelijke verdeling van het totale verwarmend
oppervlak. H e t gemiddelde m a x i m u m temperatuurverschil tussen de meetplaatsen
bedroeg 1,6°C.
De gemiddelde temperatuurbij demeetplaatsenb, c,f, eng in de8-kapper ende2-kapper, tussen
04.00 en 05.00.
De waarnemingen van dit p r o g r a m m a liggen tussen 6 mei en 1 juli, totaal 55 dagen.
Zoals te verwachten was, kwamen in de 8-k de hoogste temperaturen voor aan de
oostzijde (ziejaarverslagen 1964 en 1965). In het voorgaande werd reeds gezegd dat
in de 2-k de noordelijke helft het warmst was. H e t gemiddelde m a x i m u m temperatuurverschil was in de 8-k 1,2°C, in de 2-k 0,9°C (wel te verstaan: in het centrum;
de randzone's konden niet tegelijkertijd gemeten worden).
Verticale temperatuurverschillen in de8-kapper ende2-kapper, tussen04.00 en 05.00.
De afbeeldingen 5 tot en met 8 laten de temperaturen per meetpunt zien, gemiddeld
over de aangegeven tijdvakken. H e t valt op d a t praktisch geen verschil bestaat in
temperatuuropbouw tussen de 8-kapper en de 2-kapper.
In de koudere m a a n d e n februari en m a a r t is de luchttemperatuur bij de grond (meetpunten 1) 0,5 tot 1 graad lager d a n bij de punten 2. D a t is de luchtlaag beneden de
onderste verwarmingspijpen, die zich ca. 30 cm boven de grond bevinden.
I n de warmere m a a n d e n mei en j u n i is het verschil kleiner. Deze luchtlaag neemt
waarschijnlijk minder intensief deel aan de convectieve stromingen, die ontstaan tengevolge van warme pijpen en koude glasvlakken. O p dagen dat de luchtramen vrijwel gesloten waren (afb 5a en 5b) was de temperatuur op 90, 160 en 230 cm hoogte
vrijwel gelijk. Door de geringe gewashoogte is dan een vrije uitwisseling mogelijk in
de ruimte boven het gewas, waar convectief afgekoelde luchtstromen afkomstig van
het dek, zich mengen met de opstijgende w a r m e lucht. Als de luchtramen verder
geopend zijn en het gewas hoger is, komen relatief koude stromen de kas binnen, m a a r
22
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Afi. 5a. Gemiddelde temperatuur in 8-k op11febru- 3
ari. Luchtramenéénz- enkele cm geopend.Gewas- 2
hoogte80cm
'

Afi. 5b. Gemiddelde temperatuur in 2-k over 8 uugeu
infebr. en maart. Luchtramenéénz. enkelecm ge- 2
opend. Gewashoogte 80-140 cm

Afi. 6. Gemiddelde temperatuur in 2-k over 22 dagen
tussen 5 aprilen5 mei. Luchtramen éénz. 10à 20%
geopend
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Afi. 7. Gemiddelde temperatuur centrum 8-k over 55
dagen tussen 6 meien 1juli. Luchtramen éénz. doorgaans20à30% geopend

Afi. 8. Gemiddelde temperatuur centrum 2-k over
55 dagen tussen6 mei en 1juli. Luchtramen éénz.
doorgaans20à30% geopend
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Aß. 9. Gemiddelde temperatuur in 2-k op20maart
tussen 11.05 en 12.10. Zonnig, buitentemp. 6°C;
pijptemp.bijc48°C; zwakke £.W. wind

Aß. 10. Gemiddelde temperatuur in 2-k op 30april
tussen13.30en 14.30. Zonnig, buitentemp. 19,1°C;
pijptemp.bij c37,2°C; windO.Z-O.,4,5m\s. Luchtramen Z 84% open

Aß. 11. Temperatuurverloop in8-en 2-kapperop16februari(zonnige dag,buitentemp. ca.1°C,N.O. wind, 4 mjs)
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Aß. 12. Gemiddelde temperatuur op
verschillende hoogten op warme, zonnige dagen
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wordt tevens de uitwisseling tussen onder- en bovenlagen minder goed. Daardoor
ontstaat een grotere negatieve temperatuurgradiènt vanaf niveau 2, ongeveer 90 cm
boven de grond. Zie afb. 6, 7en 8.
Temperaturen overdag

De stralingsgevoeligheid van thermokoppels maakt temperatuurmetingen overdag
onbetrouwbaar. O m de miswijzing van diverse typen koppels onder invloed van straling te kunnen schatten, zijn ze vergeleken met praktisch ongevoelige thermo-elementen. Het resultaat was dat bij de in een lege kas normaal voorkomende m a x i m u m
lichthoeveelheid, de afwijking van de gebruikte thermokoppels hoogstens tussen de
1,5 en 2,0°C bedraagt. Afhankelijk van de plaatselijke luchtsnelheid kan deze waarde echter aanzienlijk minder zijn. N a d a t het gewas tot de draad was gegroeid, ontvingen alleen de koppels op hoogte 4 nog directe zonnestraling, de andere vrijwel
uitsluitend indirecte straling van veel lagere intensiteit. De hogere temperatuur van
de meetpunten 4 in de afb. 9 en 10 mag dan ook niet verklaard worden door het
ontstaan van een warme luchtlaag boven het gewas, alsof het grootste deel van de
straling reeds bij de bovenste delen van de plant in warmte zou worden omgezet.
De verschillen tussen de niveau's 2, 3 en 4 zijn meestal minder dan 1graad. De temperatuur van de onderste luchtlaag was op deze dagen belangrijk lager dan op 90 cm
hoogte en daarboven. Convectiestromen vanaf de grond zullen door de geringe
rechtstreekse zonbestraling (hoog en vrij dicht gewas) van weinig betekenis zijn geweest. Waarschijnlijk houdt deze temperatuuropbouw weer verband met de mate
van uitwisseling (of menging) met hogere lagen. Alleen bij ruime ventilatie zal de
mengzone zich tot de onderste laag uitbreiden. Dat de uitwisseling met ventilatielucht vrij snel verloopt, blijkt onder meer uit afb. 11.
I n de 8-kapper daalt de temperatuur met slechts geringe vertraging na opening van
de luchtramen. De temperatuur werd onder de heersende klimaatomstandigheden
geregeld door de luchtramenthermostaat. De fluctuaties in de 8-kapper zijn geringer
in aantal dan die in de 2-kapper, ondanks de kleinere luchtinhoud. Dit feit kon helaas
niet door meerdere proeven geverifieerd worden.
O p zeer warme zonnige dagen met tweezijdige luchting op 100% open, is de verticale gradiënt tussen 0 en 230 cm vrij klein, behalve kort na een watergift. Zie afb. 12.
Verschillen tussen 8-kapper en 2-kapper

I n tabel 2 worden de gemiddelde luchttemperaturen in de 8-k en de 2-k op zonnige
warme dagen vergeleken. De 2-k had vrijwel steeds een hogere temperatuur dan de
8-k, ook als gebruik werd gemaakt van de zijramen. Mogelijk is het luchtraamop-
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Tabel. 2. Gemiddeldetemperatuurin°Cin8-ken2-kopenkele warmeenzonnige dagen.
datum

2/5

16/5

13.00 12.32

17/5

30/5

4/6

9/6

10/6

15/6

16/6

.
van
tijdvak t o t
buitentemp. (°C)
straling buiten kas (kcal/h m2)
windrichting
windsnelheid (m/s)

25,0 21,2
635
559
z.o.
n.o.
3,9
4,8

luchttemp. (gem. van b, c,feng)
verschil met buiten
grond bij c
pijp bij c
luchtr. n. (%)
Iuchtr. z. (%)
zijramen

— 24,8
—
3,6
- 2 1 , 4
38,8
99
56
- dicht

8-kapper
28,6
21,4
2,8
4,7
24,1
20,9
35,9
37,7
99
94
98
94
dicht dicht

29,5
30,8
26,6
29,9
30,9
4,4
3,7
4,0
4,3
2,7
23,9
24,8
22,6
26,8
26,8
33,1
33,5
37,9
35,9
35,5
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
dicht dicht dicht dicht open

luchttemp. (gem. van b, c,fen g) 29,3 26,1
verschil met buiten
4,3
4,9
grond bij c
25,9 23,4
pijp bij c
37,0 37,0
luchtr. n. (%)
61
99
luchtr. z. (%)
84
62
zijramen
dicht dicht

2-kapper
30,9
23,3
5,1
6,6
26,8
22,3
36,4
35,6
99
99
85
99
dicht dicht

29,5
31,5
30,6
31,5
27,9
3,9
3,3
5,5
4,4
5,3
26,8
26,2
24,7
25,5
25,8
33,7
34,0
31,9
33,3
35,7
99
99
99
98
99
99
99
99
99
99
dicht dicht dicht . dicht open

1400

13 2 6

12.30
13.30
25,8
594
z.
2,5

13.00
14.30
16,7
705
n.n.w.
5,9

12.09
13.07
22,6
671
z.w.
5,0

12.49
13.37
25,6
601
o.
4,5

12.30
13.30
28,2
645
z.o.
2,9

12.45
13.15
25,1
652
z.o.
1,8

12.45
13.15
27,1
602
o.z.o.
2,4

pervlak van de 2-k, in verhouding tot de grotere inhoud en de grotere stralingsontvangst, te klein. De afstand tussen nokramen en gewas is in de hoge kas aanzienlijk
groter. Het verticale temperatuurverloop op die van de in de tabel genoemde dagen
isweergegeven in afb. 12.
Slotopmerkingen

Ondanks de geheel verschillende uitvoering van de twee kastypen konden geen belangrijke verschillen in de horizontale of verticale verdeling van de (gemiddelde)
temperatuur in de gewaszone worden geconstateerd. Beide kassen hebben dezelfde
verwarmingsinstallatie. O p warme en zonnige dagen is de invloed van de warme pijpen zeer klein. Ook onder deze omstandigheden kon ten aanzien van de temperatuur
geen duidelijk onderscheid worden gemaakt, behalve dat de grondtemperatuur dicht
onder de oppervlakte in de 2-kapper iets hoger was.
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H e t lichtverlies van warenhuizen
Plan 270. UDC 535.004.12 :691.615 :678.7

Het is gebruikelijk te spreken over lichtverlies van kassen hoewel er geen volledige
definitie van lichtverlies mogelijk is zonder fysiologische aspecten in de definitie te
verwerken. Als men zich beperkt tot de lichtabsorbtie van het gewas wordt het probleem al eenvoudiger. O m d a t de hoeveelheid licht geabsorbeerd door een gewas
niet geheel evenredig is met de hoeveelheid licht die valt op het horizontale vlak of
op een kogel, is het probleem ondanks deze vereenvoudiging nog gecompliceerd.
O m de huidige kassen in dit opzicht te verbeteren kan met een zuiver natuurkundig
kriterium als m a a t voor lichtverlies gewerkt worden. De momentane lichtdoorlatendheid, waaronder de verhouding van de loodrecht naar het aardoppervlak gerichte
bestralingssterkte binnen en buiten de kas verstaan wordt en waarbij men zich beperkt tot een bepaald golflengtebereik van de zonnestraling dat ongeveer overeenkomt met het zichtbare gedeelte, kan als deze zowel voor diffuus als voor gericht licht
bekend is goed dienen om verschillende kasconstructies of oriëntaties te vergelijken.
Er iswel onderzoek gedaan om deze doorlatendheid te meten. Daarbij werden vooral
solarimeters gebruikt. De solarimeter meet echter méér dan alleen de zichtbare
zonnestraling. Meetinstrumenten waarbij fotocellen e.d. toegepast worden, vervalsen de meting o m d a t de gevoeligheid afhankelijk is van de golflengte. Andere
meetfouten ontstaan door snelle wisselingen in de zonnestraling en door de richtingsgevoeligheid van het meetinstrument. Zelfs al waren de meetinstrumenten volmaakt
en de weersomstandigheden altijd gunstig, dan zou het toch nog jaren vergen de
invloed van oriëntatie, kasconstructie, glassoort ofjaargetijde en uur van de dag systematisch op de doorlatendheid te onderzoeken.
Door L. Schulze zijn in Hannover modelmetingen uitgevoerd aan kassen met een
beperkt aantal kappen. Hier vindt ook een meervoudige reflectie plaats. Nu tussen
de wand van de gebruikte Ulbrichtkogel en het glasdek. De doorlatendheid van
het geraamte wordt afzonderlijk gemeten. Met deze methode worden sneller resultaten bereikt, m a a r ze is minder geschikt voor kassen met zeer veel kappen of warenhuizen, die in Nederland voorkomen.
Voor een systematisch onderzoek n a a r de doorlatendheid van warenhuizen is het
welhaast noodzakelijk om uitgaande van elementaire gegevens van het kasbedekkingsmateriaal de doorlatendheid te berekenen. Met behulp van een computer kan men
zeer snel en relatief goedkoop veel gegevens verkrijgen. Het is dan ook mogelijk iets
te zeggen over de verandering van de spectrale samenstelling van het licht, omdat de
elementaire gegevens gemeten kunnen worden voor zeer kleine golflengtebereiken.
Als men dakhellingen beschouwt die gelijk of kleiner zijn dan 45° is het mogelijk de
eerder genoemde momentane lichtdoorlatendheid van warenhuizen bedekt met een
vlak materiaal, zoals getrokken glas, zowel voor diffuus als voor direct licht te berekenen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de meervoudige reflectie tussen
gewas en kasdek. Dit is eerder een voordeel d a n een nadeel o m d a t onbekende faktoren het resultaat niet beïnvloeden.
Bij stoffen, die het licht weinig absorberen zoals bijvoorbeeld glas is volgens de formules van Fresnel de reflectie van gericht licht of een grenslaag lucht-materiaal al27

leen afhankelijk van de brekingsindex en de invalshoek. De absorbtie in het materiaal
wordt bepaald door de laagdikte en de absorbtiecoëfficiënt volgens een exponentiële
functie. Als brekingsindex, absorbtiecoëfficiënt en laagdikte bekend zijn is daarmee
de doorlatendheid van het materiaal afhankelijk van de invalshoek in formulevorm,
dus geschikt om door een computer verwerkt te worden, bekend. De glasvervuiling
kan in de berekeningen betrokken worden door aan te nemen dat zich een zeer dun
volkomen zwart netwerk op het materiaal bevindt. Door verschillende maaswijdten
van het netwerk aan te nemen kan men verschillende graden van glasvervuiling in
de berekeningen betrekken. M e t behulp van de onlangs door het I T T aangeschafte
spectrofotometer kunnen deze elementaire grootheden gemeten worden. De berekeningen zijn uitgevoerd voor oneindig lange kassen met oneindig veel kappen. Hier
spelen randeffekten geen rol m a a r alleen de meest karakteristieke gegevens zoals
oriëntatie, dakhelling en de afmetingen van de constructiedelen. De berekening van
de doorlatendheid voor gericht licht is gesplitst in drie delen: lichtverlies door nok,
goot, roeden en de doorlatendheid van het warenhuis zonder constructiedelen.
De voor laatstgenoemde berekening noodzakelijke, tijd-afhankelijke grootheden, zijn:
de invalshoeken van het directe licht met de twee vlakken van de kap en de invalshoek van de door het ene vlak gereflecteerde straling met het andere vlak, als men
ten minste dakhellingen kleiner of gelijk aan 45° beschouwt. Bij de berekening van
deze hoeken zijn de verandering van de declinatie gedurende een dag en de breking
van de directe straling bij opkomst en ondergang van de zon verwaarloosd. De berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende graden van lichtabsorbtie, glasvervuiling
en brekingsindexen voor ieder uur van de dag voor tien representatieve dagen van
een halfjaar voor meerdere oriëntaties en dakhellingen en voor de 52e breedtegraad.
De doorlatendheid van het kasgeraamte wordt bepaald uitgaande van de volgende
vereenvoudigingen.
Ieder constructiedeel wordt beschouwd als een cylinder met een bepaalde diameter.
Door een minimale en maximale diameter te kiezen zijn de grenzen van de doorlatendheid bekend. De twee uiterste diameters van de roeden zullen weinig verschillen. De wederzijdse beschaduwing van de roeden vergt echter een gecompliceerd programma. O m dit te voorkomen is in het p r o g r a m m a de berekening van
uiterste waarden opgenomen. O m d a t , vooral bij lage zonnestand, de richting van de
directe straling gedeeltelijk wordt gewijzigd, zal de totale doorlatendheid niet precies
gelijk zijn aan het produkt van de drie apart berekende waarden. De mogelijke fout
kan echter aangegeven worden.
De methode die wordt toegepast om de doorlatendheid voor diffuus licht te berekenen
is in wezen hetzelfde als bij de berekening van de doorlatendheid voor direct licht.
Hier wordt geïntegreerd over alle voorkomende richtingen. Er wordt uitgegaan van
ideaal diffuus licht. De totale doorlatendheid kan met grote nauwkeurigheid aangegeven worden door de integratie en doordat de doorlatendheid voor de nok en goot
ook gecombineerd wordt berekend.
Deze beschrijving geeft een globale indruk van de gevolgde methode, zonder resultaten te noemen. Een uitgebreide analyse van de methode en van de resultaten, die
noodzakelijk is wil men verwarring voorkomen, zal in een intern rapport verschijnen.
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Momentane verdampingsmeter
Plan 263. UDC 651.508.2 :631.344.4/6

De verdamping van een levenloos voorwerp is een goede grenswaarde waarmee de
klimaatomstandigheden die de verdamping van de plant mede bepalen aangegeven
worden. Als de onderlinge temperatuurverschillen van drie bollen, twee droge waarvan één verwarmd wordt en één natte die dezelfde afmetingen en oppervlakte-eigenschappen hebben, gemeten worden, kan men de momentane verdamping van de
natte bol berekenen. Hierbij moet aangenomen worden dat het warmteovergangsgetal van de drie bollen gelijk is.
Als Q (cal/h) het vermogen is waarmee de ene bol verwarmd wordt en Tv de tempetatuur van deze bol is; Ta de temperatuur van de onverwarmde droge bol; Tn de
temperatuur van de natte bol en L caljgr) de verdampingswarmte is, dan geldt voor
de momentane verdamping G (9lu)•'

L-(TV-Tdf
Uitgaande van deze theorie is een verdampingsmeter ontworpen met zwarte bollen
waarvan de diameter 1cm is. Q,isin te stellen op 0,05 W en 0,1 Watt.
De meter is beproefd door gedurende een bepaalde periode de gemeten m o m e n t a n e
verdamping te integreren en te vergelijken met de hoeveelheid water die verdampt is.
De afwijking van de theorie ligt bij hoogstens 2 0 % . In het huidige stadium van onderzoek isvolgens tuinbouwkundigen de onnauwkeurigheid aanvaardbaar.

Warmteverlies van kassen
Plan 236. UDC 536.24 :631.344.8

Bij de berekening van de capaciteit van een verwarmingsinstallatie voor kassen wordt
veelal gebruik gemaakt van in de praktijk gevonden waarden als b.v. 220 of 250
kcal/m 2 grond. h. Bekend is reeds, dat een dergelijk cijfer slechts aangeeft of het een
licht- of een zwaar gestookte kas betreft, m a a r niet welk temperatuurverschil er
tussen binnen en buiten wordt verkregen bij verschillende weersomstandigheden.
Minder bekend is ook de invloed van het type verwarmingsinstallatie op het warmteverlies. In het geheel is niet bekend welke financiële schade een te lichte verwarmingsinstallatie gemiddeld over een aantalj a r e n kan geven.
I n een afdelingspublicatie is dit laatste probleem nader beschreven. I n 80j a a r blijken
er 7 tijdvakken van 1 tot 7 dagen voorgekomen te zijn met een gemiddelde etmaaltemperatuur beneden —10°C. Beneden —14°C waren dit 3 tijdvakken van 1 tot 3 dagen.
Over een andere periode van 30j a a r waren er 84 gevallen, dat de buitentemperatuur
onder - 1 0 ° kwam, waarvan 57 gevallen langer duurden dan 8 uur. Voor -12° wordt
dit 36 resp. 22 gevallen. H e t lijkt ons redelijk voor gewone groentegewassen als basis
voor de berekening van het warmteverlies voor het westen van ons land -10° en voor
het oosten -12° aan te houden.
Voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt k breidden wij de gangbare formule uit tot:
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(kcal/m 2 h°C) som van de warmteoverdrachtscoëfficiënt aan de binnenzijde
van het glas door convectie, straling en condensatie.
(kcal/m 2 h°C) idem voor de buitenzijde, doch zonder straling.
(kcal/m 2 h°C) warmteoverdrachtscoëfficiënt door straling van de grond
of het gewas n a a r het glas.
(kcal/m 2 h)
nettostralingswarmtestroom van glas n a a r de hemel zonder
bodemstraling, (meestal 70 aangenomen).
warmtetoevoer aan het glas door straling van de pijpen gedeeld door de totale warmtetoevoer aan het glas (meestal 0,28).
(°G)
luchttemperatuur in kas.
(°C)
buitentemperatuur.
(°C)
grond of bladtemperatuur.

Deze formule, alleen geldende voor de nacht waarin nu alle mogelijke stralingsinvloeden zijn verwerkt, geeft hogere waarden voor k dan die in de praktijk worden gehanteerd. V o o r e e n Venlowarenhuis metlaagliggendepijpen wordt k = 6,7 kcal/(m 2 glas).
h.°C, nog te vermeerderen met de oppervlakteverhouding glas-grond en het ventilatieverlies. Voor een temperatuurverschil van 25° is dan ook 250 kcal/(m 2 grond).h nodig.
De berekening voor een verwarming m e t ribbenbuizen, hoogliggende pijpen of
luchtverhitters is nu ook uitvoerbaar geworden. Bij andere verwarmingssystemen
moet echter rekening gehouden worden met andere temperatuurgradiënten, die
gemeten en verwerkt zijn in dezelfde genoemde publicatie.
Grondverwarming
Plan 236.UDC 536.24 :631.344.8

In kassen is grondverwarming praktisch uitvoerbaar met een laaghangende pijpverwarming, m a a r ook met ingegraven pijpen of een combinatie van beide.
Bij een laaghangendepijpverwarming w a r m t de grond in de omgeving door straling van
de pijpen aanzienlijk op. Prof. V a n der Held werkte voor dit geval de theorie uit,
w a a r n a met behulp van een computer dertig gevallen van verschillende pijpfiguraties
zijn berekend. Het betreft hier de gevallen bij één pijp, twee pijpen boven elkaar of
twee pijpen naast elkaar bij verschillende pijpdiameters en ophanghoogten.
De figuren in afb. 13 en 14 hebben betrekking op twee pijpen met een onderlinge
afstand van 250 m m , waarbij de onderste pijp 250 of 500 m m boven de grond is
aangebracht. O p horizontale afstand van 350 m m vanaf de pijp, waar gewoonlijk de
eerste rij tomatenplanten staat wordt de grond 2 à 3°G warmer dan zonder de pijpstraling het geval zou zijn. Dit is veelal voldoende. De temperatuurverhogingen gelden voor een pijptemperatuur van 90°C. Voor lagere pijptemperaturen dient de aan30

Aß. 13. Extra temperatuurverhoging in degrond door pijpstraling
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Aß. 15.
Isothermen in degrond rond
de verwarmingspijpen. Pijpafstand = 40cm; pijpdiepte
= 40cm; 0 pijp = 2cm;
X= 1 kcaljm.h.°C
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gegeven waarde in dezelfde verhouding verkleind te worden. I n kassen hangen vaak
4 pijpen bij elkaar, zodat ook bij een lagere pijptemperatuur deze temperatuurverhogingen van de grond worden bereikt. Wel blijkt het voordeel van een kleine onderlinge afstand van de pijpenbundels. O p 1,60 m afstand zal de grondtemperatuur n.1.
homogener zijn dan op een afstand van 3,20 m, ook al omdat de eerste rij planten de
verder gelegen grond afschermt tegen straling.
De theorie van het tweede geval, grondverwarmingmetdepijpen in degrond,is geheel door
ons ontwikkeld en uitgewerkt voor ca. 70 gevallen van verschillende pijpafstanden en
ingraafdiepten. De afb. 15 heeft betrekking op een ingraafdiepte en een pijpafstand
van 400 m m . De linkerfiguur geldt voor open grond en de rechterfiguur voor kasgrond bij a = 6 kcal/m 2 h°G van de grond n a a r de lucht.
Getekend zijn de isothermen voor het geval, dat de pijp één graad warmer is dan de
lucht. De werkelijke grondtemperatuur wordt gevonden door de waarde van de
isotherm te vermenigvuldigen met het werkelijke temperatuurverschil van de pijp
en de lucht en vervolgens op te tellen bij de luchttemperatuur. Het patroon van de
isothermen blijft hetzelfde. Uit de afbeeldingen kan tevens worden afgeleid, dat tot
een diepte gelijk aan 8 0 % van de ingraafdiepte van de pijp de horizontale temperatuurverschillen gering zijn, te meer daar ten gevolge van grondverschillen grotere
verschillen in temperatuur kunnen optreden. Ongeveer 80 % v a n de ingraafdiepte is
geschikt voor beworteling. De horizontale verschillen zijn klein, dit geldt natuurlijk
niet voor de verticale verschillen. I n deze richting blijft steeds een grote temperatuurgradiënt bestaan, dit in tegenstelling met het vorige geval van pijpverwarming boven
de grond.
H e t is nu mogelijk de grondtemperatuur te schatten uitgaande van:
X
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tg (°C) grondtemperatuur
tgo (°C) grondoppervlaktetemperatuur
ti (°C) luchttemperatuur
i& (°C) blad-of glastemperatuur
tgw (°C) grondwatertemperatuur
X (kcal/mh°C) warmtegeleidingscoëfficiënt van de grond
^ (m)
laagdikte grond boven grondwater
y
(m)
verticale afstand van grondwaterstand tot beschouwde plaats
O-c (kcal/m 2 h c C) warmteoverdrachtscoëfficiënt door convectie (normaal 3)
a s (kcal/m 2 h°G) warmteoverdrachtscoëfficiënt door straling (normaal 4,4)
Als bij tg resp. tgode temperatuurverhoging door de grondverwarming wordt geteld
geeft dit de werkelijke grondtemperatuur. Bij vergelijking met metingen worden maximaal verschillen gevonden van ca. 1°, meestal kleiner.

Grondontsmetting met eenstoom-luchtmengsel van 70°C
Plan 243.UDC 631.462 :678.7-462

Voor experimentele doeleinden is een methode ontwikkeld om op beperkte schaal
(dus niet voor de praktijk) grond te kunnen verwarmen tot 70°C. Eerst is dit geprobeerd door onder een zeil met net en dekens een stoomluchtmengsel van 70° te
blazen met behulp van een ventilator. Voor de aanvang was de grondtemperatuur
22,5°C. Na 24 uur stomen was het resultaat op het proefveld :
diepte
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm

in het midden
59,5°C
48,5°C
38 °C
30 °C

langsd( : rand
63 °C
58 °c
45,5 °c
24,5 °c

N a dit onbevredigende resultaat is een tweede proefserie ingezet. Hierbij wordt op
de grond weer het zeil met het net en de dekens gelegd, doch tevoren waren 4 kunststof drainpijpen, diameter 40 m m en voorzien van gleufjes, op een diepte van 500 m m
ingegraven. Het proefveld was 8 X 3 m en de onderlinge afstand van de pijpen 750
m m . De pijpen zijn op een stalen verbindingsleiding aangesloten. Een ventilator
zuigt de lucht via dit pijpsysteem uit de grond en brengt de lucht onder het zeil. Na
de ventilator en voor het zeil is zoveel stoom bij de lucht gevoegd, dat de temperatuur
van het stoomluchtmengsel tot even boven 70° steeg.
De hoeveelheid circulerende lucht is geschat op 7,5 kg/m 2 h, de druk onder het zeil
met net bedraagt 12 aan het begin tot 23 m m waterkolom oplopend aan het einde
van de proef. H e t totale stoomverbruik is 36 kg/m 2 . N a 18,5 uren stomen zijn de volgende temperaturen bereikt:
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diepte
100 mm
200 mm
300 mm
400mm

middenbaan van het proefveld
71 °C
70°G
68°G
60°G

De temperaturen variëren van plaats tot plaats, enigszins afhankelijk van de grondeigenschappen en van de afstand tot de verbindingsleidingen.

Schermmateriaal voor kassen
Plan 272. UDC 628.978.7 :631.589.4 :635.939.98

Voor het schermen van kassen met grofmazige kunstdoekmaterialen is een meetmethode ontwikkeld voor het bepalen van de lichtdoorlatendheid.
Teneinde het schermeffect mede te kunnen aanpassen aan de lichtbehoefte van het
gewas, zijn gegevens over de lichttechnische eigenschappen van het toe te passen
materiaal van belang.
De meting omvat een afzonderlijke bepaling van de doorgelaten percentages gericht
en diffuus licht. De doorlatingsfaktor voor diffuus licht zal gedurende een langere
periode een constante waarde behouden. Slijtage of een te sterk uitrekken van het
materiaal wordt hier buiten beschouwing gelaten.
Bij niet zonnige dagen en bedekte hemel isalleen sprake van diffuus licht en bij zonnige dagen van diffuus en gericht licht tesamen. Valt gericht licht op een vlak dan zal,
afhankelijk van deinvalshoek, een bepaald percentage worden doorgelaten. Dit percenis maximaal bij loodrechte inval. Daar de stand van de zon zich gedurende de dag
steeds wijzigt en het gerichte licht hiervan direct afkomstig is, kan geen constante
doorlatingsfaktor voor dit soort licht worden opgegeven.
O m de zonnestand in de meting te kunnen betrekken zijn grafieken samengesteld,
waarmee voor een groot gedeelte van de dag de cosinus van de invalshoek cp als functie
van de tijd is aangegeven (afb. 16). Voor de tijdbasis is de plaatselijke tijd aangehou-

9 10 11 12 13 H 15 16 17
~ - p l a a t s e l i j k e tijd ( u r e n )

maand September
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AJb. 16. Cosinus vandeinvalshoek alsfunktie vande tijd

r>

Aß. 17.
De meetopstelling

den. Het verschil tussen de in ons land geldende middeneuropese tijd en de plaatselijke tijd (waarbij de zon om 12 uur precies in het zuiden staat) bedroeg ca. 40 minunuten op het moment dat werd gemeten. Voorts kan worden volstaan voor elke
m a a n d een grafiek samen te stellen.
De meetopstelling bestaat uit een vierkanten houten box met afmetingen van
ca. 1 X 1m (afb. 17). Aan de bovenkant is deze afgesloten door een afneembaar
r a a m waarin de te onderzoeken schermstof wordt aangebracht. Het schuine bovenvlakmaakt een hoek van 30° met het horizontale vlak. Teneinde het diffuse deel van
het aanwezige licht te kunnen bepalen, kan met een beweegbaar plaatje de doorgang
van het gerichte licht naar de fotocel worden geblokkeerd.
^

_

&

noord — ^

•

?uid

Voor het uitvoeren van de verschillende lichtmetingen
zijn twee afzonderlijke meetinstrumenten gebruikt. De
box was met het schuine bovenvlak n a a r het zuiden geplaatst (afb. 18).
De gebruikte symbolen bij de uitwerking van de meetresultaten zijn als volgt gedefinieerd:
Aß. 18.
Ex verlichtingssterkte buiten de box.
Situatie opstelling meetbox
E% verlichtingssterkte binnen de box.
E3 verlichtingssterkte buiten de box met afgeschermde fotocel.
Ta doorlatingsverhouding diffuus licht.
Ts doorlatingsverhouding gericht licht.

E2= Td-E3+

Ts^-Ez)

T,
E

i -

T

E2

E

z

als E1- E3 = 0 dus alleen bij diffuus licht.
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Voor een juiste bepaling van Ta is het van belang meer metingen tijdens de dag uit
te voeren en daarvan het gemiddelde te nemen. Bij de gebruikte schermstof bedroeg
Ta = 0,33. Zoals reeds eerder is opgemerkt is Ts ook afhankelijk van de cosinus van
de invalshoek van het gerichte licht. Ook voor Ts moeten meer metingen per dag
worden uitgevoerd en de gevonden waarden kunnen als funktie van cos 9 worden
uitgezet (afb. 19). De weersomstandigheden lieten niet toe om bij kleinere invalshoeken te meten, zodat het gestippelde deel verondersteld is de werkelijke doorlatendheid te benaderen.

,» 40

0

0,2

0,4

0.6
•

0,8 1,0
—cos. y

Aß. 19. Doorlatingsverhouding
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gericht licht als funktie van de invalshoek
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Afb. 20. Controle van d

De meetpunten liggen enigszins verspreid ; dit komt omdat het licht nooit ideaal diffuus is door wisselingen in de verlichtingssterkte en door de fouten van de meetapparatuur.
Teneinde dejuistheid van Ta nader te controleren, kan men Ts X cos <p als funktie
van cos cp uitzetten zoals dit nader in afb. 20 is aangegeven. Indien men de gevonden
grafiek integreert, wordt na vermenigvuldigen met twee voor Ta = 0,34 gevonden,
w a t een kleine afwijking geeft van de gemeten waarde.
Bij sterk reflecterende stoffen zal het noodzakelijk zijn een glazen plaat boven de
schermstof aan te brengen.
Cyclische belichting
Plan 244. UDC 581.035 :628.93

O p verzoek van en in samenwerking met R T C Lisse zijn oriënterende proeven genomen met cyclische belichting bij het trekken van bolgewassen. Een viertal gelijke
lichtkasten, die op het I T T aanwezig waren, zijn voor dit doel ingericht. Als gemiddelde bestralingssterkte werd aangehouden ca. 4,9 watt/m 2 tussen 400en 700my. met
fluorescentielampen T L 33.
I n elke lichtkast waren twee kistjes met totaal 112 bollen „Edith E d d y " geplaatst.
Voor de temperatuur werd 18-19°C aangehouden. De proef, die aanving op 28 januari, was als volgt ingedeeld.
Lichtkast 1 ; 12 uur/etmaal, lichtcyclus van J uur aan en J uur uit
Lichtkast 2 ; 12 uur/etmaal, lichtcyclus van \ u u r aan en \ u u r uit
Lichtkast 3 ; 12 uur/etmaal, lichtcylcus van 1 uur aan en 1 uur uit
Lichtkast 4 ; 12 uur continu (controle)
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I n een tijdsverloop van 3 opeenvolgende dagen aanvangende op 16 februari werd als
volgt geoogst.
Lichtkast 1 ; 100 bloemen, waarvan 70 goed.
Lichtkast 2; 96 bloemen, waarvan 66 goed.
Lichtkast 3 ; 101 bloemen, waarvan 83 goed.
Lichtkast 4 ; 89 bloemen, waarvan 68 goed.
De lichtkasten 1en 2 gaven een slap gewas met een te sterke bladontwikkeling en een
te lichte kleur. In lichtkast 3was het gewas steviger, het blad groener van kleur en ook
de bloemkleur was beter dan in de overige lichtkasten. Uit lichtkast 4 werd tijdens
de eerste oogstdag ca. 2 X zoveel bloemen verkregen dan uit de andere lichtkasten,
m a a r deze waren kwalitatief minder.
In elke lichtkast werden ongeveer evenveel „kiepers" waargenomen. Als resultaat
van de proef kan worden gezegd, dat bij een korte lichtcyclus de kwaliteit van het
gewas te wensen overliet. Een langere lichtcyclus gaf betere resultaten.

Apparatuur v o o r k u n s t m a t i g e belichting
Plan 244. UDC 581.035 :628.93

De bestralingssterkte bij plantenbestraling wordt voor de praktijk doorgaans opgegeven in lampvermogen per m 2 . Een voordeel hiervan is dat plaatsbepaling van de
lampen op eenvoudige wijze door de gebruiker zelf kan worden uitgevoerd.
Minder eenvoudig is het vaststellen van het benodigde lampvermogen per m 2 voor
een bepaald gewas. Er kunnen fouten worden gemaakt indien dat lampvermogen per
m 2 wordt afgeleid van een te kleine proefopstelling met b.v. één of twee lampen,
wat meestal bij een dergelijk onderzoek gebruikelijk is.
Een methode, die tot een beter resultaat kan leiden is, dat de tuinbouwkundige de
gevonden lichtbehoefte van het te onderzoeken gewas vastlegt in een energiewaarde.
Hierbij kan worden volstaan door met een lichtmeter de verlichtingssterkte recht
onder de l a m p en ter hoogte van het gewas te meten. Dit onderzoek wordt meestal
uitgevoerd met een lichtmeter waarvan de lichtgevoeligheid volgens de ooggevoeligheidskromme verloopt (afb. 21).
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AJb. 21. Melen van de verlichtingssterkte
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Uit de verlichtingskunde is bekend dat
1 lux
= 1 lumen/m 2
1 lumen = ÏO" 3We
dus 1 lux = 10~3 Wejm?
De bestralingssterkte wordt bepaald uit
Ee = Eg. 10~3 Wejm2
Ee = de bestralingssterkte in 10~~3watt/m 2 of erg/cm 2 , sec.
Eg = verlichtingssterkte in lux (gemeten waarde).
We = energiewaarde van de betreffende lamp in 10~3 watt/lumen.
De waarde We voor enkele belangrijke typen lampen is:
H P L R 400 watt; 2,9. 10" 3 watt.
H L R G 400 w a t t ; 3,09. 10" 3 watt.
fluorescentielamp 40 en 65 watt kl 33;3. 10~3 watt.
De waarde W e kan worden afgeleid uit een energiegolflengteverdeling van de gebruikte lamp, waarin de uitgestraalde energie in watt per 10 m u per 106 lumen als
funktie van de golflengte tussen 400-700 m u is aangegeven. Eveneens kan hieruit worden afgeleid op welke wijze de uitgestraalde energie over de verschillende spectraalvakken is verdeeld.
Bij het herleiden van de waarde EK in lampvermogen/m 2 wordt als hulpmiddel gebruik gemaakt van een lichtsterktediagram, door de fabrikant van de betreffende
l a m p beschikbaar gesteld. M e t behulp van dit diagram kan de verlichtingssterkte
voor elk willekeurig p u n t worden bepaald uit :Eg = (J/h2) cos 3 a
Ea = verlichtingssterkte in lux
y

ö

.

1700 -

J = lichtststerkte in candela
S1600
h = ophanghoogte van de lamp in m. c is0o
cos a = de cosinus van de hoek waar- -ï u o °
onder de lichtsterkte wordt uitgestraald £ 130 °
met het verticale vlak.
?

Aft>. 22. Verlichtingssterktediagram van de HLRG
400 W
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Met deze berekeningsmethode kan een verlichtingssterktediagram worden samengesteld (afb. 22). De nu bekende waarde Ee moet hierbij herleid worden tot Eg, dus
E„ =
We
In verband met de lichtverdeling wordt in het rekenvoorbeeld gebruik gemaakt van
4 lampen die in vierkantsverband zijn opgesteld (afb. 23). Het lamptype waarvan bij
dit voorbeeld wordt uitgegaan is H L R G 400 watt.
X B

Afb. 23. Bepaling van deverlichtingssterkte voor de punten P en Q door
bijdragen vandelampen A, B, Cen D. Lux-waardengebaseerd op een ophanghoogtevan 1,50m
tot.1930 lux
Q /
X——500 lux

tot. 2000 lux
« ^ — 5 0 0 lux

-1350 lux

X C

A

Ter nadere verduidelijking voor het gebruik van de grafiek wordt uitgegaan van
Eg = 2000 lux, waarbij rekening is gehouden met de depreciatie van de installatie.
Deze verlichtingssterkte wordt in eerste instantie belangrijk geacht in p u n t P.
Door elke l a m p wordt voor het gekozen punt een bijdrage geleverd van 2000/4 =
500 lux. Volgens de grafiek bedraagt hierbij de horizontale afstand vanaf het voetrandgebied

T"
I t o t . 1 5 4 0 lux

Aß. 24. Afname vandeverlichtingssterkte in het randgebied. Wijze van aanbrengen denkbeeldige vierkanten
omde lamp
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p u n t van de lamp 1,50 m, waarbij voorlopig wordt aangenomen dat een ophanghoogte van 1,50 m het meest geschikt is.
De onderlinge afstanden van de lampen wordt berekend uitAB = \/AP2 + BP2 =
• \ / l , 5 2 + 1,52 = 2,10meter. O m elk van de vier lampen wordt nu een denkbeeldig
vierkant getekend met zijden van 2,10 m. Het benodigde lampvermogen per m 2 volgt
dan uit 400/2,l 2 = ca. 90 W/m 2 .
Het resultaat hiervan is dus dat Ee = 90 W / m 2 lampvermogen met H L R G 400 watt.
Voor een nadere controle op de juiste ophanghoogte wordt de verlichtingssterkte nog
bepaald in p u n t Q,- De bijdrage van de omringende lampen is nader aangegeven in
afb. 24. Hieruit blijkt dat de lampen ca. 5 cm lager moeten worden opgehangen dan
aanvankelijk was verondersteld. Deze kleine correctie in ophanghoogte geeft geen
noemenswaardig verschil in p u n t P te zien, omdat de grafiek voor een ophanghoogte
voor 1,45 m op een afstand van 1,50 m praktisch samenvalt met de grafiek behorende
bij een ophanghoogte van 1,50 m.
Voor de denkbeeldige vierkanten die het randgebied van het te belichten oppervlak
bepalen geldt het berekende lampvermogen per m 2 niet. De verlichtingssterkte neemt
hier snel af; de grootte hiervan kan met behulp van het diagram worden bepaald.

Beperking van roethinder op glasbedrijven
Plan 251.UDC 628.53

I n 1964 zijn in samenwerking met T N O afdeling warmtetechniek, metingen uitgevoerd aan een ketelinstallatie gestookt met zware stookolie met als doel het roetgehalte in de rookgassen bij het verlaten van de ketel te bepalen.
Hierbij is een absoluut roetgehalte van 4,6 gr/kg olie gemeten, terwijl op grond van
rookgasanalyse ( C 0 2 % en roetindex volgens Bacharach) van een goede verbranding
en rendement gesproken kon worden.
In samenhang met de steeds toenemende klachten over roethinder als gevolg van
uitworp van zwavelzure roetdelen uit de schoorstenen zijn, om een betere gemiddelde indruk van de roetuitworp te verkrijgen, in het stookseizoen 65/66 op 11 bedrijven
metingen verricht. Stofmetingen zoals uitgevoerd in 1964 met de daarbij gebruikte
a p p a r a t u u r zijn zeer tijdrovend. O m op een relatief groot aantal bedrijven in het
korte stookseizoen in de tuinbouw te kunnen meten is gekozen voor een snellere m a a r
minder nauwkeurige methode die door de Shell is ontwikkeld.
De stookinstallaties (keteltype en oliebrander) die voor de metingen zijn gekozen,
komen overeen met die welke voornamelijk in de tuinbouw voor het stoken van zware olie worden aangetroffen. Alle ketels zijn warmwaterketels met een stookbuis.
De metingen zijn uitgevoerd door de stooktechnische dienst van de Shell in samenwerking met het I T T en het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas.
I n bijgaande tabel zijn de belangrijkste uitkomsten van de metingen vermeld. Alle
metingen zijn verricht bij de aangetroffen toestand van de installaties en de hoogste
belasting waarop de branders zijn afgesteld.
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Tabel. 3. Resultaat vandemetingen.

%

roetindex
Bacharach

absoluut
roetgehalte
gr/kg olie

zuurgraad
roet (p.H)

11
11
10
12
12
10
10
13.5
11
10.5
9

4
3
3
2
2-3
2
2-3
2
2-3
3
2

3.4
3.56
1.04
1.25
2.5
6
3.2
0.8
2.57
2
3.07

1.7
2.—
2.25
3.—
2.—
1.5
1.5
2.—
2.~
1.88
1.80

bedrijf
nr

type ketel
en
treksysteem

rookgastemperatuurCG

co2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

V. V.K.-A.V.
V. V.K.-A.V.
V. V.K.-A.V.
V. V.K.-O.V.
V. V.K.-O.V.
V. V.K.-O.V.
LANG. N.T.
V. V.K.-O.V.
V. V.K.-O.V.
V.W.K.
V. V.K.-O.V.

180
250
220
230
200
240
230
210
215
200
210

V. V.K.
LANC.
V.W.K.
A. V.
O.V.
N.T.

=
=
=
=
=
=

vuurgang vlampijp ketel
Lancashire ketel (ingemetseld).
vuurgang waterpijp ketel.
rookgasafzuigventilatoren (ketel onderdi
luchttoevoer ventilator (ketel overdruk)
natuurlijke schoorsteentrek.

•uk)

Opmerkingen

Een roetindex volgens Bacharach is geen maatstaf voor het absolute roetgehalte in
de rookgassen. Wel is het een maatstaf voor de rookgaskleur. Bij een Bacharach 2 zijn
de rookgassen nagenoeg kleurloos. Het absolute roetgehalte wordt voor het grootste
gedeelte bepaald door de grove delen (conglomeraten van met zwavelzuur aan elkaar
gekitte roetdeeltjes) die de rookgassen niet kleuren en geen verkleuring geven van
het filterpapier bij de Bacharach-test.
Rookgasanalyse (bepalingen van o.a. C 0 2 % , onverbrande gassen en rookgastemperatuur) kan alleen een inzicht geven in de verbrandingskwaliteit en het ketelrendement, uitgezonderd het onverbrande roet.
De meting op bedrijf nr 8, met een absoluut roetgehalte van 0,8 gr/kg, kan nog niet
als schoon worden aangemerkt. Technisch haalbaar is ca. 0,1 gr/kg. De stellige indruk
is dat aan de kwaliteit van de branders, het onderhoud en de bediening nog veel
mankeert.
Het uitgeworpen roet heeft bij alle installaties een zodanig lage p . H . (1,7-3) dat hiermede voldoende de schadelijke invloed van de roetuitworp verklaard kan worden.
Stoken m e t aardgas
Plan 239. UDC 662.69.

De meetresultaten van het stoken met aardgas (Slochteren) op verschillende capaciteiten, in een drietreksvuurgang-vlampijpketel op het I T T (Jaarverslag 1965) zijn
getoetst aan de warmte-overdrachtswetten van straling en convectie.
De hiermede opgestelde formules geven uitkomsten, die vrijwel overeenkomen met
de gemeten capaciteiten en rendementen.
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iß). 25. Drietreksvuurgang-vlampijpketel

Voor het toepassen van deze formules ter bepaling van de capaciteit en het rendement van een willekeurige ketel van dit type, moeten de volgende gegevens aan de
ketel worden ontleend, (zieafb. 25).
Stookbuisdiameter (D)
Stookbuislengte
(L)
Vlamkast-inhoud
(V)
Vlamkastoppervlak (F)
Lengte, diameter en aantal pijpen van het convectie-oppervlak van de 2e en 3e trek.
(1, d, e n n ) .
Hoewel een afzonderlijke berekening van capaciteit en rendement (Slochteren gas)
voor elke willekeurige ketel van dit type (ca. 4000 in de tuinbouw) met deze formules
mogelijk is, zal dit door de gecompliceerdheid van de berekeningen geen algemene
toepassing vinden door ketelfabrikanten, installateurs en branderleveranciers.
De formules zijn zodanig bewerkt, dat bij het stoken met 10% luchtovermaat en
voor een ketelcapaciteitsbereik van 0,5.10 5 tot 10.10 6 kcal/h met alle variaties van
stookbuisdiameter, stookbuislengte enz. een computerprogramma kan worden opgesteld dat uitgevoerd zal worden door de Gasunie.
De hiermede te verkrijgen uitkomsten kunnen in grafieken worden verwerkt, waarmede snel voor elk geval bij een verlangd rendement de bijbehorende ketelcapaciteit
kan worden bepaald, alsmede de daarbij overeenkomende ketelweerstand. Een en
ander geeft tevens de mogelijkheid tot een beoordeling van gasbranders, daar in het
beschikbare stookbuisvolume respectievelijk met de beschikbare maximale vlamgrootte de uit de grafieken bepaalde ketelcapaciteit bereikt moet kunnen worden.
Berekeningsgrondslagen voor een warenhuis
Plan 249. U D C 631.344.4/.6 :69.05

In een vrij uitgebreide in voorbereiding zijnde publikatie (publikatie I T T no 13) is
beredeneerd welke grondslagen voor berekening kunnen worden aangenomen om
een warenhuiscomplex in een gebied dat klimatologisch niet sterk van Nederland
verschilt te kunnen doorrekenen.
Het eigen gewicht - belangrijk als tegenkracht bij optredende zuiging aan de kap kan op 20 kg/m 2 worden aangehouden bij i 4 m m dik glas en op 17,5 kg/m 2 bij
:£ 3 m m dik glas. I n dit verband is bevestiging van de kasgevels op de fundatie 42

Aft). 26. Belastingdoor komkommer- oftomatengewas
Pt bv. 36 kg
Pk bv. 40 kg

0,8 , 0,3 . 0 , 8

doorsnede straal

bij voorkeur een vaste voet of diepe poeren per „ s p a n t " - essentieel. De sneeuwlast
kan volgens onder meer gegevens van De Bilt door een opeenhoping van lagen in een
uitzonderlijke omstandigheid tot een dikte van 0,5 m oplopen. O p grond van verschillende overwegingen wordt aanbevolen een niet gereduceerde sneeuwlast van
25 kg/m 2 voor het dek aan te nemen.
Bij wind zijn we uitgegaan van de stormramp in 1953 met een windsnelheid van
144 km/u. O p 1,50 m (gem. warenhuisgevel) betekent dit een stuwdrukwaarde , , S "
van 50 kg/m 2 , tegen de gevels, een waarde die om een aantal redenen gereduceerd
m a g worden en dan leidt tot het advies om de winddruk op aangeblazen gevels van
het warenhuis op ± 25 kg/m 2 te stellen. Bij de niet aangeblazen gevels moet worden
gerekend op een gelijktijdig optredende zuiging van + 0,8 X S. Voor het eerste dakvlak grenzend aan een langsgevel moet + 0,2 S worden aangehouden. Voor het
laatste dakvlak -0,8 S. Voor de binnendakvlakken - 0,8 S eventueel afwisselend links
en rechts 0,2 S en 0,8 S. De eerste traveeën van de dakvlakken grenzend aan de topgevel moet worden gerekend op - 2 S. Wij adviseren bij warenhuizen met een goothoogte < 3,00 m Sals vermeld aan te houden.
Voor de belastingen door komkommer- en/of tomatenplanten wordt verwezen n a a r
afb. 26.M e t n a m e moet gerekend worden op éénzijdige belasting bij het bepalen van
de zwaarte van de „straal". Voor gevelverwarming wordt 35 kg/m 1 geadviseerd;
voor de pijpen aan de kolommen 30 kg/m 1 ; voor de bovenverwarming 10 kg/m 1 ;
voor de verdeelleiding (gevelvlakken) aan goot of trekstang 36 kg/m 1; voor de aanvoer en retourleiding in middenkappen (bv. aan de goot) 25 kg/m 1 . De transportrail
betekent een mobiele last van 110 kg. Luchtverhitters betekenen een puntlast van
200 kg (op 50 m 2 ) ; hier moeten twee trekstangen worden bezwaard. Voor regenleidingen is een last van 10 kg in het midden van de straal aangenomen.
Onvoorziene belastingen zijn b.v. excentrische pijpophanging aan kolommen, stroken en reactiekrachten van luchtingssystemen. De kassenbouwer moet zich tegen gevolgen van niet (vooraf) opgegeven factoren vrijwaren.
Als rekenwaarde voor tuindersglas wordt een toelaatbare buigspanning van 70
kg/cm 2 aanbevolen, waarbij de praktijkuitvoering moet bepalen of gerekend moet
worden met twee-, drie- ofvierzijdige oplegging.
Glasroeden mogen 1/300 1doorbuigen bij het optreden van 2 / 3 deel van een puntlast
van 75 kg in het midden van de roede. De roede mag daarbij niet uitknikken. Sneeuw
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en wind worden hier buiten beschouwing gelaten. Voor staal en aluminium zouden
de thans geldende „Kwaliteitseisen" eventueel van toepassing kunnen worden verklaard. V-strippen tegen opwaaien van de stralen worden bevestigd aan twee uit elkaar gelegen ontmoetingspunten van nok en roeden. Roeden in een kap dienen tegenover elkaar te liggen.
De waterinhoud van goten kan op 1-1,2 cm 2 doorsnede per m 2 horizontaal geprojecteerd dakvlak worden aangenomen. De sterkte van de goot kan met 1 / 10 ÇHals max.
moment als indicatie worden benaderd met een maximale zakking van 1/300 1. In de
eindvlakken moet een knikkracht tgv. de windinvloed worden gerekend. Het open
profiel echter, maakt elke berekening moeilijk en hachelijk. Een stijve bevestiging
aan de kolommen is essentieel, m a a r laat zich moeilijk in getallen „vastleggen".
Bij kolommen kan bij verticale de belastingaanname sneeuw en wind buiten beschouwing blijven en de kolom als slingerstijl worden beschouwd of als kolom boven
ingeklemd en onder scharnierend.
De wanddikte van stalen, thermisch verzinkte kolommen moet > 2 m m zijn. Er
worden bezwaren geuit tegen de gedeelde kolom; de ongedeelde wordt aanbevolen
met het oog op toenemende bemoeiingen van het bouwtoezicht. Voor de stabiliteit
wordt de invloed van glas erkend. Goede berekende windverbanden en bokken blijven
echter nodig, gedeeltelijk om de constructie in onbeglaasde toestand maatvast te houden. Essentieel blijft de bevestiging van de buitenrij kolommen op de fundatie.

Kassenen kasconstructies
Plan 249. UDC 69.023.81. :631.344. 917

Houtverduurzaming

I n de verslagperiode is de luchting in de bouwkundige proefkas aangebracht. D e
polyesterfilm is tweemaal, tengevolge van de windzuigkracht, zwaar beschadigd nabij
de topgevel aan de westzijde. Er zijn 370 koperen meetpunten aangebracht (per
roede 6 meetpunten). Na drie series metingen blijkt dat over het algemeen het

Aß.27.
Meetpunten in de kasroeden
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vochtpercentage in de ondereinden van de roeden veel hoger is dan dat op andere
plaatsen. Het hout in het met polyesterfilm bedekte gedeelte is 5 tot 10 vochtprocenten droger dan in de rest van de kas. De metingen zullen eenmaal per week gedurende minstens eenj a a r verricht worden, (aft. 27).

Kassen met kunststofomhulling
Plan 146. U D C 631.344.4/.6 :678.7

Het isgebleken dat bedrijven die belang hebben bij eenjuist inzicht in de toepassingsmogelijkheden van kunststof bij de bouw van kassen telkens op dezelfde vragen stuiten. Bij een beschouwing over kunststoffen ten behoeve van kassen is een nadere
technisch-economische oriëntatie daarom een eerste vereiste.
De kassenbouw is in Nederland een gespecialiseerde tak van het bouwvak. Daarbij
gaat het in de regel om grote series, een beperkt aantal materiaalsoorten (zie tabel
4), een zeer beperkt materiaalgebruik en eigen montageploegen die snel werken. D a n
blijken de werkmethoden - zoals de twee manieren van beglazing - bij de voorstander van plasticgebruik vaak onbekend. Deze worden dijkwijls verkeerd beoordeeld,
doordat men bouwnormen in het hoofd heeft. W a a r ook zelden aan gedacht wordt is,
dat zelfs de gereduceerde belastingen die bij een statische kasberekening van belang
zijn, de invloed van de gewichtsverschillen der materialen zelf terugbrengen.
Tabel 4, Materiaalverbruik bij kassenper m2-grondvlak bij verschillende overspanningen.

constructie:
volledig staal
funderir ig beton (doorgaand)

constructie:
wanden en dek hout; spanten, goten en schoren staal
fundering beton (doorgaand)
overspanning in m 1
3,20
aantal kappen
12
54
lengte in m 1
breedte in m 1
38,40
grondoppervlak in m 2 2073,6
hout in dm 3
9,7
staal in kg
4,13
beton in dm'
12,1
glas in m 2
1,22

6,40
6
54
38,40
2073,6
12,4
6,03
12,5
1,29

12,80
3
54
38,40
2073,6
14,1
8,91
13,5
1,38

19,20
2
54
38,40
2073,6
13,4
12,71
13,4
1,42

3,20
12
54
38,40
2073,6
0
8,86
12,1
1,22

6,40
6
54
38,40
2073,6
0
13,31
12,5
1,29

1,44
0,16
0,17

1,48
0,16
0,22

1,51
0,16
0,23

1,36
0,16
0,15

1,44
0,16
0,17

12,80
19,20
3
2
54
54
38,40
38,40
2073,6 2073,6
0
0
15,30
18,82
13,5
13,4
1,38
1,42

roeden in m1:

dek
langswand
kopgevel

1,36
0,16
0,15

1,48
0,16
0,22

1,51
0,16
0,23

Het volgende overzicht moet worden gezien als een in opzet beperkte, gedetailleerde
momentopname van de situatie eind 1965 in Nederland, waarbij een aantal facetten
zoals veroudering, montagewijze en de consequenties door vroegtijdig vervangen,
voor de gehele bouwpraktijk van belang zijn en waarvan in de meeste beschouwingen
over kunststof weinig bekend is. Het economische gedeelte van dit artikel verscheen
in het Jaarverslag van 1965, pag. 75. Voor zover ons bekend is, zijn er geen tijdnor45

men gepubliceerd voor het op grote schaal aanbrengen van plastic omhullingen met
plaatmateriaal.
De door ons gehanteerde normen voor het bevestigen van kunststoffen berusten slechts
in één geval op een nacalculatie (die ons bereidwillig werd verstrekt door de N.V.
Genap te 's-Heerenberg). In de andere gevallen hebben wij noodgedwongen moeten
schatten, waarbij wij bepaald steeds aan de optimistische kant zijn gebleven.
Inleiding

Ook in ons land gaan er zo nu en dan stemmen op die het bouwen van met kunststof bedekte kassen bepleiten. Het is van belang zo'n geluid - dat in eerste aanleg
blijkbaar aanslaat - aan de feiten te toetsen. We zullen daarbij uitsluitend eenvoudige
typen bezien, want het heeft weinig zin om hier ook aandacht te schenken aan overdrukkassen en a a n zelfdragende polyesterkassen. De aanschafkosten en jaarkosten
van deze kassen liggen zó hoog, dat ze voor de nederlandse tuinbouw voorlopig niet
in aanmerking komen. Veeleer hebben wij ons gericht op voor de hand liggende mogelijkheden, ook al omdat bij deze gedachtengang het aantal risico-inbrengende
factoren beperkt wordt.
Tabel. 5. Prijzenvankunststoffolies inguldensperm?
omschrijving produkt

A. goedkope folies

hoeveelheid
in m 2

1 2500
2 2500
3 2500

1
1
3
4
5
6
7
8

255
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

1
2
3
4
5
6
7
8

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

B. betere folies

C. platen

verbruikersprijs
offertes dec. '65

2,20
1,05
0,20

2,5-3

-

4.201)
6,43

2
1
i

7

6,50
10—
l-2)
1,802)
3,602)
2,50

5-10
5-10
5-7
5-7
10-20
10-20
10-20
4

14,30
13 —
14 —
10.50
14,30

_
-

10
10
10
10
10

-

10
10

-

3

?

7
7
?

?
?
•?

)

10,90
10,10

*) Prijs berekend aan het Instituut voor Tuinbouwtechniek.
2
) Mondeling medegedeelde schatting door leverancier.
- Geen opgave door de leverancier.
3
) Onbekend, nog niet in produktie; wel toegepast bij een torenkas.
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gebruiksduur in jaren
volgens
volgens
fabrikant
auteurs

Teneinde een inzicht te verkrijgen in de gebruiksduur en de prijzen van kunststoffen
ten behoeve van kasomhullingen, is aan een aantal fabrikanten en/of handelaren in
december 1965 prijsopgave gevraagd voor een kwantum van 2500 m 2 . Deze hoeveelheid is gebaseerd op een grondoppervlak van 2000 m 2 , terwijl de prijs de gebruikersprijs is. De beschouwde kunststofprodukten kunnen ruwweg in drie groepen worden
onderverdeeld :
A. de z.g. „goedkope" folies met een maximale gebruiksduur van 2j a a r ;
B. de z.g. „ b e t e r e " folies met een geschatte gebruiksduur van 5 tot 10j a a r ;
C. de geprofileerde doorschijnende platen.
Voor de schriftelijk d a n wel mondeling ontvangen prijzen verwijzen wij n a a r de gecodeerde tabel 5.
A 1 e n 2 ispvc;A 3 is polyethyleenfolie; B 1, 2, 3, 4 en 8 is polyesterfilm; B 5, 6 en 7 is
een „nieuw" produkt; C 1, 2, 3, 4, 7 en 8 is polyesterplaat met glasvezels als versterking; C 5 is een met pvc bijgemengde acrylaat; C 6 is een plaat op basis van celluloseacetaat, die tot op heden in Nederland niet leverbaar is. B 5, 6 en 7 zijn vermeld,
m a a r worden door de leverancier nog niet aangeraden voor gebruik aan kassen wegens te weinig ervaring in die sector.
Bouwkundige aspecten
Als vergelijkingsobject bij deze beschouwingen dient het Venlowarenhuis met toepassing van onder vacuum en druk verduurzaamd vurehout, verzinkt stalen goten,
getrokken glas in „tuinders" kwaliteit in ruiten 0,73 X 1,65 m en met één luchtr a a m per vak. H e t warenhuis is een prefabconstructie gedragen door stijlen en goten
waartussen het glasdek geklemd zit. De rastermaat is ± 3 X 3,2 m.
1. I n plaats van het materiaal glas dat in de Venlo-stijlen wordt geschoven, kunnen
de folies uit groep A en uit groep B op de roeden worden bevestigd. I n de praktijk is
gebleken dat een roedeafstand van hart op hart 0,75 m voor beide typen folies geschikt is. De roeden worden door latten bevestigd. Bij groep A kunnen dat het best
uitgeholde roeden zijn met een daarin passende opgespijkerde deklat (afb.28a). Bij
groep B kunnen roeden en deklat recht blijven (afb. 28b). Door dit spijkeren (bij
groep B om de 0,10 m) moet de zaagsnede in het ondereinde van de glasroede op de
goot zo laag mogelijk zitten om uitscheuren te voorkomen. Daardoor wordt mede
een pasregel op de goot noodzakelijk (afb. 29). H e t spijkeren van de latten kan het
best geschieden met draadnagels met dubbele kop om het eraf halen en spijkervrij
maken te vergemakkelijken bij vervanging.
Aß. 28a. Uitgeholde roede met deklat

Aß. 28b. Rechteroede met deklat

*A#**è>!'
VM#WM>
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Afb. 29. Links: gebruikelijke bevestiging; rechts: bevestigingmetpasregel op de|

Per r a a m van 1,2 m 2 (0,73 X 1,65 m) moet als extra worden gerekend:
- deklat 18 X 40 m m , lang 1,65;
- gootlat 30 X 30 m m , lang 0,73;
- machinaal werk ten behoeve van uitholling;
- draadnagels dubbele kop;
- conserveren houten onderdelen ;
- aannemerstoeslag.
Dit betekent voor de gebruiker f 1,50 meer per ruit of per m 2 grondvlak. Het inschuiven van het glas wordt door ons in kosten gelijk gesteld aan de lonen, die worden
besteed aan het spannen van de folie en het vastspijkeren der latten. Dit komt ons
voor als een gunstige voorstelling van zaken, omdat in de weinig en dan soms nog
vage bronnen 0,2-0,5 m a n / u u r per m 2 wordt gerekend. (Een t i m m e r m a n kost per
uur f 8,-). Dit is met het oog op door wind onwerkbare dagen niet zo verbazingwekkend.
2. H e t is eveneens denkbaar d a t rollenbanen van geprofileerde kunststofbanen worden aangebracht, waarbij alle roeden kunnen vervallen. Hierbij wordt de nok geprofileerd m e t kloostersponningen. (afb. 30).

Afi. 30. De nok is met kloostersponningen geprofileerd

Afi. 31. Houtengebogen kasspantmet groef

De bevestiging beneden is op tal van manieren mogelijk. Als principe geldt vastzetten
en dichten. Dit schatten we (voor klemmen met schuimplastic 1 ) golfdichting) op
f 1,60/m 1 ). De besparing aan roeden per ruit van 0,73 X 1,65 (1,20 m 2 ) betekent
*) De praktijk leert dat enkele typen schuimstofbanden onder een doorzichtige golfplaat een korte
levensduur hebben. In het detail in afb. 32 isdaarom een aluminium profiel getekend, dat echter aanmerkelijk duurder is.
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f 1,55 voor de gebruiker. In feite resteert dus alleen het prijsverschil tussen glas en
kunststof, omdat we het hier ook niet onredelijk achten als we aannemen dat het
inschuiven van het glas en het inschuiven der banen in kosten gelijk liggen.
Wel is een kleine toeslag opgenomen voor de luchtramen (één per vak, gevat in hout
en in houten sponningen). Daarvoor is f 1,- per m 2 gerekend.
3. Het huiftype is een andere mogelijkheid die hier te lande wel is toegepast bij de
aardbeienteelt (januari-juli). Bij dit type kas werden prefab houten gelijmde en gegebogen spanten gebruikt op 1,50-2,00 m waarin een groef is gelopen, (afb. 31).

Aß. 33. Detail gordingvan profielstaal
Afl. 32. Detail van aluminium goot-afdichting

De buitenbedekking was pvc 0,1 m m (en binnen eventueel polythyleen 0,05 m m ) .
Stelt men de eis dat deze als bedekking 1j a a r moet meegaan, dan moet men pvc 0,1
m m alsminimum zien. Het type isin constructie beperkt : lengte tot40 m vanwege luchtingsmoeilijkheden, oriëntatie ongeveer O-W, en niet geschikt voor aanbouw.
4. Bij de kassen, te beginnen met 6 m overspanningen, kan worden uitgegaan - voor
zover het folies betreft - van de standaardconstructie met houten dek en doorgaande
nokluchting. Bij toepassing van een doorgaande nokluchting moet de gebruiker voor
de complete constructie minus het glas op f 17,- per m 2 rekenen met een meerprijs
voor de foliebevestiging als bij het warenhuis is uiteengezet. Hierbij wordt aangenomen dat van goot tot luchtraam het leggen in één baanbreedte mogelijk is.Dit om niet
sluitende overlappingen te voorkomen.
5. Voor kassen, m a a r dan gedekt met kunststof golfbanen, gelden dezelfde overwegingen als bij 2. De gootdichting „ d r u k t " alleen op een groter oppervlak; de besparing aan roeden hangt af van de vraag of men 0,73 m, 0,60 m of 0,50 m breed glas
wil gebruiken en varieert d a n tussen f 1,60 en f 1,90 per m 2 grondvlak. Bij een brede
kas komt daar de gootdichting als meerkosten per m 2 bij ; deze meerkosten zijn afhankelijk van de kasbreedte en worden minder n a a r m a t e de kas breder wordt. O n d e r 2
wordt de geraamde prijs bij de gootdichting genoemd. Verder dient bedacht te
worden dat bij platen een gordingsafstand van 1,20 m als m a x i m u m geldt en dat
om teelttechnische redenen de houten gording 50 x 120 vervangen moet worden
door b.v. een U60.40.2 (afb. 33). Dit betekent per 1,2 m 2 een meerprijs van f 1,60 of
per m 2 f 1,33. Kitten wordt in kosten gelijk gesteld met „bevestigen van golfplaten".
Globaal kan hier worden gezegd dat bij breedkappers vergelijkende berekeningen
kunnen worden beperkt tot het prijsverschil tussen glas en kunststof golfplaat. T e r
informatie diene dat tuinderglas f 3,60 - 4,10 per m 2 kost.
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Bouwtechnisch gezien valt als voorlopige conclusie voor Nederland thans op te merken dat het gebruik van kunststof:
-

leidt tot een groter risico dan van het glas;
geen ofzeer geringe materiaalbesparing a a n de hoofdconstructie tot gevolg heeft;
meestal leidt tot een hogere post arbeidsloon op de bouwplaats ;
leidt (bij een gebruiksduur van b.v. 20 jaar) tot enkele malen tot vaak geheel
„ o p e n " liggen van de kas. Uit dit „openliggen" volgt een kosten opslag voor de
her-bedekking, die zich x-maal herhaalt ;
- om arbeidstechnische en stookeconomische redenen een volstrekt m i n i m u m aan
profileringen en overlappingen vereist.

Prefab bedrijfsschuur
Plan 234. UDC 691.86 :631.2 :635
1

Voor de prefab constructie en bedrijfsschuren ) b.v. voor de fruitteelt blijkt wel belangstelling te bestaan.
De schuur van het proefbedrijf aan de Grebbedijk wordt nu volgens dit systeem gebouwd. In november werd de bouw van de schuur (14 X 24 m, 3,80 doorrijdhoogte)
voor f36.850,- opgedragen, met toepassing van C H R spijkerspanten, een gecreosoteerde buitenzijde en een vloer van 6 cm betontegels.
Als eerste in Nederland zullen hierbij inplaats van C H R spanten „ g a n g n a i l " spanten hart op hart 2m, worden toegepast, wat een besparing betekent van f9,20 per m 2
vergeleken met de uitvoering van spijkerspanten.
De prijs van de schuur die ± 340 m 2 groot is en een inhoud heeft van 1860 m 3
bedraagt per m 2 f97,50 en per m 3 f 18,-.
I n deze beide prijzen is resp. f 1,—en f 0,20 begrepen voor - technisch niet noodzakelijke- eisen van het welstandstoezicht.
Door de toepassing der gangnailspanten is overgegaan op kolomafstanden van 2 m.

Standaardplannen
Plan 233.UDC 631.2 :635

Voor de champignoncultuur is de standaardtekening met bijlagen gesplitst in 2
objecten: één met cellen van 5.40 m X 15.00 m en één met cellen van 5,40 m X
13,50 m.
Als standaardadvies voor het plat van de werkgang geldt thans : een steenachtig plat
+ d a m p r e m m e n d e laag 4- isolatie (0,05 m) + afwerking met 2 lagen dakrolmateriaal met als drager glasvlies + 3 cm grint.
Als plafondisolatie in de cellen ter voorkoming van condensatie tegen het plafond
tijdens het stomen is berekend dat daarvoor nodig is: 0,3 m losgestorte vlasscheven
met een Xvan 0,08 als rekenwaarde, of 0,22 m minerale of glaswol met een practische
*) Zie jaarverslag I T T 1965 blz. 37.
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Awaarde van 0,06. Daarbij is uitgegaan van het feit dat A t in de praktijk kleiner
zal zijn dan 6f)°C en de R.V. wellicht hoger.
Als vloerisolatie menen wij dat op dit moment de voorkeur moet worden gegeven aan
een materiaal dat waterdicht is èn blijft en waterdampdicht isèn blijft.
Met een gelijke warmteweerstand als de scheidingswanden tussen de cellen leidt dit
tot het toepassen van 0,05 m Foamglas in platen 0,45 X 0,60 m die op de vlakke
werkvloer in hete bitumen wordt geplakt, met dezelfde bitumen wordt afgegoten,
met zand ingestrooid en vervolgens wordt afgewerkt met een gewapende betondraagvloer die gelijk of dikker is dan 0,08 m.
Schuurbehandelingvan bloembollen
Plan 163.UDC 631.2 :697

Als vervolg op in 1964 en 1965 uitgevoerde metingen bij het drogen en temperatuurbehandeling geven van bloemblollen bij het z.g. inrijvloerensysteem, zijn in een daarvoor ingerichte cel van de proeftuin voor de bloembollencultuur te Lisse, verdere
metingen verricht. Deze zijn uitgevoerd in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap en de praktijkafdeling van het Laboratorium voor bloembollenonderzoek te Lisse.
Uit vorige proeven is gebleken, dat drogen van tulpen direkt van het veld binnen
48 uur redelijk goed mogelijk is als 2 à 3 kratjes hoog gestapeld wordt bij respectievelijk een luchthoeveelheid van 400 m 3 /m 2 h en 600 m 3 /m 2 h. Temperatuurbehandeling
met volle stapels (6 kratjes hoog) gaf wat temperatuurgelijkmatigheid betreft goede
resultaten bij resp.:800 m 3 /m 2 h, 600 m 3 /m 2 en 400 m 3 /m 2 h.
O m een indruk te verkrijgen van de laagst toelaatbare luchthoeveelheid per m 2
stapeloppervlak bij de temperatuurbehandeling van droge bollen, zijn metingen verricht aan 3 stapelingen hyacinten (plantgoed)-bollen en als temperatuurbehandeling
het heetstoken gedurende de m a a n d september, waarbij de normale temperatuurvoorbehandeling eveneens in dezelfde cel heeft plaatsgevonden. De drie stapels krijgen lucht toegevoerd van nagenoeg gelijke samenstelling.
De inrichting van de cel met de drie stapelingen blijkt uit afb. 34. Ventilator A geeft
in combinatie met de stand van de klep B een continu ventilatie van 800 m 3 /h totaal
of 7,5 m 3 /h. krat. Deze ventilatie is ingesteld op grond van praktijkervaring bij het
heetstoken van hyacinten.

f/

Aß. 34.
Schema inrichting
met inrijvloer

cel

TT\2/m2. h.

'|

600

too

200

|

inrichting in cel
met inrijvloer

Aß. 35. Temperatuurverloop bij heetstoken
in 7 9 12.00 uur

l

/ m ' V f l 24-00 uui

De luchthoeveelheid per stapel die met de
schuiven C is ingesteld bedraagt resp.:
600m 3 / m 2 h ; 400 m 3 /m 2 h en 200 m 3 /m 2 h.
Deze instelling is geschied met behulp van
drukverschil-meting
over de aanzuigvv VV"
meetkokers D van de ventilatoren E en de
cel, waartoe eerst de karakteristieken zijn
bepaald met pitotbuismetingen. Uit de
vele temperatuurwaarnemingen tijdens het
heetstoken (streeftemperatuur 100°F =
Vs
Vs
'%
37,75°C) geven onderstaande grafieken
in afb. 35 een indruk van het temperatuurverloop en de optredende temperatuurverschillen vanaf 9/9.12h tot 1l/9.24h.
tOOm'/m . h. van / 9 12.00 uur / m / 9 24.00 u
U i t de grafieken blijkt, dat bij een luchthoogst* »n laagst* tomp. in stapoL
lachttwnporatuur naar stapal
hoeveelheid van 200 m 3 /m 2 h de maximale
temperatuur 39,1°C is. (gemiddelde temperatuur toegevoerde lucht 36,0°C). Deze
temperatuur isvoor heetstoken van hyacinten ontoelaatbaar hoog en neemt tijdens
het proces nog verder toe. Ook de temperatuurgelijkmatigheid over de stapeling is
ongunstig (max. 1,9°C temperatuurverschil).
Bij 400 m 3 /m 2 h is de maximale temperatuur in de stapeling 38,1°C en nog aan de
hoge kant. (gemiddelde temp. toevoerlucht 36,5°C). De temperatuurgelijkmatigheid is redelijk (max. 1,1 °C temp. verschil).
Bij 600 m 3 /m 2 h is de maximale temperatuur in de stapeling 37,3°C en het maximale temperatuurverschil 0,7°C. (gemiddelde temperatuur toevoerlucht 35,6°C).
De te hoog oplopende maximale temperatuur in de stapeling bij 200 m 3 /m 2 h is mogelijk een gevolg van onvoldoende afvoer
van ademhalingswarmte bij deze geringe
luchthoeveelheid, die bovendien ongelijkmatig over de stapeling is verdeeld.
H e t lijkt wenselijk bij temperatuurbehandeling van droge bollen en volle stapels
(6 kratjes hoog) met het inrijvloerensysteem een luchthoeveelheid te nemen van ten
minste 400 m 3 /m 2 h.
g î t e temp. in s

lur naar s t a p e l .

1
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AFDELING II, WERKTUIGEN

Inleiding

De afdeling is uitgebreid met een onderzoeker en een assistent en als volgt samengesteld:
- voorbereiding voor de teelt.
- verzorging van de teelt.
- nabewerking.
- grondbewerking.
Bij het zoeken naar een oplossing voor bepaalde mechanisatieproblemen worden
naast literatuurstudie ideeën voor mogelijke oplossingen in de praktijk beproefd door
het maken van een proefmachine en/of door het nemen van proeven.
De samenwerking met de andere afdelingen van het Instituut bracht de verzorging
van andere dan alleen technische aspecten met zich mee. Omgekeerd werd ook technisch advies gegeven aan andere afdelingen.
Zo kon bij het plan voor het onderzoek „Stapelkisten in de fruitteelt" concreet advies gegeven worden om het transport van Stapelkisten in de boomgaard te realiseren.

Precisiezaaier
Plan 257. UDC 631.33.8 :635.52

Uit proeven met een prototype zaaimachine voor het nauwkeurig zaaien van slazaad
in perspotten isgebleken, dat bij het gebruik maken van langzaamlopende centrifuges
waaruit de zaden met behulp van zuiglucht worden aangezogen, het zaaien van
telkens één enkel
zaadje mogelijk is.
Het niet aanzuigen
van slazaad is door
dit systeem teruggebracht tot enkele
procenten, (afb. 36).

Aß. 36.
Prototype zaaimachine
6 centrifuges
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AJb.37. Het aanvullen van dezaadvoorraad

• #

5F

De centrifuges kunnen een voorraad van 5000 tot 6000 slazaden bevatten. Deze is
voldoende om 3 tot 3 | u u r continue te kunnen zaaien. Hiervoor is het echter nodig
om het zaadniveau in de centrifuge met behulp van een instelschroef om de 10 tot
15 minuten op te schroeven tot het oorspronkelijke niveau, dat met een zwarte ring
in de centrifuge is aangegeven, (afb. 37).
Een zaaimachine die op dit systeem is gebaseerd zal nader worden uitgewerkt in een
constructie voor het gebruik op de pottenpersmachine.
H e t principe van deze te realiseren zaaimachine is weergegeven in de bijgaande
afbeelding.
Een nadere toelichting op dit onderwerp is gegeven op de Ontwikkelingsdag Tuinbouwtechniek in nov. 1966 (zie mededeling I T T nr 60).
Precisieplanter
Plan 258. U D C 631.332.1 :631.346.2

In aansluiting op het precisiezaaien in perspotten wordt gezocht n a a r een mogelijkheid om bezaaide perspotten sneller te kunnen planten dan met de bestaande machines.
Een studie is gemaakt om een planteenheid te ontwikkelen, die hydraulisch, pneumatisch ofmechanisch wordt bediend. V a n deze systemen iseen schets gemaakt.
Gecombineerde zaai-, plant- en oogstsystemen
Plan 273. U D C 631.153.46 :631.543.3 :631.558 :635.52

Onderzoek is verricht om te komen tot een systeem voor de slateelt, waardoor deze
teelt sterk gemechaniseerd kan worden.
Als uitgangspunt is gekozen de verpakking van perspotten in kunststoffoliestroken
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Aß.311.
Kunststoßand met slapotten

tot banden, waarbij de onderlinge afstand van de perspotten gelijk is aan de gewenste
plantafstand in de rij. Een en ander m a g blijken uit de afbeelding 38.
Het wordt met behulp van deze banden mogelijk mechanisch te planten en te oogsten. Ditj a a r is onderzocht ofhet kropgewicht nadelig beïnvloed wordt door de kunststofhulzen. Er zijn proeven genomen met hulzen van verschillende diameter en
hoogte. Daarbij is gebleken, dat voor de slateelt uitgegaan moet worden van hulzen
met een diameter van minimaal 5 cm.
H e t mechanisch bestuiven van tomatenbloemen
Plan 259. UDC 635.64 :631.522.23

De veranderde centraalbediende draadtriller is gedurende een tomatenteelt op het
I T T beproefd.
Gegevens draadtriller: vermogen 0,52 kW, trillingsgetal 48 Hz, excentriciteit nok
2,5 mm. Behalve een door vocht veroorzaakt defect aan een elektrische schakelaar,
hebben zich geen storingen aan de a p p a r a t u u r voorgedaan.
O p het Proefstation voor de Groenten en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk is eenzelfde centraalbediende draadtriller beproefd in vergelijking met andere trilsystemen,
waarbij zich geen technische storingen voordeden. 1 )
H e t isde bedoeling de proeven in 1967 in Naaldwijk te herhalen.
Eenopbos-en bindtoestel voor bloemen
Plan 297. UDC 631.364.3

Aan een bindtoestel voor bloemen worden een aantal eisen gesteld die het gebruik
van bestaande b i n d a p p a r a t u u r in de weg staan.
De voornaamste zijn:
- Het toestel moet zodanig van constructie zijn dat het mogelijk is om de bos bloe') Voor uitkomsten van deze proef zie verslag Proefstation Naaldwijk.
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men, bij voorkeur tweehandig, op het toestel op te bossen en daarna te binden zonder de bos te verplaatsen.
De spanning waarmee gebonden wordt moet variabel in te stellen zijn en onafhankelijk zijn van de diameter van de bos.
H e t binden moet ook uitgevoerd kunnen worden op natte bloemstengels en het
bindmedium moet waterbestendig zijn in verband met het op water wegzetten
van de gebonden bossen.
H e t bindmedium moet gemakkelijk teverwijderen zijn.
Het bindmedium mag de bloemstengels niet beschadigen.
H e t toestel moet eenvoudig en robuust zijn, niet veel onderhoud vragen en ongevoelig zijn voor vervuiling door natte bladeren en takken of voor corrosie door binnendringen van water.

Als bindmedium komen in aanmerking touw, geplastificeerd metaaldraad, waterbestendig plakband en elastiek.
U i t ervaringen van kwekers en uit eigen ondervinding bleken de toestellen die met
touw of plasticdraad binden minder geschikt te zijn voor het binden van bloemen.
Hierbij is van belang: de instelling van de bindspanning, vooral bij kleine bosdiameters en de vervuiling door binnendringen van water en plantedelen.
Er bestaat een voor dit doel geschikt a p p a r a a t dat bindt d.m.v. metaaldraad. Het
toestel is afkomstig uit Amerika en daardoor voor nederlandse begrippen relatief
duur.
Het gebruikte bindmedium is een door metaaldraad versterkt papieren bandje. Dit
zou voor het binden van bloemen vervangen kunnen worden door een gewapend
plastic bandje. Het gebruik van metaaldraad heeft als bezwaar dat het moeilijk te
verwijderen is.
O p grond van de gestelde eisen lijkt waterbestendig plakband het meest geschikte
bindmedium.
Voor het tweehandig opbossen en met plakband binden van bossen bloemen is een
prototype van een bindtoestel ontwikkeld, waarmee proeven worden genomen.

Fijn-nevelspuit
Plan 283.UDC 631.548.3 :632.982.12

De veelvuldige bespuitingen, vooral in de boomgaarden, maken dat de ziektewering en ziektebestrijding veel arbeid en ziektebestrijdingsmiddelen kosten, terwijl
de structuur van de grond door de betrekkelijk zware machines ongunstig wordt
beïnvloed.
In het buitenland zijn enkele spuiten ontwikkeld voor het fijn vernevelen van geconcentreerde bestrijdingsmiddelen, waarbij een meer uniforme druppelgrootte bereikt
wordt.
Het project is van vrij recente datum, zodat dit j a a r slechts een oriëntatie naar de
bestaande a p p a r a t u u r uit het buitenland heeft plaats gevonden.
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H e t mechanisch oogsten van aardbeien
Plan 260. UDC!631.385.1 :634.75

In aansluiting op de proeven in 1965 is een verdere analyse gemaakt van de mogelijkheden om aardbeien mechanisch te oogsten. Hierbij wordt zowel gedacht aan het
oogsten van de gehele plant (of de vruchttrossen) waarna de vruchten op een centraal
punt worden geplukt als aan het oogsten van de vruchten ter plaatse. Er is gelet op
een aantal factoren die van belang zijn voor het oogsten.
De voornaamste hiervan zijn:
- De gelijktijdige rijping van de vruchten.
Hierbij kan zowel gedacht worden aan veredeling als aan teeltmaatregelen, waardoor de bloei en rijping van meerdere trossen per plant meer gelijktijdig plaats vindt.
- De vruchttrossen een oriëntatie geven t.o.v. de werkrichting van plukker of oogstwerktuig. Hierdoor kan sneller gewerkt worden en kan het oogstwerktuig eenvoudiger van constructie zijn.
- Een scheiding teweeg brengen tussen het blad en de trossen met vruchten.
Aan de hand van enkele proeven met aardbeien op verschillende rugvormen is gebleken dat aan de laatste twee eisen tegemoet kan worden gekomen door rassen met
een opgaande bladgroei te telen op hoge ruggen bedekt met plastic folie.
Er is een ontwerp gemaakt van een eenvoudig oogstwerktuig, waar een aantal hulpmiddelen aangebouwd kunnen worden teneinde de factoren die van invloed zijn op
het veld te onderzoeken. Hierbij wordt vooral gedacht aan een inrichting waarmee
de vruchten selectief van de trossen gekamd kunnen worden.
Eenwagen voor stapelkisten
Plan 277. UDC 631.358.18

Er is een transportwagentje voor stapelkisten ontwikkeld, waarbij zo veel mogelijk aan de gestelde eisen is voldaan. Het
principe komt neer op een enkelvoudige
hefboom, waarbij de benodigde kracht om
een volle kist te kunnen heffen geleverd
wordt door de bedieningsman.
De wagen isvervaardigd uit buismateriaal,
de wielen zijn voorzien van normale autobanden waardoor de vlaktedruk gunstig
ligt. (afb. 39).
De draaicirkel is i 1,50 m en het lediggewicht bedraagt 125 kg.

*'t f' ÏW^X'~~\t

Aß. 39. Transportwagen voor stapelkisten
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In hoogte verstelbare transportband

Transportband voor defruitoogst
Plan 280. UDC 631.543.3 :635.1/7

Voor de fruitoogst is het prototype gereed gekomen van een enkelzijdige hefbare en in
hoogte verstelbare transportband (afb. 40).
De band is hefbaar uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van het hydraulische systeem van de trekker, om de b a n d in de bedden te kunnen brengen.
Door middel van de driepuntsophanging van de trekker, is de band in hoogte verstelbaar, waardoor de band ook gebruikt kan worden bij de oogst van groenten, zoals
bloemkool e.d. (afb. 41).
Gegevens transportband: lengte: 6,25 m,
breedte: 0,27 m ; profiel: pijp, diameter =
104-108 m m ; hydraulische hefcilinder:
diameter zuiger: 50 m m ; lengte slag:
300 m m .
I n het najaar zijn de eerste oogstproeven
genomen aan de kopeinden van rijen in
een bestaande aanplant. Zie ook blz. 104.

Aß. 41. Transportband in de hoogste stand
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Nachtvorstweriing
Plan 110. U D C 632.111

In het voorjaar zijn proeven genomen met zwarte doorzichtige polyetheen folie en
watermatrassen als grondbedekking. (afb. 42 a , 42 b en 42°).
Onderzoek is verricht naar de invloed van de grondbedekking op de factoren : grondtemperatuur, luchttemperatuur nabij het grondoppervlak, warmtestroom van de
grond en relatieve vochtigheid van de grond.
Toepassing van zwarte p.e. folie geeft in het voorjaar in het algemeen een kleine vergroting van de kans op nachtvorst, een vergroting van de temperatuurfluctuaties van
de lucht nabij het aardoppervlak en een verkleining van de temperatuurfluctuaties
in de grond. Ook wordt, evenals bij de andere toegepaste soorten grondbedekking
de relatieve vochtigheid van de grond vergroot.
Toepassing van doorzichtigep.e. folie geeft in het algemeen een vermindering van de
kans op nachtvorst en een vergroting van de temperatuurfluctuaties in de grond,
echter bij een verhoogde gemiddelde grondtemperatuur.
Toepassing van watermatrassen geeft een sterkere vermindering van de kans op nachvorst dan het gebruik van doorzichtige p.e.folie. Ook zijn de temperatuurfluctuaties in
de grond kleiner, bij een verhoogde gemiddelde grondtemperatuur.
Een en ander is te verklaren uit het feit dat de zwarte p.e. folie een groot deel van de
straling absorbeert en overdag veel warmte afstaat aan de lucht. Ook gaat door straling meer warmte verloren.
's Nachts gaat de folie de uitstraling van de grond tegen. De doorzichtige p.e.folie laat
een aanzienlijk groter deelvan destraling door, waardoor het grondoppervlak overdag
sterk wordt verwarmd. Hierdoor wordt de warmtestroom in de grond vergroot en
kan 's nachts meer warmte worden afgestaan.
Bij de toepassing van watermatrassen wordt overdag veel warmte opgeslagen in het
water en komt 's nachts meer warmte vrij dan bij onbedekte grond.
kcal/m 2 h
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VERLOOP GRONDTEMP.
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Door het gebruik van deze soorten grondbedekking wordt de verdamping tegengegaan, waardoor de relatieve vochtigheid van de grond hoger zal worden dan van onbedekte grond. De grafieken geven een overzicht van de gemeten warmtestroom, luchten grondtemperaturen op 20-21/5 1966, een periode met vrij veel wind en wisselende bewolking.
O m de mogelijkheden van vaste brandstof voor de nachtvorstwering in Nederland
te gaan onderzoeken zijn besprekingen gevoerd met enkele oliemaatschappijen. In
de V.S. wordt deze wijze van nachtvorstwering reeds toegepast.
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AFDELING III, ORGANISATIE EN WERKMETHODEN

Inleiding

De besprekingen over het bloembollenfust zijn voortgezet, waarbij echter de arbeidskundige aspekten nog niet expliciet aan de orde zijn gesteld. Wel is medegewerkt aan
de opstelling van een enquêteformulier voor zover dit vragen op arbeidskundig gebied betrof.
Met het C.B., het Sprenger Instituut en het Min. van Landbouw zijn verdere besprekingen gevoerd over de rationalisatie van het sorteren van fruit. Voor de betreffende
besprekingen is een uitgebreid studierapport opgesteld, dat tevens als basis voor onderzoek op een fruitveiling heeft gediend. Bij de besprekingen werd de wens geuit
het stapelkisten onderzoek weer ter hand te nemen. Mede door het feit dat men in
Zeeuws-Vlaanderen reeds gedetailleerde plannen had voor de invoering van stapelkisten, waren de omstandigheden voor een snel hernieuwd onderzoek gunstig en kon
aan de wens worden voldaan.
M e t de bloemenveilingen zijn plannen opgesteld voor een onderzoek n a a r de verbetering van het veilingsysteem. Er is een r a p p o r t uitgebracht n a a r aanleiding waarvan
is besloten de mogelijkheid van een neerzet-nummerveiling te onderzoeken. In dit
verband is een aantal kwekers begonnen met de opstelling van de standaardkwaliteitseisen, terwijl het S.I. de mogelijkheden van fust nagaat. Het onderzoek zal in eerste
instantie beperkt blijven tot de roos Red Garnette. De arbeidskundige aspekten van
het onderzoek zullen hoofdzakelijk na de kwaliteitsomschrijving worden behandeld.
In Wageningen is een internationale bijeenkomst georganiseerd over een uitwisseling van tijdnormen. Er zijn gezamenlijke tijdopnamen uitgevoerd om na te gaan
wat de oorzaken zijn van verschillen. Er wordt een gemeenschappelijk formulier ontworpen ter bevordering van een uniforme verzameling en verwerking van gegevens.
De conclusies van de besprekingen tijdens de bijeenkomst zullen aan de orde worden
gesteld op het Work Study Seminar in september 1967 te Hannover, waarvoor reeds
voorbereidend werk is verricht.
Medewerkers van de afdeling hebben deelgenomen aan bijeenkomsten van secties
van de Technische R a a d „Arbeidskunde in de L a n d b o u w " . In het kader van de werkzaamheden van deze R a a d is een bijdrage geschreven in de publicatie „Planning in
de L a n d b o u w " .
Er is meegewerkt aan de opstelling van instruktiebladen voor het praktijkonderwijs
op lagere tuinbouwscholen.
Door de verschillende medewerkers van de afdeling is weer een groot aantal lezingen
gehouden. Voor de 3 Centrale Landbouworganisaties is een inleiding gehouden over
„de ondernemer en de organisatie van zijn bedrijf."
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Werkmethoden inde bloementeelt
Plan 209. UDC 65 :015 :635.9.

In het voorjaar is een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor de cursus Werkvereenvoudiging in de Bloemisterij.
Tijdens de cursus werd gesproken over de volgende onderwerpen:
- het doel van werkvereenvoudiging; het begrip arbeidsproduktiviteit.
- de werkende mens.
- de werkplek en de bewegingseconomie.
- het transport.
- het hoe van werkvereenvoudiging.
- organisatie.
In totaal zijn 26 instruktiebijeenkomsten georganiseerd, waaraan 427 personen hebben deelgenomen. De deelnemers kunnen alsvolgt worden onderverdeeld :
medewerkers consulentschappen
vakschool en cursus bedrijfsdeskundigen
leerlingen R . M . T . S . Aalsmeer
snijbloemenkwekers
potplantenkwekers
onbekend

39
55
38
162
130
3

Totaal

427

H e t project is beëindigd en tijdens een slotvergadering van de stuurgroep „Werkvereenvoudiging in de Bloemisterij" overgedragen aan de Voorlichtingsdienst.
De in het kader van hetzelfde project gemaakte film „ W a a r o m zo?" is ook diverse
malen buiten cursusverband vertoond aan ca. 1200 belangstellenden.
In de snijbloemensector is voortgegaan met het verzamelen van tijden op een aantal
rozen en anjerbedrijven.
Er zijn tijdstudies gemaakt van het snijden van rozen en anjers, het aanbrengen van
diverse soorten steunmateriaal bij rozen, anjers en euphorbia's, het pluizen van anjers, het sorteren en bossen van rozen en anjers. De tijdstudies zijn uitgewerkt. Ze
worden klaargemaakt voor publicatie.
V a n het sorteren en opbossen van rozen zijn eveneens uitgebreide studies gemaakt,
omdat naar verhouding veel arbeidsuren in de bloemenschuur worden besteed.
Bij het sorteren is gepoogd tot werkvereenvoudiging te komen door een hoektafel te
construeren (in samenwerking met de afdeling Werktuigen) w a a r a a n zittend kan
worden gewerkt. De tafel is zodanig uitgevoerd dat het blad in hoogte en helling verstelbaar is. De stoel kan de werker worden aangepast. Aan de tafel, die inmiddels op
enkele bedrijven isbeproefd, kleven nog enkele bezwaren.
De proefnemingen zullen worden voortgezet als er weer voldoende bloemen zijn. Er
zullen dan enkele veranderingen worden aangebracht. Voorlopige resultaten zijn:
H e t sorteren van rozen, staande aan een rechte tafel, kost 8,7 cmin.
Voor het sorteren van rozen, zowel zittend als staand a a n een hoektafel isper bloem
6,4 cmin. nodig (1cmin. = 0,01 m i n u u t ) . De besparing verkregen door de hoektafel,
is derhalve ca. 2 5 % .
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Ook bij het rozen, opbossen is op grond van methodestudies getracht om tot werkvereenvoudiging te komen. In de praktijk kan men herhaaldelijk deelverbeteringen aantreffen, zoals het bundelen in een gootje waarbij de beide handen worden ingeschakeld
t.o.v. het bundelen waarbij de linkerhand de bloemen vasthoudt (zodat deze in feite
in-actiefis) en het gebruik van een bindmachine die sneller werkt dan touw vastbinden met de hand. m a a r waarbij de bloemen toch weer in de linkerhand worden opgeslagen tijdens het bundelen.
I n samenwerking met de afdeling Werktuigen wordt getracht een opbosmachine te
ontwikkelen, waarbij met twee handen in een gootje kan worden gebundeld en waarbij de bos machinaal wordt vastgebonden. Het is gebleken dat de machine meer voordelen geeft bij toenemende steellengte. Immers de bosdiameter wordt ook groter,
waardoor de bos voor één h a n d moeilijker hanteerbaar wordt tijdens de opslag.
Onderstaande tabel laat de benodigde tijd per bos zien, uitgedrukt in centiminuten
voor een methode, waarbij 20 bloemen in één h a n d worden opgeslagen en een methode, waarbij de 20 bloemen tweehandig in een gootje worden gelegd.
Bij de berekening is uitgegaan van rozen met steellengte 7-(70 cm).
Tabel. 6. Hetopbossen vanrozen.
element

opslag in linkerhand

machinaal

bundelen van 20 bloemen
met bosnaar touw
bos goed leggen
vooraf op maat gesneden touw uit streng halen en
ombinden
machinaal binden
bos wegleggen
bos gelijk knippen

100 cmin

5.7 cmin
7.2 cmin

6.4 cmin
5.7 cmin
7.2 cmin

totaal

144 cmin

105.1 cmin

5.2 cmin

79 cmin
6.8 cmin

25.9 cmin

Een opbosmachine geeft derhalve een besparing van ca. 27%.

Organisatie enwerkmethoden inde bloembollenteelt
Plan 252. UDC 658.51 :65.015 :635.965.28

Tijdstudies zijn gemaakt op drie bedrijven in de bollenstreek. De bewerkingen van
het rooien van narcissen tot en met de aflevering van de leverbare bollen zijn in
onderstaand overzicht in uren per h a vermeld (tabel 7).
T e r verduidelijking zijn deze bewerkingen, waarbij er enkele zijn samengevoegd, nog
eens in een diagram weergegeven (zie afb. 43). De verschillen in tijd moeten in hoofdzaak worden toegeschreven aan het verschil in methode, waarop de bewerkingen worden uitgevoerd. Vooral met narcissen kan men bij de oogst verschillende methoden
toepassen om tot een zelfde resultaat te komen. Interessant is het hierbij te weten
welke methode, wat betreft de arbeid die daar voor nodig is, de voordeligste is.
W a a r meerdere mensen samenwerken, ontstaan vaak aanzienlijke wachttijden en
afstemmingsverliezen. De hoogste prestatie krijgt men dan ook meestal door ieder63

Tabel. 7. Vergelijkingvanenkele bewerkingen bij narcissen vanafhetrooien in debollenstreek. (Bewerkingstijden
in uren per ha).
bedrijf
handelingen
I
afschoffelen of maaien van het loof
bij elkaar harken van het loof
ïachine,
machinaal op voorraad rooien met Nobel's rooimachine
bezetting 1 man
bollen uitploegen met vierwielige trekker
leverbare bollen eruit rapen op het veld
bollen opzoeken met de hand in manden
bollen opscheppen met een greep in manden
bollen opzoeken met machine in manden
leverbare bollen eruit rapen aan een tafel
breken
leverbare bollen sorteren, eventueel van te voren breken
plantgoed sorteren
leverbare bollen tellen aan een tafel
leverbare bollen tellen vanuit kisten (opslag)
plantgoed op stelling storten
plantgoed van stelling scheppen
transport bij de diverse bewerkingen
totaal uren voor deze bewerkingen:

11

26
13

3
13

48

48

III
3
19

88
137
132
31
53
276
80
121

48
30

205
43
130

110

116

113

19
30
53

812

533
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Aß. 43. Enkele bewerkingen bij narcissen vanaf het rooien.Op de
verticale aszijn de uren vermeide op de horizontale asde bedrijven

een zijn eigen taak te geven en niet afhankelijk te laten zijn van de prestatie('s) van
collega('s).
O p een bedrijf wordt een onderzoek uitgevoerd, waarbij gegevens worden verzameld
door tijdschrijven en tijdmeting. Door de kweker wordt naast de tijd ook de wijze van
bewerking en de geoogste hoeveelheid, hetzij in rr 2 of kg, genoteerd. Deze gegevens
worden door de arbeidsvoorlichter van het consulentschap verder uitgewerkt. De
resultaten van het tijdschrijven en tijdmeting worden regelmatig vergeleken. De
uitkomsten en verschillen worden periodiek met de betrokken mensen besproken.
De gegevens zullen nog verder moeten worden uitgebreid alvorens, zoals in de groenteteelt onder glas, een aanvang kan worden gemaakt met de beproeving van verschillende organisatietechnieken.
Werkorganisatie in kassen
Plan 193. U D C . 568.3.015 :631.344.4/.6

H e t organisatieonderzoek op twee bedrijven resp. 6 en 9 h a en drie bedrijven van
0,9-0,8 en 0,7 ha is voortgezet met de verzameling van tijdgegevens en de vastTabel8. Overzicht vandetijd voor deverschillende werkzaamheden over mei1966.
bedrijf:
:
gem. personeelsbezetting :
totaal gewerkte uren
:
aantal uren per man
:
aantal werkbare dagen :
aantal uren per dag/man:

C. T. v. Ruyven
3
680
227
20
11.3
percentage
van tot.
uren

afd. bewerking

i-ii-m-iv
I-II-III-IV
i-ii
IIMV
I-II-III-IV
III
alle afd.
alle afd.
alle afd.
III-IV
III
alle afd.
I-II

oogsten
tomaten
sorteren
dieven 9e-10e-lle-12e keer
dieven 16e-17e-18e-19e keer
blad plukken 3e-4e keer
blad plukken 7e-8e keer
blad plukken (kopblad) 9e keer
blad opruimen
bijmesten
broezen
krijten
ziektebestrijding
tikken (een keer)
tikken
luchten
ketel schoonmaken

overleg
algemeen
ziek/vakantie

gem. tijd
eenheden per een- cumulain kg
heid in tief gem.
min.

normeenh.

194
81
89
121

28.5
11.9
13.1
17.9

14964
14964
31072
37472

0.78
0.32
0.17
0.19

0.85
0.44
0.17
0.18

0.68
0.24
0.16
0.16

76
20
20
6
3
4
1
10
2
15
2

11.2
2.9
2.9
0.9
0.4
0.6
0.1
1.5
0.3
2.2
0.3

34272
5408
39680
17136
17136
9368
5408
17136
7768

0.13
0.22
0.03
0.02
0.01
0.02
0.01
0.03
0.02

0.15
0.18
0.05
0.01
0.01
0.02
0.01
0.03
0.03

0.09
0.09
0.02
0.01

644

94.7

-

0.01
0.01

7
5
24
36

5.3

65

Stelling van arbeidsnormen. M e t het beschikbare materiaal is een aantal organisatietechnieken (o.a. prestatiebeloning, taakstelling, dag- en week- en jaarplanning)
beproefd, waarbij zoveel mogelijk de tuinders en hun personeel zijn ingeschakeld.
I n geregelde bijeenkomsten zijn de onderzoekresultaten met de betrokkenen besproken, waarbij de nadruk wordt gelegd op het cijfermatig meedenken. Dit laatste is
van belang gebleken bij de uitschakeling van tekortkomingen bij de werkvoorbereiding, werkuitvoering en controle.
Een belangrijk hulpmiddel bij de beoordeling van de organisatie is een vergelijking
van de gegevens uit de arbeidsboekhouding met de gemeten taaktijden. V a n de onderzoekbedrijven zijn maandelijks overzichten gemaakt (tabel 8) ter stimulering van
de belangstelling voor de organisatie en methoden. Bij het onderzoek is de arbeidsvoorlichter ingeschakeld om een overdracht van resultaten en methodieken beter
mogelijk te maken. De doelmatigheid van de werkmethoden kan worden uitgedrukt
in een prestatiegraad d.i. het quotiënt van de norm en werkelijke tijd x 100%. Bij
de beoordeling van de organisatie van het bedrijf kan gebruik worden gemaakt van
de efficiencygraad d.i. het quotiënt van de som van de normtijden en de totaaltijd X
100%. Volgens tabel 9 is de prestatiegraad voor de m a a n d mei 81% en de efficiencygraad 7 6 % . In deze tabel zijn voor het betreffende onderzoekbedrijf de prestatie- en
efficiencygraad aangegeven voor een aantal m a a n d e n .
Oorzaken van een lage prestatiegraad, die door het onderzoek zijn vastgesteld, zijn :
- verkeerde werkmethoden
- een onvoldoende werkprikkel
- onvoldoende controle op de goede uitvoering van werkzaamheden.
Oorzaken van een lage efficiencygraad zijn:
- een te hoge arbeidsbezetting
- onvoldoende voorbereiding van werkzaamheden
- verkeerde en onvoldoende taakstelling
- een slechte instruktie
- lange wachttijden en een onvoldoende produktief gebruik van leeglooptijd.
Voor een goede bedrijfsvoering is een jaarplan, waarbij de arbeidsbehoefte is bereTabel 9. Prestatiegraadenefficiencygraadvoordemaandenjan t\mokt.
aantal
personen

maand
vast

jan.
feb.
mrt.
apr.
mei
jun.
jul.
aug.
sept.
okt.
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

los

u r e n : voorbereiding
norm

werk

64
14
70

65
43
83

242
405

273
410

73 uur

178 uur

norm

werk

169
193
383
301
289
236
230
31

250
160
418
458
369
292
335
25

-

-

11

15

algemeen

prestatie
graad
' in %

efficiencygraad
in%

186
43
188
62
36
57
133
138
119
73

74
70
91
66
81
9
72
84
81
98

46
65
67
59
76
84
56
44
61
83

sst

verzorging

OOJ

norm

152
18
57
230
369
210
123
49

werk

307
18
89
275
375
321
186
86

Aß. 44.
Planbord voor de dagplanning, waardoor een beter
overzicht van de werkzaamheden wordt verkregen en een
te hoge bezetting kan worden voorkomen
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Aß. 45. Kist met naamplaatje ten behoeve van de
prestatiebeloning. Hierdoor kan zowel de hoeveelheid
als de kwaliteit worden gecontroleerd engenoteerd

Aß. 46. Wagentje gebruikt bij het snijden van komkommers, waardoor 10% wordt bespaard op transportarbeid. T.a.v. de totale oogstarbeid betekent dit
eenarbeidsbesparing van 5 %
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kend aan de hand van arbeidsnormen, onmisbaar. Een dergelijk plan is een werkbudget, dat stimuleert vroegtijdig maatregelen te treffen t.a.v. de personeelsbezetting
en gelegenheid biedt tot een goede controle op de werkuitvoering. Een voorbeeld van een werkbudget wordt gegeven in tabel 10.Zowel op de grotere als kleinere
bedrijven is een dergelijk budget, dat een taakstellend karakter heeft van groot nut
gebleken. Het laat zien wat men met eigen mensen kan doen en wat moet worden
uitbesteed; hoeveel losse krachten moeten worden aangetrokken en wanneer. Door
deze wijze van voorbereiding kan de arbeidszetting op bedrijven worden verminderd.
O p een klein bedrijf b.v. van 3 personen n a a r 2. O p een ander bedrijf bleek het mogelijk het uitbestede werk met de helft te verminderen, hetgeen vroeger nooit kon
worden geconstateerd door gebrek a a n cijfermateriaal.
N i e t minder belangrijk is de planning op korte termijn. O p een tweetal bedrijven is
hiermee geëxperimenteerd. O p het ene bedrijf kon hierdoor de gemiddelde prestatiegraad opgevoerd worden van 8 0 % n a a r 9 8 % en de efficiencygraad van 6 2 %
naar 8 3 % . O p het andere bedrijf, waar de proefnemingen later zijn begonnen
waren er 4760 arbeidsuren in november 1965. Door planning was in november 1966
het aantal bedrijfsuren 4000 bij hetzelfde teeltschema. I n het laatste cijfer zijn begrepen 450 onderhoudsuren. In het vorigj a a r ontbrak hiervoor de tijd. Tevens heeft
men nog extra werk verricht in vollegrondsteelten. Dit werk omvat voor de m a a n d
november ca. 900 arbeidsuren. De taaktijden, die bij de planning op korte termijn
worden gebruikt, bieden de mogelijkheid d e omvang van de taken vroegtijdig te berekenen en op tijd maatregelen te treffen en instrukties te geven. Gebleken is dat,,
wanneer men precies kan aangeven wat van de mensen wordt verwacht inzake taakuitvoering en debenodigde tijd, belangrijke verliestijden als gevolg van wachten en een
verkeerdewerkafstemming kunnen worden uitgeschakeld. O p een bedrijf is een begin
gemaakt met een beloningssysteem. Enkele kleine bedrijven willen in 1967 eveneens
hiermede beginnen. In tabel 11is een berekening gemaakt van het verloop van de arbeidsprestaties gedurende'de eerste'wekenvan de uitvoering van de prestatiebeloning.
Tabel 11.Invloedvanprestatiebeloningopdearbeidsprestatie.
Werknemer

week
1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6

114
77
100
106
129
113

102
67
117
103
112
107

108
99
128

132
79

119
107

-

-

120
111

123
131

125
125

-

Voordien lag de gemiddelde prestatie op 7 0 % . De ervaringen op het onderzoekbedrijf zijn zodanig, dat de prestatiebeloning, welke beperkt was gebleven tot de oogstwerkzaamheden, ingevoerd zal worden voor alle werkzaamheden.
A a n de prestatiebeloning moet een goede kwaliteitbeoordeling worden gekoppeld. De
bedoeling van de prestatiebeloning is, een verbeterde organisatie vast te leggen en de
werknemer hiervoor te interesseren. I n de praktijk blijkt ook dat als gevolg van
prestatiebeloning het personeel aandringt op werk en vermindering van de wachttijden en zelfgaat zoeken n a a r betere werkmethoden.
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Stapelkisten in d e fruitteelt
Plan 277. U D C 631.358.18

I n het oogstseizoen 1966-1967 heeft in het kader van de werkzaamheden van de
Werkgroep Stapelkisten in Zeeuws-Vlaanderen een hernieuwd onderzoek naar de toepassingmogelijkheden van de stapelkist plaats gevonden. De werkgroep, bestaande
uit vertegenwoordigers van fruittelers, veilingen, het Centraal Bureau voor de Nederlandse Tuinbouwveilingen, het Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond, het
Sprenger Instituut en het I T T , had de beschikking over het materiaal en de stapelkisten die door de Veiling te Terneuzen en de telers waren aangeschaft.
Er is geëxperimenteerd met diverse typen wagens voor de verplaatsing van stapelkisten in de aanplant. Een van de wagens is geconstrueerd door de afdeling Werktuigen
van het I T T . Voor een technische toelichting wordt verwezen n a a r het verslag van
deze afdeling (blz 57)
H e t arbeidskundig onderzoek heeft zich speciaal gericht op het fruitteeltbedrijf, dat in
de hele ontwikkeling naar stapelkisten als knelpunt wordt gezien.
Het lege fust werd door de vrachtwagen, uitgerust met een meeneemstapelaar, op
de bedrijven afgeleverd. Het transport van de lege kisten in de boomgaard gebeurde
m e t behulp van de lage smalle wagen of achter op de hefmast. Bij een dichte beplanting werden de kisten met de hefmast boven de bomen uit verplaatst, waardoor
geen fruit werd beschadigd. Beide methoden hebben redelijk voldaan. De pluk van
zowel zomer- als winterfruit geschiedde met de plukemmer. Enkele telers plukten
rechtstreeks in de stapelkist. H e t gebruik van de plukemmer heeft geen moeilijkheden
opgeleverd; de beschadiging van het fruit tijdens het legen van de emmer is,mits men
voorzichtig leegt, gering. Door het S.I. zijn over de beschadigingen tijdens pluk,
transport, ledigen en bewaring, uitgebreide gegevens verzameld. De telers zijn tevreden over de pluk in stapelkisten. Een arbeidsbesparing door het gebruik van de plukemmer en een eenvoudiger organisatie vergeleken met standaardkisten kan worden geconstateerd.
H e t uitbrengen van de volle kisten werd meestal met de hefmast achter op de trekker
gedaan. In een aantal gevallen met eenvoudige vorken in de 3-punts ophanging, al
of niet in combinatie met een lage wagen. Veel aandacht moet worden geschonken
aan de toestand van hoofd- en dwarspaden, welke in voldoende mate aanwezig dienen te zijn.
Het transport van volle kisten met behulp van mechanische a p p a r a t u u r is erg in de
smaak gevallen, terwijl tevens een arbeidsbesparing kon worden geconstateerd. D e
afvoer naar de veiling geschiedde in de meeste gevallen met de vrachtwagen en een
meeneemstapelaar. Dit systeem is bij de telers en bij de veiling zeer goed bevallen
door de verkregen arbeidsbesparing en arbeidsverlichting. Ook de spreiding van de
aanvoer en de verdwenen noodzaak voor de teler om te helpen laden moet als een
belangrijk voordeel worden beschouwd.
De opslag in de koelcellen gebeurde uiteraard geheel mechanisch. De stapelkist is
daarbij eenvoudig te stapelen tot 9 à 10 kisten hoog. Hierbij zijn geen moeilijkheden
geweest. De ruimtebesparing bedraagt ca. 2 0 % ten opzichte van standaardkisten op
stapelborden. I n hoeverre deze besparing te niet wordt gedaan, doordat meer min70

derwaardige kwaliteiten in de kist wordt geplukt (er is geen selectieve pluk mogelijk)
is nog niet bekend.
Het leegmaken van de stapelkist geschiedt door middel van onderdompeling in water. Deze methode van legen leidt tot een voorzichtige behandeling van het fruit.
T e n opzichte van het leegstorten (door middel van onderdompelen) kan m e n tenminste met 1m a n minder aan een sorteerlijn werken.
Voor de uitgewerkte gegevens en voor een verslag van het onderzoek wordt verwezen
n a a r een in 1967 te verschijnen rapport dat door de Werkgroep zal worden gepubliceerd.
Rationalisatie van het sorteren
Plan 264. UDC 65.011.4 :631.362

I n samenwerking met het S.I. en het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen
is het onderzoek n a a r de mogelijkheid om tot een hogere machine- en manprestatie
bij het sorteren tekomen, voortgezet. De ergonomische metingen hierbij zijn verzorgd
door Ir. H. W. Vos van het Laboratorium voor fysiologie der dieren te Wageningen.
N a a r aanleiding van het onderzoek kan het volgende worden opgemerkt.
- sorteren moet worden beschouwd als licht werk. Uit de vermoeidheidsmetingen is
naar voren gekomen dat ook de oogvermoeidheid niet hoog is.
- de voortdurende wisseling van partijen heeft een nadelige invloed op de kwaliteit
van het werk. In het begin van een nieuwe partij sorteert men veelal nog zoals
bij de voorgaande partij was voorgeschreven.
- bij gekoppelde rotatiesnelheid aan de transportsnelheid ligt de prettige transportsnelheid binnen nauwe grenzen, veroorzaakt door het snel onaangenaam worden
van de rotatiesnelheid. De transportsnelheid bedraagt dan ± 6 m per minuut,
waarbij een vrucht 3 à 5 maal om zijn as draait, afhankelijk van de diameter van de
vrucht.
- bij de sorteerband, waarbij de transportsnelheid onafhankelijk regelbaar is van
de rotatie, kan men inderdaad de transportsnelheid opvoeren. Tijdens de proef tot
tot 7,2 m per minuut, doch bij een rotatie van 4,5 omwentelingen per m.
- schokkende bewegingen van de band worden zo hinderlijk bevonden, dat men er
niet bij kan sorteren. Een regelmatige beweging, zowel van het transport als van
de rotatie is gewenst.
- een enigszins hierop gelijkend verschijnsel is het onregelmatig vol liggen van de
band. De ogen moeten zich systematisch over het te sorteren oppervlak bewegen.
K o m e n hiaten voor in de aanvoer, dan moet men zijn ritme veranderen. Zodra men
de open plek ziet aankomen is er een tendens n a a r een mindere nauwkeurigheid.
- voorwaarts draaiende appels geven geen duidelijk ander sorteerbeeld (slechts kort
waargenomen) volgens amerikaanse onderzoekingen 1 ) bestaat de kans op duizeligheid bij het kijken n a a r achterwaarts draaiende appels, die vooruit worden getransporteerd. Wel werd geconstateerd dat het oppakken van vruchten bij voorwaartse rotatie gemakkelijker was dan bij achterwaartse rotatie.
1
) Visual inspection of products for surface characteristics in grading operations. (Marketing research
report no.45, United States Dep. of Agriculture).
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Aß. 47.
Sorteertijd in manminuten bij verschillende partijsamenstelling
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- de bestaande „droogdumpers" geven een meer schoksgewijze aanvoer, waar, door
de onderbezetting van een machine, afhankelijk van de partijsamenstelling, kan
oplopen tot 3 0 % .
- bij het „ w a t e r d u m p e n " worden de vruchten beter gemengd, hetgeen voor de opvoering van de kwaliteitssortering van groot belang is. Een wisselende arbeidsbelasting wordt hierdoor verminderd.
- door middel van een regelklep moet het mogelijk gemaakt kunnen worden de kwaliteitsbanen ongelijk te belasten, zodat een oneven aantal sorteersters aan een
machine kan werken.
- de sorteerbanen moet 2 à 3 appels breed zijn om tot het meest doelmatige benutting van de ogen te komen.
- een centrale weging van het fust geeft t.o.v. een gedecentraliseerde opstelling een
3 0 % hogere weegprestatie.
- het sorteren van kleine partijen heeft een ongunstige invloed op de dagprestatie van
een machine. Bij partijen van 500 kg bedraagt de wisseltijd 14 tot 2 9 % van de totale
sorteertijd van de partij. Dit daalt tot 1 à 2 % bij een partijgrootte van 10.000 kg.
Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan een voorlopig verslag 1 ) van het onderzoek
n a a r de machine- en manprestatie bij het centraal sorteren. O p grond van dit verslag is verder onderzoek gedaan in een sorteerstation. De door ons, op basis van tijdmetingen, opgestelde arbeidsnormen, bleken in de praktijk haalbaar. Er is geëxperimenteerd met een beloningssysteem, waarbij naar voren is gekomen dat dit systeem
werkt en tot hogere prestaties leidt, mits voor de bespaarde arbeid een produktieve
aanwending kan worden gevonden. Machinestoringen en een geringe aanvoer van
fust tijdens het onderzoek zijn oorzaken dat dit niet in 1966kon worden afgerond.
x
) Drs. H. K. Krijgsman - P. v. Lookeren Campagne Voorlopig verslag van het onderzoek naar de
machine- en manprestatie bij het centraal sorteren. (Niet gepubliceerd).
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AFDELING IV, ECONOMIE EN STATISTIEK

Inleiding

De personeelsbezetting van de afdeling onderging enkele belangrijke wijzigingen.
Eind m a a r t aanvaardde zowel het afdelingshoofd als de medewerker voor kas en
verwarming elders een functie. In de vacature van de laatste kon tot dusver niet worden voorzien.
Een samenvattend verslag is opgesteld over de, in de periode 1960-1965, in de op het
proefterrein gelegen typekassen gedane proeven met stooktomaten, wat betreft de
economische aspekten daarvan. Dit verslag zal het komende j a a r tesamen met dat
van de afdeling T u i n b o u w verschijnen als mededeling van het I T T .
Het onderzoek n a a r de concurrentiepositie van aardgas werd met de publikatie van
een onderzoekverslag afgesloten. De conclusies van dit onderzoek zijn zo geformuleerd dat wijzigingen in de prijsverhouding van aardgas en olie 3500 sec geen hernieuwde berekeningen nodig maken. Deze zijn wel nodig wanneer zich belangrijke
ontwikkelingen in de technische uitrusting van de verwarmingsinstallaties en de prijzen daarvan voordoen. Tot dusver was dit echter niet het geval.
Over het onderzoek n a a r de mechanisatie van de opengrondsgroenteteelt in VenloBlerick is een verslag verschenen. Dit bevat een economische vergelijking van twee
mechanisatievormen en wel die van de verzorgingstrekker en de mechanisatievorm
waarbij de vierwielige trekker wordt gebruikt voor de grondbewerking en het transport en de hakfrees voor de verzorging van de gewassen. De vergelijking is gemaakt
voor twee verschillende teeltplannen.
Over dit onderwerp zijn enkele inleidingen verzorgd voor medewerkers van de voorlichtingsdienst.

Wiskundige verwerking

Evenals in voorgaande j a r e n is hulp geboden bij de voorbereiding van proefopzetten
en bij de uitwerking van proefuitkomsten. De wiskundige verwerking van de in het
vorig jaarverslag vermelde sorteerproeven met tomaten en een drietal appelrassen
(plan 264) is voltooid. In een samenvattend verslag is aangegeven van welke orde van
grootte de steekproeven dienen te zijn om tot een voldoend betrouwbare uitspraak
over de partij-samenstelling te komen.
Een nog niet afgesloten onderzoek betreft het individuele gedrag van vruchtbomen
(plan 254). Hierbij is de vraag gesteld of m e n - afgezien van beurtjaren - van goede
resp. slechte appelbomen kan spreken m.a.w. of er onder vergelijkbare bomen m.b.t.
de productiviteit een blijvende rangorde der individuen optreedt.
M e t behulp van de methode der m - rangschikkingen kon uit de door het Proefstation te Wilhelminadorp ter beschikking gestelde gegevens van Cox's Orange Pip73

pin worden aangetoond dat voor dit ras voor het betrokken perceel het genoemde
verschijnsel inderdaad in betrouwbare mate optrad. Het onderzoek wordt voortgezet met Golden Delicious.
Werd voor de sorteerproeven in het eindstadium van de verwerking gebruik gemaakt
van de computer van de Landbouwhogeschool, voor twee andere onderzoekingen
gebeurde dit in nog ruimere mate.
I n het geval van plan 270 (transmissie-eigenschappen van kasbedekkingsmaterialen),
is de reflectie van verschillende glasvlakken van een kas bij directe zonnestraling bepaald alsfunctie van tijd, hellingshoek en oriëntatie. Hierbij is geen rekening gehouden met schaduwgevende delen.
Thans is bij de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T N O afdeling W a geningen een rekenprogramma in bewerking, waarbij de lichtabsorptie van het kasgeraamte en het glas, zowel voor gericht als diffuus licht mede in de berekening wordt
opgenomen.
Ook voor plan 236 is getracht de voor het onderzoek naar de warmtehuishouding van
kassen van belang zijnde gegevens over het Nederlandse buitenklimaat vast te leggen
in een groot aantal frequentietabellen, die, hetzij op een periode van 10, hetzij op
een periode van 30j a a r betrekking hebben.

Vergelijking van de kosten bij het stoken van olie 3500sec.en aardgas
Plan 222, UDC 631.344.8 :697 -.657.47

Dit project is afgesloten met een uitvoerig onderzoekverslag verschenen als Publikatie nr. 5 van het I T T (zie blz. 10). In dit verslag worden de verwarmingskosten van
glastuinbouwbedrijven bij het stoken met zware olie vergeleken met die kosten bij
het stoken met aardgas. Eén en ander voor een aantal verschillende teeltplannen alsmede voor een aantal verschillende kasoppervlakten.
De uitkomsten van de berekeningen worden weergegeven in grafieken van de concurrerende aardgasprijs bij wisselende prijs voor olie 3500 sec. Met behulp van deze
grafieken is het eenvoudig voor de actuele olieprijs n a te gaan bij welke gasprijs het
stoken met gas evenveel kost. Als de werkelijke gasprijs lager ligt dan de concurrerende, is het stoken met gas voordeliger en andersom.
Een voorbeeld van het hanteren van de gegevens uit dit verslag is opgenomen in de
Tuinbouwgids 1967 blz. 23 e.v. en in het Jaarboek Tuinbouwtechniek 1966-67 blz.
99 e.v.
Kosten van mechanisatie inde bloembollenteelt 1 )
Plan 241.UDC 635.965.28 :631.153.46

Mechanisatie op zand- en kleigrond

V a n de veldwerkzaamheden vraagt het plant- en rooiwerk in de bloembollenteelt,
naast het opmaken (dekken) en koppen, veel arbeid. Dit geldt zowel voor de teelt
op zandgrond als voor die op kleigrond. De mechanisatie van deze bewerkingen ontx

) Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Tuinbouw van het LandbouwEconomisch Instituut.
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wikkelt zich dan ook snel. O p zandgrond wordt voor planten en rooien het meest
gebruik gemaakt van zelfrijdende machines. Dit is op kleigrond niet het geval. Hier
worden voor het planten trekkerwerktuigen gebruikt, terwijl de mechanisatie van
het rooien nog in het experimentele stadium verkeert. Daar bovendien de teelt van
bloembollen op kleigrond overwegend plaats vindt op bedrijven waarvan het teeltplan ook opengrondsgroentegewassen omvat, is het verschil wat betreft de economie
van de mechanisatie, tussen zand en klei groot.
Planten en rooien op zandgrond

O p grond van het bovenstaande is besloten bij het onderzoek de teelt op zandgrond
en die op kleigrond afzonderlijk te behandelen. Begonnen is met de teelt op zandgrond en wel in eerste aanleg met de mechanisatie van plant- en rooiwerk.
Voor het bepalen van de exploitatiekosten van plant- en rooimachines zijn gegevens
verzameld door middel van enquêtes bij kwekers, loonwerkers en fabrikanten en door
technisch onderzoek. Het laatste isuitgevoerd door de afdeling Werktuigen.
Er zijn verschillende typen machines aan de markt. De belangrijkste hiervan zijn:
- twee-rij plantmachines;
- beddenplantmachines ;
- twee-rij rooimachines;
- beddenrooimachines ;
- twee-rij plant-rooi-combinaties;
- beddenrooimachines gecombineerd met vier-rij plantset.
V a n deze typen bestaan dan meestal nog verschillende fabrieksmerken. Uit de verzamelde gegevens bleek echter dat de verschillen in exploitatiekosten, tussen twee
machines van hetzelfde type, doch verschillend merk, zo klein zijn dat zij kunnen
worden verwaarloosd.
Bij de bepaling van de exploitatiekosten van deze typen is een onderscheid gemaakt
n a a r kosten onafhankelijk van het gebruik en kosten afhankelijk van het gebruik.
I n bijgevoegde tabel wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van deze
kosten. Voor meer gedetailleerde informatie kan worden verwezen n a a r een gezamenlijke publikatie van het L E I en het I T T , waarin naast dit onderwerp berekeningen worden gegeven van de kosten van eigen mechanisatie t.o.v. de kosten van
loonwerk en van de kosten van verschillende eigen machines t.o.v. elkaar, een en ander in verband gebracht met de beteelde oppervlakte.
Mechanisatie en het volledige kostenbeeld

O m de invloed van de mechanisatie op de economie van de bedrijven volledig te
leren kennen, is het noodzakelijk de kosten van mechanisatievormen en -methoden
te zien in samenhang met het complete kostenbeeld. Dit laatste wordt voornamelijk
bepaald door bedrijfsgrootte, teeltplan, werkmethoden, perceelsvorm en de daaruit
voortvloeiende arbeidsbehoefte en de verdeling daarvan.
Aan de hand van reeds eerder opgestelde schema's van teelthandelingen voor de drie
hoofdgewassen: tulpen, narcissen en hyacinten, worden basisgegevens betreffende
de arbeid bijeengebracht en berekeningen uitgevoerd van de benodigde arbeids- en
machine-uren bij verschillende mechanisatie vormen en -methoden.
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Als uitgangspunt is hiervoor gekozen een bedrijf met een beteelbaar oppervlak van
1,65 ha (1150 RR 2 ) en een teeltplan omvattende: 0,86 ha (600 RR 2 ) tulpen, 0,43 ha
(300 RR 2 ) narcissen en 0,36 h a (250 RR 2 ) hyacinten. Het slechts incidenteel beschikbaar zijn van gegevens betreffende de arbeid is een factor die de voortgang der
berekeningen ongunstig beïnvloedt.
Een gunstige omstandigheid is, dat de berekeningen gemakkelijk kunnen worden
aangepast aan bedrijfstypen met andere beteelbare oppervlakten, als ze voor het huidige uitgangspunt eenmaal gereed zijn. Voor deze volgende stap wordt gedacht aan
een bedrijfsgrootte van 5 ha (3500 R R 2 ) .
Tabel. 12.Exploitatiekosteninguldensvanbollenplant-enrooimachinesvoorzandgronden.
plantmachines

nieuwwaarde
capaciteit/uur in m 2
cap./uur in R.R 2 .

geschatte restwaarde
geschatte gebruiksduur
rente 7%

N.W. + R.W.

afschrijving
onderhoud
verzekering
kosten onafhankelijk v. gebruik
per jaar
afgerond
afhankelijk van gebruik
brandstof
onderhoud
per draaiuur
x

) Bij rooien;

rooimachines

combinatie-machines

twee rij

bedden

twee rij

bedden

4.250—
284
(20)

6.500,426
(30)

4.950,142
(10)

8.350,— 6.250,284
1421)
(10)
(20)
2842)
(20)
450 —
650 —
6 jaar
6 jaar

twee rij

beddenrooier
met vierrij plantset
10.800 —
2841)
(20)
5681)
(40)
800 —
6 jaar

250 —
6 jaar

500 —
7 jaar

350 —
6 jaar

157,50

245,—

185,50

315 —

234,50

406 —

667,—
85,—
8,50

857 —
135 —
13—

767,—
135—
10,—

1.284,—
220 —
17 —

967 —
200 —
12,50

1,667 —
300 —
22,—

918,920,-

1.250 —
1.250,—

1.097,50
1.100 —

1.836,—
1.850,—

0,42
0,60

0,42
0,38

0.70
0,63

1,12
0,70

1,02

0,80

1,33

1,82

1.414 —
1.450 —
1.121)
0,422)
0,73

2.395 —
2.400 —
1.121)
0.421)
0,64

2

) Bij planten

Mechanisatie vandeopengrondsgroenteteelt in Venlo-Blerick
Plan 226. UDC 635.1/.8 :631.5

In het Jaarverslag 1965 is een overzicht gegeven van de economische vergelijking
van een volledige vierwielige-trekkermechanisatie met de mechanisatievorm, waarbij
de vierwielige trekker voor transport en grondbewerking en de hakfrees voor de verzorging van de gewassen wordt gebruikt. Bij de volledige vierwielige-trekkermechanisatie wordt gewerkt met een verzorgingstrekker met een spoorbreedte van 1,50 m.
Het uitgangspunt voor de vergelijking was een opengrondsgroentebedrijf van 4 ha
met een teeltplan waarin onder meer de gewassen aardbeien en asperges waren opgenomen.
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In overleg met het Rijkstuinbouwconsulentschap te Roermond is besloten deze vergelijking tevens te maken voor een teeltplan zonder aarbeien en asperges met overigens
dezelfde uitgangspunten. I n de praktijk komen n.1. teeltplannen met zowel als zonder
deze gewassen veelvuldig voor.
Ook bij deze vergelijking is het doel de investeringen en de jaarkosten bij de beide
mechanisatievormen te leren kennen, alsmede de invloed van de mechanisatievorm
op de opbrengsten.
H e t gekozen teeltplan isweergegeven in tabel 13.
Tabel 13. Teeltplan.
gewassen

oppervlakte
50 are
75 are
75 are
100 are
50 are
50 are

zomerbloemkool
winterpeen
augurken
plantprei
plantsla
waspeen, nateelt, herfstbloemkool
totaal

400 are

H e t verschil in de werktuiguitrusting van het bedrijf voor de beide mechanisatievormen is te zien in tabel 14, waarin de investeringen in de verschillende machines
en werktuigen worden gegeven.
Tabel. 14.Investeringenindewerktuiguitrustinginguldens1) (teeltplanzonderaardbeienenasperges).
.
machines en werktuigen
a

mechanisatie met
• . ,• . , ,
vierwieuge trekker
en hakfrees

vierwielige trekker
hakfrees 4J pk
werktuigen behorende bij hakfrees
cultivator
éénscharige tweewegploeg
tweeveldsegge
combridgerol
plantmachine met 2 elementen
handzaaimachine
zaai- of onkruidegge
motorrugspuit
opbouwspuit compleet
beregeningsinstallatie
werktuigenraam
schijvenegge
lichter voor prei, peen e.d.
rondgaande aanbouwploeg
wasmachine voor augurken en peen
landbouwwagen

8.250
1.650
1.000
425
840
96
525

150
76
535

4.240

840

-

mechanisatie met
. ,,
verzorgingstrekker
8.250

425
840
96
525
970
150
76

2.955
4.240
1.190
840
35

525
240
1.420

240
1.420

20.812

22.252

-

*) Bron: afd. Mechanisatiestatistiek LEI e.a., prijspeil 1965.
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Het verschil in de werktuiguitrusting bestaat uit de afwezigheid van de hakfrees en de
bijbehorende werktuigen bij de verzorgingstrekker-mechanisatie. Bovendien wordt
daarbij een plantmachine ingezet voor het planten van sla,prei en bloemkool en wordt
de chemische onkruid- en ziektebestrijding uitgevoerd met een opbouwspuit i.p.v.
een motorrugspuit. De mechanische onkruidbestrijding wordt uitgevoerd met een
een a a n de verzorgingstrekker bevestigd werktuigraam. De rondgaande aanbouwploeg, die uitsluitend werd gebruikt voor het afploegen van de winterpeen, vervalt.
Dit werk wordt n u gedaan met behulp van een lichter.
Bij het gekozen teeltplant vraagt de verzorgingstrekkermechanisatie in toaalf 1.440,—
(bijna 7%) meer aan investeringen.
Voor het berekenen van de jaarkosten moeten o.a. de arbeids- en werktuiguren, die
nodig zijn voor het realiseren van het teeltplan, worden bepaald. Uit de vorige vergelijking (zie Jaarverslag 1965 blz. 72) was reeds gebleken dat de verzorgingstrekker-mechanisatie de arbeidsbehoefte vermindert. D a a r niet alleen de beschikbare
grond m a a r ook de beschikbare arbeid en wel voornamelijk die van de ondernemer,
het teeltplan bepaalt, kan door het gebruik van de verzorgingstrekker de mogelijkheid
ontstaan het teeltplan te intensiveren. Dit bleek hier inderdaad het geval. Bij de verzorgingstrekker-mechahisatie is n.1. voldoende arbeid beschikbaar voor 3 slateelten,
terwijl in het andere geval slechts 2 slateelten kunnen worden gerealiseerd. Bij de
berekening van de arbeidsbehoefte, in tabel 15 weergegeven per groep van bewerkingen, is met deze intensivering van het teeltplan rekening gehouden. Ondanks deze
intensivering van het teeltplan door een extra slateelt doet de verzorgingstrekkermechanisatie de arbeidsbehoefte afnemen met ruim 640 m a n u r e n per j a a r of ruim
8,5%.
Tabel 15. Arbeidsbehoefteinmanurennaargroep van bewerkingen.
. . .
bewerkingen

bemesting
grondbewerking
opkweek
poten en zaaien
ziektebestrijding
beregening
onkruidbestrijding
overige verzorging
oogsten e.d.
veilingtransport
totaal

mechanisatie met vier. ,. . , ,
wiehge trekker
en hakfrees (2 slateelten)

mechanisatie met ver.
™rgingstrekker(3slateelten)

118,3
78,1
509,9
829,4
119,7
44,2
508,7
80,5
4.707,6
450,0

124,8
87,1
542,2
588,8
131,1
59,2
393,1
80,5
4.346,0
450,0

7.446,4

6.802,8

De toeneming van de arbeidsbehoeft bij de ziektebestrijding wordt veroorzaakt door
de noodzakelijkheid bij de augurken met twee m a n te weken als voor dit werk de
opbouwspuit wordt gebruikt.
Verreweg het grootste deel van de totale arbeidsbehoefte wordt bepaald door het
oogstwerk. Dit blijkt ook uit de arbeidsfilms voor de beide machanisatievormen
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orb.uran
700

AJb. 48. Arbeidsfilm opengrondsgroenteteeltbedrijf, mechanisatiemet de vierwielige trekker en hakfrees

Tetltplan x.

•

50 ara sla (2> )
SOara zomarbtoamkool
50 ara waspeen
nateett herfstbloamkool
75 ara augurken
75ara winterpeen
50 are herfstprai
50ara winterprai

oogst an
veiüngtransport

Li overig« arbeid
— uran ondernemer

i' M .
Afl). 49. Arbeidsfilm opengrondsgroenteteeltbedrijf, mechanisatie met
deverzorgingstrekker
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700
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50 are herfstprei
50 are winterprei
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Tabel 16.Kosten van bewerkinginguldens.
mechanisatie met vierwielige trekker en hakfrees
trekkracht
werktuigen
arbeid

1.650
1.655
25.027

mechanisatie met verzorgingstrekker
1.785
2.215
22.962
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(afb. 48 en 49), waarin de arbeidsbehoefte per halfmaandelijkse periode is uitgezet.
De kosten van bewerking zijn weergegeven in tabel 16.
Het onderzoek leidt tenslotte tot de volgende conclusie:
- Het gebruik van de verzorgingstrekker impliceert een vermindering van de beteelbare oppervlakte doordat grotere wendakkers en vaste rijpaden nodig zijn. Deze
vermindering is afhankelijk van de gewassenkeuze en van de plantafstand. Bij het
gekozen teeltplan veroorzaakt deze vermindering een opbrengsderving van
f2.230,-.
- De jaarkosten van trekkracht en werktuigen zijn bij de verzorgings trekkermechanisatie groter. Voor het behandelde teeltplant en de daarvoor noodzakelijke uitrusting isdit berekend op f 695,-.
- De verzorgingstrekker maakt het mogelijk het teeltplan te intensiveren doordat de
arbeidsbehoefte, en wel vooral het aantal arbeidsuren v a n de ondernemer, afneemt. I n de hier uitgewerkte vergelijking is gekozen voor een extra slateelt,
waarvan het saldo isberekend op f 3.948,-.
- D e afneming v a n de arbeidsbehoefte leidt tot vermindering van de arbeidskosten
voor zover deze besparingen realiseerbaar zijn. Ondanks de extra slateelt is de
arbeidskostenbesparing in dit geval f 8 7 5 , - voor arbeid van de ondernemer (dit
betekent overigens eveneens een overeenkomstige afneming van het ondernemersinkomen) en f 1.190,-voor overige arbeid.
- H e t gebruik van de verzorgingstrekker maakt de tuinder slagvaardiger d a a r hij beter in staat is de werkzaamheden op tijd en effectiever uit te voeren (vooral ziekteen onkruidbestrijding).
De opbrengstvergrotende invloed van deze grotere slagvaardigheid is echter niet
kwantificeerbaar in dit onderzoek.
Gedetailleerde gegevens betreffende het onderzoek zijn te vinden in het onderzoekverslag „Economische aspecten van de vierwielige verzorgingstrekker in de opengrondsgroenteteelt" door Drs. S. Kostelijk en P.J . Neefjes. Publikatie nr. 6 I T T , m a a r t
1966, dat op aanvraag verkrijgbaar is.
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AFDELING V , T U I N B O U W

Inleiding

In verband met de tuinbouwkundige begeleiding van onderzoekprojecten van de
andere afdelingen zijn veel literatuurgegevens verzameld en is er een geregeld contact geweest met proefstations en andere onderzoekinstellingen. Ter voorbereiding
van zijn stationering aldaar bezocht Ir. D. Bokhorst geregeld de staf- en assistentenvergaderingen van het Proefstation te Naaldwijk.
De resultaten van de kastypenvergelijkingsproef over de j a r e n 1961 t/m 1965 zijn
samengevat in een afzonderlijke Mededeling van het Instituut, die begin 1967
zal verschijnen. Na de inbouw van een op het proefstation te Naaldwijk ontwikkelde
klimaatregeling zal deze proef nog worden voortgezet. Hierbij wordt door de afdeling Kassen en Gebouwen een intensief meetprogramma uitgevoerd. Aan het in 1966
uitgevoerde klimaatonderzoek is medegewerkt door het verwerken van een deel van
de gegevens en door het commentaar geven bij de gevonden resultaten.
Ook dit j a a r is bij de teeltproeven in verband met het onderzoek over de mechanisering van de vollegrondsgroenteteelt veel hinder ondervonden van de overvloedige
regen.
Door de bedrijfsleider van de proefterreinen en zijn medewerkers zijn verschillende
aanpassingen en verbeteringen van de beschikbare machines en werktuigen uitgewerkt ten behoeve van het beddenteeltproject.
I n samenwerking met het I.V.T. te Wageningen en het Proefstation te Naaldwijk zijn
de proeven met op enkele trossen getopte of zichzelf toppende tomaten in een dicht
plantverband op bedden voortgezet.
H e t project chemisch en biologisch lichtmeten is als zodanig afgesloten. Door een
nadere analyse van de gegevens van vorige jaren kon het effect van vorm en inhoud
van de meetflesjes worden vastgesteld. De methode van chemisch lichtmeten met in
benzeen opgeloste anthraceen wordt nu toegepast om verschillende effecten op het
lichtniveau en de lichtverdeling in kassen en gewassen te bepalen. Hiertoe is het project Ecologische lichtmetingen opgenomen.
De natzandtabletten voor de meer of minder geautomatiseerde watervoorziening
van potplanten zijn eveneens verbeterd. De belangstelling hiervoor begint toe te
nemen, ook op het Proefstation te Aalsmeer wordt hier thans aan gewerkt.
O p de Grebbedijk kwamen in 1966 enige belangrijke veranderingen tot stand. De
laatste oude hoogstamboomgaard - kersen op blok V I I I - is gerooid, w a a r n a het
perceel door egalisatie en drainage gereed is gemaakt voor herinplant.
Een deel van de pruimen op blok I X is gerooid om plaats te maken voor een bedrijfsschuur, te bouwen volgens het standaardplan van het I T T . Het gebouw is gegund.
Tussen de kersen op blok I X , geplant voor onderzoek betreffende het mechanisch
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oogsten, zijn morellen geplant om het grondgebruik te intensiveren. M e t hetzelfde
doel zijn de rijen Ingrid Marie op blok V vanjukken voorzien.
De oppervlakte klein fruit werd ingekrompen door het rooien van de bramen en de
oudste zwarte bessen.
Ondanks de onderbemaling kon het vele kwel- en regenwater in lente en voorzomer
niet steeds snel genoeg worden afgevoerd. Er zijn aanwijzingen dat de stikstofhuishouding daardoor ongunstig werd beïnvloed, m a a r groei, bladstand en produktie
waren bevredigend, afgezien van vorstschade bij de peren.
M e t hydraulisch gereedschap gesnoeide Cox-bomen leverden een kleinere oogst
dan met handgereedschap gesnoeide bomen. De oorzaken van dit verschil zijn niet
duidelijk; de vergelijking wordt voortgezet.
In verband met een verdere mechanisering van de oogst is een beddenteelt systeem
voor fruitteelt ontworpen; dit plantsysteem is inmiddels reeds op enkele proeftuinen
toegepast.
O m d a t Ir. J. A. Sondern thans in dienst van het Instituut is, als onderzoeker in de
afdeling Tuinbouw, zijn de verslagen van het door hem verrichte onderzoek over
kunststoftoepassingen in dit afdelingsverslag opgenomen.
Teeltkundige vergelijking kastypen
Plan 145.UDC 631.344.40.6 :631.5 :658.155.
T o m a t e n t e e l t in typekassen 1965-1966

De resultaten van deze proef over de j a r e n 1961 t/m 1965 zijn samengevat in Mededeling no. 59 van het I . T . T . De vergelijking van de verschillende kastypen is voortgezet met een vroege teelt van stooktomaten, ras Moneymaker. Er is gezaaid op
8 november 1965, verspeend op 17 en 18 november, opgepot op 2 en 3 december. D e
planten zijn 6 en 7j a n u a r i 1966 uitgeplant.
Door een verbeterde regeling kon de m i n i m u m pijptemperatuur begrensd worden,
wat vooral bij de donkere periode eind januari-februari een goed middel was om de
groei te remmen. Alleen de eerste tros werd gemist, m a a r door de tijdelijk laag aangehouden dagtemperatuur was de snelheid van bloei en zetting ook geremd, zodat
de oogst pas laat begon.
Er is geoogst van 18 april tot 1 augustus. De opbrengstbepalingen zijn dit j a a r beperkt tot de totale kassen.
De resultaten zijn in tabel 17samengevat. De opbrengst in geld is berekend naar de gemiddelde veilingprijs, gesplitst in „export" en „ b i n n e n l a n d " van de veiling te Berkel
over de j a r e n 1961 t/m 1963 (dit laatste in aansluiting op de werkwijze voor de 5
voorgaande j a r e n ) .
Tabel 17. Opbrengsttomaten intypekassen 1966.

kg/m 2
berekende guldens/m 2
% export tot 10juni
% export tot 1aug.
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Vwh

8-kapper

4-kapper

10,1 (100)
11,98 (100)
73
68

10,7 (106)
12,53 (105)
74
68

10,8 (107)
12,94 (108)
67
63

2-kapper
10,9 (108)
13,21 (110)
70
64
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De verschillen tussen de kassen komen goed overeen met die in voorgaande j a r e n .
Uit afb. 50 blijkt dat de oogst in de 2-kapper dit j a a r laat begint; pas 3 weken na het
begin van de oogst heeft de 2-kapper de hoogste kg-opbrengsten. De totaalopbrengst
van alle kassen is aan de lage kant.
Het percentage export is ook vrij laag, wat voor een deel toe te schrijven is aan gescheurde vruchten, die vanaf eindj u n i tot het einde van de oogst een percentage van
i 2 % van de totaalopbrengst uitmaken. Deze gescheurde vruchten zijn voor de prijsberekening bij de sortering „ b i n n e n l a n d " gerekend, wat eigenlijk een te gunstig beeld
geeft.
Er isgestookt van 6j a n u a r i tot 25juli. Het condenswaterverbruik isin tabel 18gegeven.
Tabel 18. Condenswaterverbruik tomatenteelt typekassen 1966.

condenswater in m 3
condenswater in %

Vwh

8-kapper

4-kapper

2-kapper

418,1
100

457,8
109

456,8
109

445,2
106

De stalen kassen hebben evenals andere j a r e n weer meer verbruikt dan het houten
Vwh. De 2-kapper heeft van de stalen kassen het laagste verbruik, vooral overdag.

Energie-, vocht- en C0 2 -huishouding in kassen
Plan 266. UDC 631.344.4/.6

In de 8-kapper, één van de kassen die betrokken was bij de kastypenvergelijkingsproef
met stooktomaten, zijn tijdens deze teelt verschillende metingen verricht om tot een
klimaatsbeschrijving te komen. D a a r de verschillende onderdelen van dit onderzoekp r o g r a m m a n a u w op elkaar zijn afgestemd, is de bijdrage van de afdeling T u i n b o u w
opgenomen onder het desbetreffende hoofdstuk van de afdeling Kassen en Gebouwen
o p b l z . 14
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Chemische lichtmetingen
Plan 219. UDC 535.245 :631/.344.4./.6.

Het onderzoek over de toepassing in kassen van lichtmetingen, gebaseerd op een
fotochemische reactie van in benzeen opgelost anthraceen is afgesloten. De gegevens
die vorige jaren werden verzameld, zijn verder geanalyseerd om een verklaring te
vinden voor gevonden onregelmatigheden.
De mate van omzetting van anthraceen in dianthraceen onder invloed van het licht,
w a a r o p deze methode berust, wordt omgerekend in verhoudingsgetallen. Deze verhoudingsgetallen staan in een lineair verband met de totale hoeveelheid lichtenergie
die gemeten wordt.
Worden de verhoudingsgetallen uitgezet tegen het aantal met een solarimeter gemeten cal/cm 2 , dan blijkt de helling van de lijn af te hangen van het vloeistofvolume
van de meetflesjes (zie afb. 51). Verhoging van de anthraceen-concentratie heeft
daarentegen geen invloed.
Een model is opgesteld, waarbij verondersteld is d a t het totale volume vloeistof te
onderscheiden is in een goed reagerende schil en een niet reagerende binnenste kolom (afb. 52A). De gemeten uitkomsten van verschillende volumina vloeistof blijken
zich te verhouden als de berekende waarden van de verhouding schilvolume: kolomvolume,uitgaandevaneen (empirisch) bepaaldeschildiktevan 1,2 cm (zietabel 19).
Tabel 19. Gemetenen berekendeuitkomsten, uitgaandevan30cemeetvloeistqf.
hoeveelheid meetvloeistof

gemeten

berekend

30 cc
35 cc
50 cc
60 cc

0.519
0.460
0.399
0.368

0.463
0.390
0.366

Dit rekenmodel geeft uiteraard de fysische werkelijkheid niet weer, daar de werkzaamheid van het licht niet a b r u p t afneemt, m a a r geleidelijk verloopt. Bij kleine
volumina berekent men hierdoor te grote waarden.
verhoudingsgetallen

Aß. 51. Vergelijkingvananthraceenomzetting (verhoudingsgetallen) met
doorsolarimetersgemeten straling, in
cal/cm2bij50en500ccmeetvloeistof.
Anthraceen-concentratie 1gramperliter benzeen.
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A

B

Aß. 52. A. Schemarekenmodel. B. Proefopzet b,
meetflesjes met benzeen-anthraceen-mantel

omringenvan

Dit blijkt ook uit de resultaten van een volgende proef met verschillende volumina
meetvloeistof, waarbij de gemeten waarde voor 50 cc vloeistof als uitgangspunt diende
voor een berekening volgens bovenstaand model voor de overige hoeveelheden. Pas
bij minder dan 30 cc vloeistof werden de fouten van berekening groter dan die tussen de herhalingen onderling.
De principiëlejuistheid van de „schil- en -kolom-theorie" werd nog aangetoond in een
proef waarbij een normaal flesje met meetvloeistof werd omhuld met een benzeenanthraceen-mantel van i 2 cm dikte, door het in een grotere glazen cylinder met
benzeen-anthraceen te plaatsen (zie afb. 52B). Hierbij bleek de mantel 77,3% te absorberen. Met behulp van het uitgewerkte rekenmodel kunnen de gegevens zonodig
worden gecorrigeerd. Bij volgende metingen zal dus uitgegaan moeten worden van
flesjes van gelijke vorm met een gelijk en bekend vloeistofvolume.
H e t Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek was zeer behulpzaam bij het verkrijgen en anlyseren van benzeen-anthraceenoplossingen.
Belichting van chrysanten ter bevordering vande stekproduktie
Plan 244. UDC 581.035 .-628.93 :635.939.98

In vervolg op een proef in de vorige winter is op een chrysanten vermeerderingsbedrijf een belichtingsproef met chrysanten moerplanten opgezet om de invloed van
aanvullende belichting op de stekproduktie in de winter na te gaan.
Er is belicht met hogedrukkwiklampen gedurende de periode 22 september 19657 februari 1966, het betrof hier moerplanten van het ras Yellow Mefo. Alle objecten,
dus ook het controle-object, zijn 's nachts gedurende 4 uren met zwak gloeilampenlicht bestraald om de bloei te onderdrukken.
Object I isdagelijks van 5-21 uur belicht met H P L 80W lampen op 0,50 m hoogte met
een gemiddelde belichtingssterkte van 1100 lux.
Object I I is belicht met H P L R 700 W en H P L R 400 W lampen dagelijks van 5-9
en van 16-21 uur en overdag alleen wanneer de natuurlijke belichting beneden een
85

Tabel 20. Aantallen stekken per 100 moerplanten oververschillendeperioden (verhoudingsgetallen: controle = 100).

oogstperiode

I

week 47 t/m 48
week 49 t/m 4
week 5 t/m 7

113 (127)
664 (107)
309 (111)

totaal 13weken
gem. per week

1086 (110)
84

IIB

III

106 (119)
738 (119)
347 (124)

128 (144)
851 (137)
371 (133)

89 (100)
621 (100)
279 (100)

1191 (120)
92

1350 (136)
104

989 (100)
76

IIA

gestelde waarde daalde. N a d e r h a n d bleek dat object I I gedurende ongeveer 10% van
de tijd tussen 9 en 16uur is belicht.
Object I I is verdeeld in 2 groepen: A met een gemiddelde belichtingssterkte van
1200 lux, Bmet 2400 lux.
Object III isniet extra belicht met kwiklampen.
N a d a t op 1 november alle toen aanwezige stekken (ongeveer 180 per 100 moerplanten) waren geplukt, is met ingang van 15 november (week 47) éénmaal per week
stek geplukt. De opbrengsten zijn samengevat in tabel 20. Het blijkt dat de verschillen tussen de objecten voor de verschillende oogstperioden niet veel uiteenlopen en
voorts blijkt dat het aanvullende kunstlicht een duidelijke produktievergroting heeft
opgeleverd. Object I I A heeft ongeveer 10% meer opgeleverd d a n object I ; de hogere
belichtingssterkte in I I A is dus van meer betekenis geweest dan de overdag-belichting
gedurende alle dagen van object I. De hogere belichtingssterkte in IIB ten opzichte
van IIA resulteerde evenzeer in een hogere stekproduktie.
De best belichte objecten H A en IIB gaven gemiddeld overde gehele produktieperiode van week 47 t/m week 7 per 100 planten per week 16—28 stekken meer dan de
niet-belichte planten. Per m bedlengte (bedbreedte 1,25 m) was de meeropbrengst
gemiddeld 14-23 stekken per week.
T o m a t e n t e e l t op bedden
Plan 274. UDC 631.543.3 :635.64.

Het onderzoek naar de teeltvan tomaten opbedden isinsamenwerkingm e t h e t l . V . T .
te Wageningen en het Proefstation Naaldwijk op uitgebreide schaal voortgezet.
O m d a t bij vorige proeven was gebleken d a t de normale nederlandse tomatenrassen
zich minder goed lenen voor deze teeltwijze, is een vrij groot aantal buitenlandse rassen beproefd, naast de nederlandse. In totaal zijn ongeveer 30 rassen beproefd. Verschillende van de geteelde rassen zijn zelftoppend of hebben min of meer een struikvorm.
Er is gezaaid in kistjes en opgepot in plastic potten. Bij het opkweken is voor de
vroege zaaisels kunstlicht toegepast. Er is uitgeplant op bedden van 1,20 m breedte,
waartussen een p a d van 0,40 m. Er werden 4 rijen op een bed geplant met een plantafstand van 0.30 X 0.30 m, resulterend in een plantdichtheid van 8.3 planten per m 2
(incl. de paden). De verwarmingspijpen waren hoog opgehangen. Zodra de planten
de ruimte nodig hadden, zijn ze op de bestemde plaatsen uitgezet; bij de vroege zaaisels bleven de planten na het uitzetten nog enige tijd in de pot staan om de eerste tros
tot bloei te dwingen. Aanvankelijk werden de planten met plastic gaatjesband aange86

bonden aan afzonderlijke tonkinstokken. Wanneer de trossen begonnen te groeien
zakten de planten echter naar beneden. Bij latere teelten zijn de planten d a a r n a op
de gebruikelijke wijze aan touw geteeld.
De doorgroeiende rassen zijn meestal getopt op 2 trossen; de zelftoppers h a d d e n 2-5
trossen. Aanvankelijk is bij een aantal zelftoppende rassen de zich snel ontwikkelende
trosdief aangehouden; later is deze trosdief echter steeds verwijderd daar de bloemtros hieraan pas laat (hoog) tot ontwikkeling kwam en het gewas te veel dichtgroeide.
Voor de voorjaars- en zomerteelt is 4 keer gezaaid, op resp. 29 november, 24 december, 25 j a n u a r i en 18 april. De totale tijdsduur was bij de eerste 3 zaaisels 5 tot 7
m a a n d e n , bij het laatste zaaisel 4 m a a n d e n ; de duur van de oogstperiode varieerde
van 3-8 weken afhankelijk van het ras en het aantal trossen. In tabel 21 zijn voor een
doorgroeiend en een zelftoppend ras enkele teeltgegevens samengevat. Dit zijn slechts
enkele voorbeelden van wat bereikt kan worden met de toegepaste teeltwijze en de
beschikbare rassen.
Door belichting n a het uitplanten iswel een vervroeging van de oogst verkregen, m a a r
geen belangrijke verbetering.
H e t gevaar van Botrytis in het dichte gewas kan redelijk goed worden bestreden door
regelmatig bladplukken.
Er is een grote variatie in het gemiddelde vruchtgewicht gevonden, afhankelijk van
het ras, de tijd van het j a a r en de wijze van toppen. Door vroeg toppen wordt het
vruchtgewicht in het algemeen groter. De opbrengsten per m 2 per teelt variëren
van 3-10 kg, m a a r opbrengsten boven de 6 kg/m 2 zijn alleen verkregen bij sommige
rassen van de laatste zaaisels of bij enkele grootvruchtige rassen. Bij de zelftoppende
rassen is de grootte van de opbrengst afhankelijk van het tijdstip waarop de oogst
wordt beëindigd, de vorming van nieuwe trossen gaat van nature namelijk vrij lang
door. Wanneer de oogst van de zelftopper gelijk met die van het op 2 trossen getopte
doorgroeiende ras wordt gestopt, zijn de opbrengsten ongeveer even groot.
De doorgroeiende rassen geven een goede vruchtvorm m a a r het planttype iste breed
en te hoog voor een dicht plantverband. De zelftoppers hebben veelal een slechte
vruchtvorm ;het planttype is zeer variabel, m a a r er komen wel enkele geschikte typen
in voor.
Tabel 21. Enkele gegevens van eendoorgroeiendeneenzelftoppend tomatenras bij deteelt op bedden.

Blesto (2 trossen)
aanvullende belichting
zaaidatum
plantdatum
tijd van zaaien tot
planten (dagen)
begin datum oogst
tijd van planten tot
oogsten (dagen)
tijdsduur oogst (dagen)
totale teeltduur (dagen)
opbrengst in kg/m2

Pygmee (zelftoppend)

+

+
29/11
15/2

24/12
28/2

25/1
17/3

29/11
14/2

24/12
3/3

18/4
18/5 '

78
20/4

66
2/5

51
18/5

77
18/4

69
22/4

30
18/7

90
26
168

82
19
148

99
37
150

91
28
168

112
62
181

86
25
116

5.0

4.8

6.7

4.2

5.8

6.3
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.Iß. 53. Ras Pygmee. De eerste tros zit hoog aan de plant;
de opvolgende trossen zitten dicht op elkaar

Aß. 54. Overzicht van dedichte standvan de tomatenplanten.
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Conclusie

Uit de proefresultaten in 1966 blijkt dat voor de teelt op bedden van dicht geplante
tomaten met enkele trossen per plant nog geen geschikt ras voorhanden is. Ook de
teeltmethode is nog voor verbetering vatbaar. De verkregen resultaten wekken echter wel tot voortzetting van het onderzoek op.

Overdrukkas

Plan 246. UDC 631.344.4/.6 :621.51

De bij windkracht 11 op 1 november 1965 stuk gewaaide overdrukkas is hersteld en
in november 1966 weer opgezet. Het netwerk van geplastificeerde staalkabel is vervangen door een netwerk van nylon koord. H e t netwerk van nylon koord, diameter
4,5 m m met maaswijdten van 50 bij 50 cm vertoonde de eerste weken vrij veel rek,
zodat het netwerk moest worden ingenomen. Het netwerk is afgezoomd met een
nylon peeswaarin nylon ringen zijn geknoopt. Hierdoor kan het netwerk met schalmen
bevestigd worden aan de staalkabel die door de grondankers wordt vastgehouden. De
staalkabel die over de kas liep en voor- en achterwand verbond, is niet meer aangebracht. Er is weer p.v.c. folie van 0,2 m m dikte gebruikt.
In december zijn aardbeien in de kas uitgeplant.

W a t e r matrassen
Plan 275. UDC 631.344.4/6

Een watermatras is een huls van dunne doorzichtige folie, die op de grond gelegd en
d a a r n a met water gevuld wordt.
Het water, dat niet kan verdampen, en de grond onder de matras worden overdag
door de instralingsenergie van de zon verwarmd. Het water en de grond eronder accumuleren de warmte en staan deze warmte op een later moment door straling en
convectie af aan de omgeving. Er zijn onder een watermatras die buiten lag temperaturen opgenomen met kwikthermometers.
De temperaturen zijn:
datum

24/4

min. nachttemp.
waarneming om
17.00 u. in °C.

24.0

25/4

27/4

20/5

21/5

8,0

13

12,5

12,5

27,0

28,0

8/6

14/6

34,0

39,5

De temperatuurstijging overdag is natuurlijk afhankelijk van de dikte van de waterlaag en van de instraling. De afkoeling 's nachts is afhankelijk van de dikte van de
matras en van de uitstraling. D a a r de temperatuur van de grond onder de matras gedurende de nacht ongeveer evenveel °C daalt als de temperatuur van de niet-bedekte
grond, wordt het niveau van de warmtehuishouding in de grond door de watermatras a.h.w. verhoogd.
I n nachten met een grote uitstraling bleef de kwikthermometer boven op de watermatras aanzienlijk hoger dan de kwikthermometer op de niet-bedekte grond :

min. temp. op
de watermatras in °C
min. temp. op
de open grond in °C

30/4

9/5

11/5

20/5

21/5

6/6

5,2

5,0

7,2

10,2

8,0

8,5

1,2

0,8

2,5

6,2

3,0

5,0

Aß. 55.
Watermatrassen lussen de
rijen
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Bij regen of bewolkt weer zijn de verschillen minder groot. Het is duidelijk dat de
watermatras het microklimaat plaatselijk sterk kan beïnvloeden.
Nagegaan is of gewassen op de open grond profijt kunnen trekken van de warmteafgifte gedurende de nacht en de hogere bodemtemperatuur onder de matras. Hiertoe werden op 31 m a a r t een 3-tal watermatrassen (lang 20 m ; breed 50 à 60 c m ;
dik ^ 10à 15cm) naast elkaar uitgelegd waarbij een strook van 15 à 20 cm tussen de
matrassen vrij bleef om beplant te worden. O p 21 april werden hier artisjokken en
aardappels geplant en op 2 mei bonen.
Mede door de vele regen leden deze gewassen echter sterk van de wateroverlast, die
veroorzaakt werd door afstromen van regenwater van de watermatrassen. Tijdens
een droge periode werd de stand van het gewas weer iets beter. Bijna alle polyetheenfolie wordt gefabriceerd als huls of buisfolie. De folie is vrij taai, doch door fabricagefouten kwamen lekkages voor op de vouwnaden.

W a t e r m a t r a s s e n in tunnels van kunststof

Indien de grond in een tunnel afgedekt wordt met een watermatras, wordt de instralende zonne-energie voor een deel gebruikt om het water op te warmen. Hierdoor
zal de temperatuur van de lucht in deze tunnel minder hoog worden. Gedurende de
nacht geeft de watermatras warmte af, waardoor de luchttemperatuur 's nachts in
de tunnel minder daalt. I n twee tunnels van 7 m lengte, in één waarvan de bodem
bedekt werd met een watermatras, zijn thermografen opgehangen om de luchttem-

Aß. 56. Watermatrasin tunnel
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Luchttemperatuur in tunnels van polyethyleenfolie 0,1mm met en zonder watermatroâ
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AJb. 57. Twee thermogrammen voorverschillende weertypen

peratuur te registreren. Het thermogram van 20/9-26/9 1965 geeft de invloed van de
watermatras op de luchttemperatuur weer in een vrij zonnige periode eind september; het thermogram van 5/5-11/5 1966 geeft dit voor een periode met weinig zon en
met veel regen, waardoor de grond in de tunnels zeer vochtig werd.
De twee afgebeelde thermogrammen voor verschillende weertypen, geven een duidelijk beeld van de invloed van de watermatrassen op het verloop van de luchttemperatuur in een plastic tunnel, 'sNachts blijft de luchttemperatuur bij sterke uitstraling
tot4°C hoger en overdag blijft de temperatuur tot 10°C lager bij sterke instraling en
droge grond. Enige gegevens over het onderzoek in 1965 zijn reeds vermeld in de
Meded. Dir. Tuinbouw 29 (3) 120-121, 1966.
Warmteverspreiding indegrond buiten
Plan 225. UDC 697.33 :678.7 :581.036

In j a n u a r i en februari is de grond van het perceel grondverwarming, verwarmd met
water van 25°C. O n d e r de heersende omstandigheden trad in de verwarmde grond
geen vorst op. Per 1m a a r t is de watertemperatuur verlaagd om een te vroeg uitlopen
van gewassen te voorkomen. Eind m a a r t werd de watertemperatuur op 20°C gebracht, vervolgens in april en tot 18 mei op 25°C en d a a r n a tot het einde der periode
op rb 30°C. In deze periode werd totaal afgerond 21.000.000 kcal verbruikt; uitgaande van een prijs van 1 et per 1000 kcal betekent dit in totaal f 1,45 per m 2 (f 1,50 in
1965). I n 1966 zijn de grondtemperaturen minder vaak opgenomen, doch de gemeten
waarden komen overeen met de voor 1965 gepubliceerde cijfers.
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Aß. 58.
Chamaecyparis,
links
grondverwarming, rechts
onverwarmde grond

Het voorjaar 1966 bleef zeer lang koud. Enkele uitlopende knoppen van Decaisnea
Liquidambar hebben geleden door de (nacht)vorst op 14 april (aangevoerde koude
lucht) zowel op het verwarmde als op het onverwarmde veldje. De D a p h n e mezereum
van 1965 leed uiterlijk geen schade. Tengevolge van het koude weer werd in het voorj a a r weinig of geen effect van de grondverwarming gevonden bij de verschillende
boomkwekerijgewassen in de tijd van het uitlopen der knoppen.
De door het proefstation voor de Boomkwekerij uitgeplante gewassen reageerden
verschillend op de verwarmde grond. Hoewel er bij sommige gewassen spectaculaire
verschillen te zien zijn, moeten deze resultaten als voorlopig worden beschouwd.
I n het algemeen zijn de gewassen op de verwarmde grond donkerder van bladkleur
en houden ze langer hun blad in de herfst.
naam gewas

reactie op de verwarming

Azalea Knap Hill "Persil"
Azalea Knap Hill "Tunis"
Rhododendron Catawb. Boursoull
Picea abies
Taxus baccata
Picea Pungens "Koster"
Chamaecyparis Lawsoniana
Magnolia Stellata
Magnolia Soulangeana
Acer Palmatum Atropurpureum
Cortaderia Selloana
Balkan es
Acer Capillipes
Pinus Cembra
Abies nordmaniana
Hydrangea 1965
Yucca 1965
Irissen 1965
Daphne m. 1965

gunstig, doch geen duidelijk groeiverschil
idem,
gunstig met dikwijls een St. Janslot erbij en bloemknoppen
geen duidelijk verschil
geen duidelijk verschil
geen duidelijk verschil
gunstig, groot verschil
zeer gunstig, groot verschil
idem
idem
idem
idem
zeer gunstig, groot verschil
idem
idem
idem
idem
geen duidelijk verschil
gunstig, verschil moeilijker zichtbaar
donkere bladkleur, gunstig
duidelijk gunstig
duidelijk gunstig
in het voorjaar veel beter, doch later minder duidelijk.
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Aß. 59.
Rhododendron, links op verwarmde grond, rechts op onverwarmde grond

I n de winter van 1964/65 en 1965/66 werd verwarmd om de grond vorst- en sneeuwvrij te houden. Hierbij is geconstateerd dat gras en Yucca toch goed kunnen overwinteren, terwijl dit niet het geval was met enkele soorten iris. De laatsten vroren gedeeltelijk af op het verwarmde veldje, doch niet op de niet verwarmde grond. Indien
de gewassen te dicht komen te staan op de verwarmde grond kan door onderlinge
licht-concurrentie de voorsprong verminderen. Ook is mogelijk dat door gebrek aan
water- of voedingsstoffen de resultaten van de verwarmde grond achterblijven. O m dat de verwarmde grond meer verdampt, moet ook meer water toegediend worden.
Het analyseverslag 1966 van de grondmonsters, wijkt niet af van het gepubliceerde
voor 1965. Het verwarmde perceel is niet extra bemest.
Een onderzoek n a a r de concentratie van nematoden op het verwarmde en het niet
verwarmde veldje gaf geen belangrijke verschillen te zien. De saprophage aaltjes
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Aß. GO.
Een overzicht van het proefveldje met grondverwarming
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waren op de verwarmde grond geringer in aantal, hetgeen a a n een lager vochtgehalte van deze grond toegeschreven wordt.
O p de verwarmde grond werd een duidelijk grotere biologische activiteit geconstateerd, toen na een bespuiting met een te hoge concentratie simazin tegen onkruid de
aardbeiplanten op de verwarmde grond veel sneller afstierven dan op de koude grond
N a het afzetten van de verwarming op 3 oktober duurde de afkoeling van de grond
twee à drie weken. De gewassen op de verwarmde grond bleven langer in blad.

Mechanisering vande vollegrondsgroenteteelt
Plan 245. U D C631.372 :631.543.8 :635.1/8

Voor een doelmatige mechanisering van de vollegrondsgroenteteelt, waarbij gebruik
wordt gemaakt van een vierwielige verzorgingstrekker, is het noodzakelijk dat de
afzonderlijke teelthandelingen op elkaar zijn afgestemd. Het knelpunt wat betreft de
arbeid en de mechanisering is de oogst. De hiervoor benodigde arbeid wordt verminderd en de mechanisering vergemakkelijkt wanneer het te oogsten gewas uniform van samenstelling is. De teelt en de mechanisering van de teelthandelingen dienen dus te zijn gericht op het verkrijgen van een gelijkmatig gewas.
Invloed van de zaadgrootte
Een eerste vereiste is om te beginnen met gelijkmatig plantgoed met potkluit. Voor
het direct zaaien in b.v. perspotten is het noodzakelijk om goed kiemkrachtig en gelijkmatig zaad te gebruiken. Uit vroegere proeven is gebleken dat het effect van de
grootte of het gewicht van het zaad op de kiemkracht en de gelijkmatigheid afhankekelijk is van ouderdom en kwaliteit van de partij zaad.
Dit j a a r is een kiemproef gedaan met bloemkoolzaad dat eerst op een schudtafel van
het Proefstation voor Zaadcontrole is gesorteerd in drie ongeveer even grote fracties
n a a r soortelijk gewicht en vervolgens per fractie is gezeefd. Hierbij bleek dat de
fractie met het laagste soortelijk gewicht de grootste zaden bevatte.
Bij kiemproeven in zaaibakjes was de kieming van de kleinste zaden van de lichtste
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Aß. 61. Verband tussen zaadgewicht en
plantgewicht na 4 weken, van de betrokken
kiemplanten bij bloemkool. De
gewichtsfrac-
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Aß. 62. Kiemproeven metbloemkool op kiemlafel;linksen rechts verschillende herkomsten zaad

fractie betrouwbaar slechter dan van de overige fracties, die onderling geen betrouwbare verschillen gaven. Wel traden er zeer duidelijke verschillen op in het gewicht
van de kiemplanten uit de onderscheiden fracties. Dit plantgewicht werd 4 weken na
het zaaien bepaald. De grootste zaden gaven de zwaarste kiemplanten.
In grafiek afb. 61 isvoorts het „100-korrel gewicht" (zaadgewicht) van de onderscheiden fracties uitgezet tegen het gewicht van de betrokken kiemplanten. Het verband
Afb. 63. Kiemproesen metslainzaaibakjes, telkens 2rijenzaadvan éénpartij en één zeeffractie naastelkaar
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Aß. 64. Groei (= gewichtstoename) van slaplanten uit zaadfracties van verschillende grootte
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tussen deze beiden is duidelijk; aangezien er tevens verband blijkt te bestaan tussen
de zaadgrootte en het zaadgewicht, is de zaadgrootte (zeeffracties) een goede praktische maatstaf voor zaadfractionering.
I n vervolg hierop zijn proeven genomen m e t zeeffracties van verschillende rassen
slaen bloemkool van verschillende zaadfirma's. De kiemproeven vonden zowel plaats
op een kiemtafel van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt als in zaaibakjes
in een kas. (afb. 62 en 63).
Voor de kiemkracht op de kiemtafel waren de verschillen tussen de partijen belangrijker d a n die tussen de fracties binnen de afzonderlijke partijen. Enkele van de gekochte partijtjes zaad hadden een kiemkracht die onvoldoende was voor het direct zaaien
in perspotten. W a a r er verschillen optraden tussen de zaadfracties waren de kleinste
en de grootste zaden meestal het slechtst gekiemd.
Bij de proeven in grond kwamen ook bij sla duidelijke verschillen in de plantgrootte
naar voren. Blijkens de grafiek in afb. 64 die de plantgrootte op verschillende tijdstippen geeft, blijven deze verschillen tijdens de groei gehandhaafd, althans zolang de
planten elkaar niet beïnvloeden.
Door fracties afzonderlijk uit te zaaien wordt dan ook een belangrijke basis gelegd
voor gelijkmatig plantgoed.
Opkweek plantgoed

De resultaten met het direct zaaien van slazaad in perspotten zijn zeer bevredigend.
Bij bloemkool geeft dit nog moeilijkheden doordat de planten te lang worden (te
lang hypocotyl) en omvallen, w a t bij het uitplanten moeilijkheden oplevert. U i t
een proef over verschillende zaaidiepten bleek dat de perspotten met de diepste gaten (3,5 cm) de stevigste planten opleverden (afb. 65).
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Aß. 6.5. Bloemkool direct gezaaid inperspotten met gaten van verschillende diepten, v.l.n.r. 0,:> cm, 2 cm en 3.5 cm

Het effect van grondverwarming tijdens de opkweek in perspotten bleef nog beperkt
tot een vervroeging van enkele dagen vergeleken met de zonder grondverwarming
opgekweekte planten. De vraag rijst of de duur en de mate van deze verwarming
wel optimaal zijn geweest, zodat deze proeven nog worden voortgezet.
Ook door aanvullende belichting kon een oogstvervroeging worden gerealiseerd.
Aß. 66. Prototype van een6 rijige plantmachine voorperspotten met sla
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Aß). 67. Maaikneuzer omgebouwd voor het verwijderen van gewasresten bij de
beddenteelt

Uitplanten

Door de ongunstige weersomstandigheden zijn de teelten niet steeds volgens de plannen uitgevoerd. Vaak moest het planten worden uitgesteld wegens de natte toestand
van de grond. Voor het planten van sla is een zes-rijige plantmachine ontwikkeld
(afb. 66). Door een extra kruipgang van de verzorgingstrekker is de snelheid in de
laagste versnelling bij vol motortoerental tot 400 m per uur verlaagd. Hierdoor kan
tijdens het planten de snelheid van de trekker worden teruggebracht beneden 400 m
per uur en is het mogelijk geworden, dat één m a n 2 rijen in één werkgang plant.
M e t drie m a n op een machine wordt een bed met 6 rijen in één keer geplant. De planters zitten met h u n rug n a a r de trekker gekeerd ;hierdoor is de aanvoer van het plantgoed eenvoudiger.
Verzorging

Het is gebleken dat juist onder ongunstige weersomstandigheden de teelt op bedden
voordelen heeft ten opzichte van de rijenteelt. Door de aanwezigheid van paden tussen de bedden kon de ziektebestrijding onder vrijwel alle omstandigheden worden
uitgevoerd.
Voor het opruimen van gewasresten is een maaikneuzer omgebouwd. De spoorbreedte is zodanig gewijzigd, dat de versnipperde gewasresten vlak achter de machine op
het bed worden geblazen. De machine is gebruikt bij het opruimen van sla- en koolresten, alsmede voor het verwijderen van loof bij aardappels, winterwortels en witlof (afb. 67).
Het plantklaar maken van de bedden vraagt veel zorg. De grond moet vlak zijn en
van een goede structuur voor een vlot aanslaan van de planten. T o t nu toe was vooral
de grondbewerking tussen twee teelten een moeilijke opgave. N a d a t de gewasresten
zijn opgeruimd moet de grond zodanig worden bewerkt, dat een goed plantbed wordt
verkregen.
De ervaring heeft ons geleerd, dat frezen een eenvoudige en goede methode van
grondbewerking is voor een nateelt. De bestaande freesmachines waren echter te
zwaar, ofde werkbreedte niet geschikt voor het frezen op bedden.
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Aß. 68.
Aanbouwfrees op een verzorgingstrekker aangepast op
een bedbreedte van 1,50 m
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Door de fa. v.d. Munckhof te Horst is in de herfst van 1965 een frees voor gebruik
achter de verzorgingstrekker gebouwd. Met deze frees is in 1966 gewerkt met goede
resultaten (zie afb. 68). De werkbreedte is 1,50 m en de diepteregeling van 5 tot 18
cm instelbaar. De rijsnelheid wordt zodanig gekozen dat de grond niet te fijn wordt
geslagen.
De oogst

Ook in het oogstseizoen 1966 is weer gebleken hoe groot de invloed van de weersomstandigheden op de oogst van de opengrondsgroenten is. Zo konden de eerste bedden sla dank zij de gunstige groeiomstandigheden vrijwel in éénmaal worden geoogst,
waarbij tot 7 8 % van de geoogste kroppen als eerste kwaliteit geveild konden worden.
Later zijn echter verschillende teelten vrijwel mislukt en moest soms tot 5 à 6 keer geoogst worden wegens de grote onregelmatigheid van het gewas.
I n tabel 22 zijn als illustratie van het bovenstaande de oogstgegevens van enkele slaen bloemkoolteelten vermeld. Per teelt varieert het aandeel oogstbaar produkt, m a a r
ook de spreiding van de oogst. Bij sla was het hoogste percentage van het totaal veilbare produkt dat in éénmaal geoogst kon worden 7 8 %;bij bloemkool 6 3 % .
Voor een waardering van de mechaniseringsmogelijkheden bij de oogst zijn meer
van dit soort gegevens nodig.
Tabel 22. Oogstpatroon bij enkele teelten van sla en bloemkool; het oogsten
Het hoogstepercentage dat in éénmaal werd geoogst is cursief gedrukt.

zaaidatum

oogstperiode

percentage
veilbaar produkt

sla

28/3
18/4
9/5

8/6-13/6
15/6-17/6
8/7-18/7

82
80
63

bloemkool

14/2
4/3
18/3

10/6-17/6
17/6-24/6
20/6- 4/7

70
56
90

om de 2 à 3

aantal keren geoogst en procentuele
verdeling veilbaar produkt per
oogstdatum
78 + 0 + 22 = 100
57 + 43 = 100
34 + 27 + 20 + 13 + 6 = 100
10 + 51 + 19 + 20 = 100
24 + 63 + 10 + 3 + 100
8 + 7 + 14 + 14 + 6 + 51 = 100
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Kunststoffolieals grondbedekking
P l a n 147. U D C 678.7

T e r bescherming van bloembollen tegen strenge vorst worden de velden 's winters
m e t stro afgedekt. I n een proef wordt nagegaan ofook met een dunne polyetheenfolie een goede bescherming mogelijk is.
Vier proefveldjes v a n4 x 4 m zijn resp. onbedekt, afgedekt m e t stro (7 ton/ha),
met doorzichtige polyetheenfolie 0,02 m m dik en m e t schuimfolie v a n polytheen
1,5m m dik.
I n het midden van elk veldje zijn op 5, 10en20 cm diepte inde grond thermokoppels
aangebracht, zodat hettemperatuurverloop kan worden geregistreerd.
De in december opgezette proef heeft door hetontbreken v a neenvorstperiodenog
onvoldoende gegevens opgeleverd. O pdefolie staande plassen bevriezen, terwijl de
condenslaag open onder defolie tijdens devorst aangroeit. Dit verhoogt de isolatiewaarde.
Rangschikkingvan planten inverband met mechanisatie
P l a n 269. U D C 631.543.3 :635.1/.7

Spruitkool en Tagetes

H e t in 1965 begonnen standruimteonderzoek werd voortgezet. Ook n ubleek d a t bij
spruitkool de habitus vande planten en daarmee de spruitvorming sterk verandert
onder invloed van verschillen indichtheid enplantverband. Zelfs d erijrichtingh a d
invloed, indie zin d a t plant- enspruitgewichten hoger waren bijoost- west lopende
rijen, m e t name bij plantverbanden m e teenrechthoekigheid groter d a n 2 : 1 .D i t
Aß. 69, Toename van het totalespruitgewicht perplant met hetplantgewicht,bij afnemende plantdichtheid, voor
3plantverbanden en 2rijrichtingen, ineenstandmimteproefmetspruitkool, ras Thor. Bijde rechthoeksverbanden hebbenbeideplantenineenduo betrekkingopeenzelfdeplantdichtheid
spruitgewicht in g.( t o t a a l )
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Afi. 70. Verband tussen plantdichtheid en res- gewicht inton perha
pectievelijk: gewicht bovengrondse delen, totaal
spruitgewicht en leverbaar spruitgewicht. Alles in
versgewichten per ha
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stemt overeen m e t de resultaten van een chemische lichtmeting, waarbij de meetpunten volgens een bepaald stramien over het gehele proefveld waren verdeeld.
Het vers gewicht van de bovengrondse delen neemt toe met de dichtheid tot ongeveer 10 planten per m 2 ; bij hogere dichtheden blijft het vrijwel gelijk. H e t drooggewichtspercentage van de planten neemt wat toe bij een dichte stand, waarschijnlijk als gevolg van een sterkere bladval. De spruitproduktie per h a vertoont een scherp
optimum, hetgeen bevestigt dat de plantafstanden bij dit gewas met zorg moeten

jfrä

Afi. 72. Overzicht van een
standruimteproef met Tagetes. De planten in twee kwadranten zijn periodiek ontbloemd om gegevens over de
vroegheid van de bloemproduktie te verzamelen
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Afb. 71. Sterke afname van de spruit:
plant verhouding bij toenemende dichtheid voor spruitkooi, in tegenstelling tot
een gelijkblijvende bloem: plant verhouding voor Tagetes
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worden gekozen. Voor het mechanisch oogsten verdient rijenteelt aanbeveling omdat de planten in het rechthoeksverband slanker worden; daarmee samenhangend
ontwikkelen de spruiten langs de gehele stengel zich meer gelijkmatig. Bij spruitkooi
daalt de verhouding spruitgewicht: plantgewicht bijzonder scherp bij toenemende
dichtheid. Daarentegen bleek bij Tagetes de bloem: plantverhouding vrijwel constant over het gehele traject van dichtheden. De bloemproduktie per ha is bij dit gewas
dan ook binnen ruime grenzen onafhankelijk van de dichtheid.
Appel

Bij de standruimteproef met appel werden dit j a a r voor het eerst alle behandelingen
toegepast. De proef is in de lente van 1965 aangelegd met tweejarige Golden Delicious I X enJames Grieve V I I .
Doel van de proef is de rol van een viertal factoren ten aanzien van boomvorm, boomgrootte, uniformiteit van de bomen en verhouding groei : vruchtbaarheid te verduidelijken. De factoren zijn: plantafstand, snoei, vruchtdracht en behandeling met een
groeiregulator. De waarnemingen laten al enkele invloeden van de behandelingen
zien. Afgezien van de vanzelfsprekende invloed van de snoei op boomvorm en -grootte, beïnvloedde ook de vruchtdracht de boomvorm, doordat met name de ongesnoeide dragende bomen een vlakkere takstand kregen dan de bomen waarvan de vruchten waren verwijderd.
Bespuiting met Alar leidde tot een gunstiger verhouding groei : vruchtbaarheid, zowel bij gesnoeide als bij ongesnoeide bomen. Invloeden van de plantafstand waren
nog niet duidelijk.
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Programma van eisen voor de mechanisatie inde fruitteelt
Plan 254. UDC 631.153.46 :634.1/8

Medewerkingwerd verleend aan het stapelkisten-onderzoek (zie blz. 70) De fruitteeltkundige eisen waaraan het kisttype, de vulmethode en de plukkar moeten voldoen,
kwamen aan de orde. Enkele proeven zijn genomen met het plukken en transporteren
van appels in water. Bij rassen met een laag volume-gewicht bleek deze werkwijze
weinig zinvol : bij Stark Earliest bijvoorbeeld bleef de 3e laag vruchten bijna geheel
boven de waterspiegel. Bij bewaring in water gedurende enkele dagen trad vruchtbederf op, bij het ene ras veel sterker dan bij het andere. Dit bederf kan voor lange tijd
worden voorkomen door de watertemperatuur te verlagen.
Mechanisatie van defruitteelt op bedden
Plan 280. UDC 631.543.3 :635.1/7

Uitgaande van de opvatting dat het gangbare plantsysteem nauwelijks verder tegemoet kan komen aan de wens van de teler n a a r grotere aantallen bomen per ha en
tegelijkertijd aan de behoefte aan meer ruimte voor de mechanisatie, is een nieuw
plantsysteem ontworpen. Deze zogenaamde beddenteelt kenmerkt zich door zeer
intensief beplante stroken met kleine bomen, gescheiden door ruime zijpaden.
Het idee isnader uitgewerkt in een publikatie 1 ).
De gunstige reacties op deze publikatie hebben er toe geleid dat op een aantal proeftuinen onderzoek aan de beddenteelt zal worden gewijd. In het voorjaar van 1966
is op de proeftuin van het I T T reeds een kleine proef aangelegd. Ontwerpen voor
grotere proeven op de proeftuin te Ulestraten en op de ITT-proeftuin kwamen gereed. Zie afb. 73. De belangrijkste factoren in deze proeven zijn: de bedbreedte, het
aantal bomen per ha en het plantverband. Zie ook blz. 58.
Kunststoffolie voor het beperken van de wortelconcurrentie
Plan 224. UDC 634.1/8 :581.144.2 :632.183

O m de wortelconcurrentie van een in 1955 geplant windscherm van populier en els
te voorkomen, is in m a a r t 1964 een polytheenfolie van 0,15 m m dikte tot een diepte
van resp. 0,70 m, 1,00 m en 1,45 m verticaal in de grond gebracht op een afstand van
2 m van het windscherm en 2 m van de eerste rij appelbomen (Jonathan). Indien de
wortelconcurrentie wordt opgeheven, zullen de vruchtbomen zich langzaam herstellen. Wortelconcurrentie komt het meest tot uiting in droge j a r e n ; 1965 en 1966 zijn
echter j a r e n met veel neerslag geweest. Uit de oogstgegevens van 1966 blijkt na wiskundige verwerking niet dat de wortelconcurrentie is beïnvloed. Dit geldt ook voor
de gegevens over de maatsortering. D a t de vruchtbomen van rij 1 minder gegroeid
zijn dan die van b.v. rij 3, blijkt uit de meting van de stamomtrek. Het verschil tussen
de gemiddelde stamomtrek in rij 1 (30, 7 cm) en in rij 3 (33, 4 cm) verkregen uit
metingen aan 68 bomen per rij, bleek volgens de t-toets (0,001) zeer significant te zijn.
De opbrengsten van de gehele rijen waren dit j a a r :
rij 1op 4m achter windscherm: 827kg; rij 2op 8m achter windscherm: 1320kg; rij 3op
12m achter windscherm: 1375kg; rij 4op 16in achter windscherm: 1790 kg. Rij 1en 3
hebben dezelfde onderstammen; rij 2 en 4 ook.
!) Meded. Dir. Tuinbouw 29, 1966 (8):338^43.
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driehoeksverband, afstand 1,86 m: 3 m2 per boom
rechthoeksverband, 2 X 1,50 m: bedbreedte 6,50 m netto
driehoeksverband, afstand 1,52 m: 2 m2 per boom
rechthoeksverband, 1,60 X 1,25 m: bedbreedte 5,40 m netto
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Afl. 73. Plantplan voor de bedden
in deplantsystemenproef op deproeftuin te Ulestraten.

AFDELING VI, BEOORDELINGEN

Globale beoordeling

De volgende rapporten zijn in druk verschenen:

6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612

merk

onderwerp

Pasquali
VROLI
Akerboom
Lakeman
Stork
Aquamatic
MOBA
Stokvis
Brumi
KWH
Maruyama
Küsters

vierwielige trekker met frees
warmwaterketel voor bolgewassen
warmwaterketel voor bolgewassen
warmwaterketel voor bolgewassen
aftakaspomp
magneetafsluiter
komkommersorteermachine
magneetafsluiter
hakfrees
rugnevelspuit
rugspuit
automatische luchtverwarmer

Keuringen

Een houtverduurzamingsmiddel is gekeurd op mogelijke plantenbeschadiging bij
gebruik van deze stof op h o u t van kassen en bakken. H e t betreft het volgende middel:
„ W o l m a n o l - groen". Veroorzaakt geen beschadiging.
Overige proefnemingen

A a n enkele spuitmachines v a n Nederlands fabrikaat zijn metingen uitgevoerd en
hierover rapporten samengesteld. Dit diende om de fabrikanten in de gelegenheid
te stellen deel te n e m e n a a n inschrijvingen voor levering van h u n machines a a n andere landen.
Er is een meetopstelling ontwikkeld waarmee het mogelijk is gebleken de weerstand
en de hoeveelheid doorstromende vloeistof van magneetkleppen te bepalen.
De volgende toestellen t.w. een nevelspuit, een komkommersorteermachine, twee
magneetafsluiters, een cirkelmaaier en een m e m b r a a n p o m p zijn tijdens de beoordeling door ons verbeterd.
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AFDELING VIII, CENTRUM VOOR T U I N B O U W T E C H N I E KEN
PUBLIKATIES

De permanente tentoonstelling „ C e n t r u m voor Tuinbouwtechniek" trok ruim 6000
bezoekers, waarvan 3917het gastenboek hebben getekend. Ongeveer 3 0 %vande
bezoekers waren buitenlanders. Naast het rondleiden van excursies, waarbij vaak
werd geassisteerd door medewerkers v a nh e tRBA, isveel voorlichting gegeven a a n
individuele bezoekers. A a nde hand vanhetgeëxposeerde materiaal zijn talvan adviezen verstrekt over gebruiksmogelijkheden, bediening, aanschaffing en onderhoud
van machines en werktuigen.
Opvallend is,hoezeer het C T Tfungeert als barometer voor de kooplust in de tuinb o u w ; inperioden d a tweinig wordt geïnvesteerd ishetaantal aanschaffings-adviezen
duidelijk kleiner. Dit onderstreept de waarde v a n een permanente tentoonstelling
als het Centrum voor Tuinbouwtechniek. O peengewone tentoonstelling of demonstratie k a n men zich slechts éénmaal perj a a r oriënteren; inhetC T T kan men steeds
terecht als deomstandigheden ditvereisen. Getracht is,hettentoongestelde materiaal
op peil te houden door veelvuldig verwisselen voor nieuwere typen en uitvoeringen.
Ook deinrichting van destands endeopschriften opde panelen worden steedsbijde
nieuwe materialen aangepast.
Aß. 74. Een standin het CTT

alaklroniacha
mangrnoallngop
baïtfa van
kaatemparatuur

ITHO-SCHIEDAM
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De beschikbare standruimte blijft permanent bezet; onder de standhouders is weinig
verloop. De behoefte aan een grotere expositieruimte, waarin ook aandacht geschonken kan worden aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmethoden en
transportwerktuigen, blijft voortduren.
Andere tentoonstellingen

Aß. 75.
Belangstelling in „Het PakStation''teBunnik

O p verzoek van en in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap voor
Bedrijfsuitrusting en Arbeidsmethoden is de inrichting van tentoonstellingsstands
verzorgd te Lisse, 's-Gravenhage (Wéhaté) en Oostelijk Flevoland.
T e n behoeve van de Werktuigendag te Liempde is meegewerkt aan de Voorlichtingsdemonstratie „Bonenteelt".
O p de Werktuigendemonstratie van de N . F . O . te Bunnik is in samenwerking met
het Sprenger Instituut de inrichting van de Voorlichtingsdemonstratie „ H e t Pakstation" door ons verzorgd.
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