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Afb. 1. Het logeergebouw

INLEIDING
Enerzijds is dit j a a r getracht de voorlichting een algemeen karakter te geven, in
verband waarmee o.a. het C.T.T. is uitgebreid (groepsvoorlichting). Anderzijds is
meer aandacht geschonken aan de ontwikkeling en is het contact verlegd van de individuele kwekers naar kassenbouwers, verwarmingsinstallateurs en fabrikanten. Zodoende zijn met hetzelfde aantal medewerkers meer resultaten bereikt.
In verband met de reorganisatie in het Ministerie van Landbouw en Visserij is de
afsplitsing van de Centrale School voor Tuinbouwtechniek voorbereid. Deze zal
onder hetzelfde bestuur op het terrein van het Instituut blijven werken.
Medewerking is verleend aan korte cursussen voor bloembollenkwekers over werkmethode en werkorganisatie op het bedrijf (blz. 59).
Een methode voor het bepalen van de luchtdichtheid van kassen is uitgewerkt. Bij
hoge kassen blijkt de verticale luchtbeweging sterker te zijn dan in lage kassen en
warenhuizen (blz. 41). Een goede tomaten- en komkommeroogst is uit de typekassen
verkregen (blz. 38).
In de kassenbouw is naast het streven n a a r een lichtere constructie vooral het
schoonmaken van de ruiten in de herfst van grote betekenis (blz. 15). I n dit opzicht
hebben kunststoffoliën het nadeel, dat zij ten dele stof door tegengestelde lading vasthouden.

Mechanische en pneumatische kasluchting begint in gebruik te komen. Sproeiinstallaties in kassen zijn thans algemeen (blz. 20).
Een nieuw ontwerp voor een champignonkweekschuur is uitgewerkt (blz. 15).
In bloempotten van kunststof blijkt een gelijkmatiger wortelverdeling te zijn, dan
in stenen potten. Ze zijn vooral geschikt, wanneer weinig water wordt gegeven.
Een warmtebedrijf met aaneengesloten kassen kan, wat de vaste lasten van brandstoffen betreft, volgens berekening evenwaardig zijn aan een groot stookbedrijf, mede
door kwantumkorting bij de kassenbouw en bij het kopen van brandstoffen. Het
moderne warmtebedrijf kan dan ook als een uitkomst voor het kleine stookbedrijf
worden beschouwd (blz. 17).
Kunststofbuis voor grondverwarming is betrekkelijk goedkoop in aanleg, m a a r er
dient gewaakt te worden voor te hoge temperaturen (blz. 16).
Het bleek mogelijk te zijn om op verantwoorde wijze bloembollen te behandelen in
gewijzigde geventileerde stellingen (blz. 17).
De toepassing van gaas en geplastificeerd draad met een verplaatsbare transformator geeft vooral voordeel bij verwarming van kleine oppervlakten (blz. 19).
De centralisatie van ketelhuizen op de bedrijven is in het algemeen volvoerd.
Bij proeven in de type-kassen is gebleken dat zowel bij de vroege tomatenteelt als
bij de late komkommerteelt de kas met de 13 m kap de hoogste geldelijke opbrengst
heeft gegeven. Bedrijfseconomisch gezien zullen echter stalen 3-m kassen in de meeste
gevallen het beste voldoen.
Bij de grondbewerking voor groentegewassen bleek bij frezen het aantal zaadonkruiden veel groter te zijn dan bij ploegen en spitten (blz. 53).
Bij de grondbewerkingsproeven in de boomgaard op lichte rivierklei bleek zowel bij
appel als bij peer, dat zwart houden en grondbedekking een aanmerkelijk sterkere
groei gaven dan in gras houden (blz. 56).
Homogeniseren van de grond met behulp van een kopfrees bleek goed mogelijk,
doch vond nog geen noemenswaardige toepassing.
De verhaalkop heeft goede diensten bewezen bij het inploegen van bloembollen op
natte grond (blz. 20).
De peltafel gemaakt en verbeterd in verband met het werkmethode- en organisatieonderzoek in het bloembollenbedrijf, vond snel ingang.
Gezamenlijk onderzoek n a a r het gebruik van Stapelkisten in de fruitteelt heeft geleid tot het construeren van daarvoor geschikte herinrichtingen op trekkers (blz. 58).
Aan het werken in boomkwekerijschuren is een oriënterend onderzoek gewijd, dat
goede vooruitzichten biedt (blz. 59).
I n het algemeen is de vervanging van arbeid door kapitaalsgoederen een proces dat
dit j a a r sterk naar voren is gekomen, mede in verband met de verkorting van de
arbeidstijden.

ALGEMEEN OVERZICHT
Personeel
De veranderingen die zich in de loop van het j a a r , mede door interne mutaties,
hebben voorgedaan in de groepering van het personeel zijn de volgende:
Tabel 1
Afdeling
Onderzoek
Ontwikkeling en Voorlichting . . .
Onderwijs

Einde 1959

.

1

' 1
.

|

Benoemd

Vertrokken

Einde 1960

12

5
1
1
5
5

10
2

18
31
4
45
15

109

17

13

113

14
30
3
50

1

De gespannen arbeidsmarkt heeft ook bij het Instituut de aanleiding gevormd tot
een boven het normaal liggend personeelsverloop en wel vooral op wetenschappelijk
en middelbaar technisch niveau. Gastmedewerker was ditj a a r de heer P.Roer, van de
Norges Landbrukshogskole te Vollebekk (Noorwegen).
Proefterreinen, gebouwen en inrichting
O p de proefterreinen aan de Dr. S. L. Mansholtlaan en aan de Grebbedijk zijn
enige percelen gedraineerd.
I n de vier verschillende typekassen is de verwarmingsinstallatie uitgebreid met een
net van kunststofbuizen voor verwarming van de bovenste grondlaag (afb. 6).
Het onderzoek naar de toepassing van kunststoffen in de tuinbouw, is door steun
van het Kon. Shell Plastics Laboratorium op grotere schaal mogelijk geworden.
Constructiewerkplaats
Gewerkt is o.a. a a n : Elektronische bollensorteermachine, schaar voor aardappelrooier, herinrichting voor stapelkisten, model van kleibollenrooier en verhaalkop aan
tweewielige trekker.
Inventaris
Voor onderzoek, ontwikkeling, beoordeling van technische hulpmiddelen, werkplaatsen en proeftuinen zijn o.a. gekocht of zelf ontwikkeld en gemaakt: een thermohygrograaf, tensiometers, compensator e.a. instrumenten, een cirkelmaaier, freesmachine, vierwielige trekker, sproeiinstallatie, pottenpers met zaaiinrichting, elektromotoren, personenauto.
Correspondentie
Dit j a a r zijn 10151 briefnummers gebruikt, waarvan 1100 voor schriftelijke advie5

Tabel 2. Schriftelijke adviezen entekeningen 1960
Handel en Industrie

Tuinbouw
Onderwerp

Bedrijfsgebouwen
Verwarming en luchtbehandeling . .
Elektriciteit
Trekkracht en grondbewerking . . .
Spuiten, nevelen, sproeien en maaien .
Oogsten, rooien, sorteren en vervoer .

Totaal

adviezen

tek.

adviezen

tek.

8
98
433
26
54
87
217
43
14

16
68
520

4
26
27

6
18

61
14
59
85
54

11
10
23
19

3
7
12

980

877

120

46

zen (zie tabel 2). Het aantal mondelinge adviezen bedraagt een veelvoud van de
schriftelijke adviezen.
I n aansluiting op het bezoek v a n buitenlanders aan het G.T.T. zijn verscheidene
adviezen in het buitenland door het Instituut verzorgd.
Documentatie
De literatuurcatalogus telt nu ongeveer 35.000 kaarten, gerangschikt volgens
U.D.G. en auteursnaam. Het Instituut beschikt over plm. 10.000 foto's en ongeveer
3000 lantaarnplaatjes.
Publikaties
Verschenen zijn de Mededelingen 44 t / m 48, 16 Globale Beoordelingsrapporten,
het Jaarverslag 1959, het Jaarboek 1960/1961, advies nr. 3 „Sproeiinstallaties", een
folder van het I.T.T., het leerboek „Tuinbouwtechniek I V " (Mechanisatie in de
fruitteelt) en het boek „Waterbeheersing in de T u i n b o u w " .
Een lijst van publikaties van de medewerkers o.a. in de vakbladen, is opgenomen
aan het eind van dit verslag.

ONDERWIJS
Personeel
De personeelsuitbreiding, waarop al in 1958 en 1959 was aangedrongen, kon in het
laatste kwartaal van 1960 voor een deel worden gerealiseerd. Door de benoeming van
een leraar steeg het aantal medewerkers van de afdeling Onderwijs tot vier. Daardoor
werd het mogelijk het overgrote deel van de lessen door speciaal met deze taak belaste
leraren te doen verzorgen.
Voor een deel der lessen aan de opleidingscursus Leerkrachten Tuinbouwtechniek

Afb. 2. Een les
„werkmethode verbetering"

en een vrij groot aantal lessen in het onderdeel „Arbeidstechniek en Werkmethodeverbetering" aan diverse cursussen, is welwillend medewerking verleend door enkele
andere medewerkers van het Instituut (afb. 2).
Lokaliteiten
Door verschillende oorzaken was het ook in het afgelopen j a a r niet mogelijk de
reeds lang bestaande plannen voor de bouw van definitieve leslokalen werkelijkheid te
doen worden.
Het noodlokaal voor de lessen in motortechniek werd verder ingericht, doch blijkt
nu reeds te klein, omdat daar ook andere onderdelen van de cursusprogramma's
moeten worden gegeven door gebrek aan andere ruimten.
De ook in vorige jaarverslagen genoemde noodzakelijkheid voor de bouw van de
definitieve praktijklokalen blijft onverminderd dringend.
Leer m i d d e l e n
Bij de aankoop van leermiddelen viel dit j a a r de nadruk op de afronding van de
gereedschapsinventaris. Daarnaast konden enkele eenvoudige machines voor hout- en
metaalbewerking worden aangeschaft. De laatste bewezen vele diensten bij de vervaardiging en het „lesklaar" maken van de diverse oefenobjecten, die in de loop van
het j a a r aan de reeds aanwezige konden worden toegevoegd.
Verschillende plannen voor het maken van modellen en doorsneden konden niet
worden uitgevoerd. Dit was deels een gevolg van tijdgebrek doch werd mede veroorzaakt door tekort aan plaatsruimte voor de opstelling van deze leermiddelen. Ook in
dit opzicht doet zich het niet beschikbaar zijn van leslokalen sterk gevoelen.

Cursussen
De opleidingscursus voor Leerkrachten Tuinbouwtechniek B (afdeling motoren,
trekkers en werktuigen), waarmee in september 1959 met 14 deelnemers werd begonnen, eindigde in de loop van j u n i 1960. Aan het examen, dat in juli werd gehouden,
namen 7 cursisten deel, die allen het diploma behaalden.
Het aantal praktijkcursussen ten behoeve van scholen en andere groepen vertoonde
een lichte stijging evenals het aantal deelnemers per groep. Dit aantal had groter
kunnen zijn als niet het personeelstekort in het begin van het j a a r remmend had gewerkt en als een betere spreiding over het gehelej a a r had kunnen worden verkregen.
Een aantal groepen, die in het eerste kwartaal een cursus wensten en die niet op een
ander tijdstip konden komen, moest worden teleurgesteld omdat deze periode was
volgeboekt. Door overleg met de leiding van de verschillende scholen en door „planning" op lange termijn wordt getracht deze opeenhoping te voorkomen.
Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat voor een 20-tal assistenten van de
R . T . V . D . een speciale cursus werd gegeven, die uitsluitend betrekking had op de
watervoorziening. Dit met het doel deze assistenten meer inzicht te verschaffen in de
problemen rondom deze materie.
Tabel 3. Overzicht vande in 1960 gegeven praktijkcursussen
Aantal
groepen

Aantal
deelnemers

Lagere Tuinbouwscholen
Middelbare Tuinbouwscholen
Hogere Tuinbouwscholen
Tuinbouwvakscholen voor teelten . . .
Tuinbouwvakscholen voor techniek . .
Opleiding leerkrachten techniek . . . .
Groepen buiten schoolverband . . . .

2
5
1
12
3
1
10

36
74
15
225
30
9
207

Totaal

34

596

Aard van de groep

Andere werkzaamheden
De omvangrijke voorbereidingen voor het onderzoek t.b.v. het vak Handvaardigheid op de Lagere Tuinbouwscholen konden aan het einde van het verslagjaar worden voltooid. Daarmee is de grondslag gelegd voor de enquête, die voor dit doel zal
worden gehouden.
Het aantal aanvragen van scholen om medewerking voor het opstellen van leerplannen voor het vak Tuinbouwtechniek beweegt zich in stijgende lijn. Dit is ook het
geval met de adviezen op het gebied van het tuinbouwtechnisch onderwijs t.b.v. het
Schooltoezicht. Aan de vele verzoeken voor het verzorgen van lessen aan scholen en
opleidingscursussen voor Tuinbouwvakonderwijzers kon slechts in enkele bijzondere
gevallen worden voldaan.
O p verzoek van de Inspectie van het Tuinbouwonderwijs is een aantal lessen gegeven aan een bijscholingscursus voor praktijkleraren van Lagere Tuinbouwscholen.
8

VOORLICHTING EN ONTWIKKELING
Het werk in deze afdeling wordt grotendeels bepaald door twee in de praktijk
waarneembare tendenzen, nl. de intensivering van de bedrijven en de noodzaak om
handwerk te vervangen door mechanische arbeid. Daarnaast is, ten behoeve van het
wetenschappelijk onderzoek op diverse onderzoekinstellingen in Nederland, gewerkt
aan een aantal grote adviesopdrachten. De behoefte aan technische voorlichting is
sterk toegenomen. Met de beperkte personeelsbezetting wordt het steeds moeilijker
alle aanvragen voor individuele adviezen tijdig te behandelen. Er is dan ook naar gestreefd het accent van de voorlichting te verschuiven naar fabrikanten, kassenbouwers,
installateurs, enz., waarbij ook met de belangen van de tuinder terdege rekening
wordt gehouden.
Adviezen
In de onderstaande tabel zijn opgenomen de schriftelijke adviezen, die in de loop
van het j a a r 1960 zijn gegeven. Het aantal mondelinge adviezen, verstrekt bij bedrijfsbezoeken, op tentoonstellingen en op het I.T.T., bedraagt een veelvoud hiervan.
Opmerkelijk is, dat de adviesaanvragen een steeds gevarieerder karakter krijgen.
Tabel 4. Schriftelijkeadviezen en tekeningen I960
Handel er Industrie

Tuinbou
Onderwerp

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

adviezen

tek

adviezen

tek.

8
98
433
26
54
87
217
43
14

16
68
520

4
26
27

6
18

61
14
59
85
54

11
10
23
19

_
3
7
12

877

120
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I

Totaal

'

980

Ontvangst van bezoekers
Het intensieve contact met het bedrijfsleven resulteert in een groot aantal bezoekers
aan het I . T . T . Hierbij valt te constateren, dat de bezoekers, meer dan voorheen, op
eigen gelegenheid n a a r Wageningen komen. Hoewel het effect van zo'n individueel
bezoek voor de kweker in de meeste gevallen groter zal zijn dan wanneer hij in excursieverband zou zijn gekomen, betekent dit toch weer een grotere belasting voor
verschillende medewerkers. Het blijft zeer gewenst, dat bezoekers hun komst tijdig
melden, speciaal wanneer zij over een bepaald onderwerp ingelicht wensen te worden.
Er wordt dan voor gezorgd, dat een deskundig medewerker aanwezig is. Dit geldt ook
voor hen, die overwegen een excursie naar het I . T . T . te maken. Wanneer dit ruim

van te voren bekend is (2 weken), kunnen er maatregelen worden getroffen voor eventuele extra rondleiders.
Centrum voor Tuinbouwtechniek
Deze permanente tentoonstelling heeft zeer veel waarde als voorlichtingsmiddel.
Het mes snijdt hier aan verschillende kanten. Voor een mondelinge adviesbehandeling is het prettig het onderhavige onderwerp bij de hand te hebben, voor excursies is
het een dankbaar bezoekobject, buitenlanders kunnen zich in korte tijd een beeld
vormen van de stand van de tuinbouwtechniek in Nederland, terwijl voor onderwijsdoeleinden hier een uitgebreide collectie leermiddelen bij elkaar is gebracht.
Het G.T.T. heeft in het afgelopen j a a r een ware gedaanteverwisseling ondergaan.
Door het aanbrengen van een galerij langs één der zijwanden zijn de expositiemogelijkheden vergroot en is op vele punten een overzichtelijker opstelling verkregen. De
uitbreiding is het eerst getoond aan de standhouders door middel van een op 24 oktober gehouden standhoudersmiddag.
Het C . T . T . is een van de afdelingen van het I . T . T . die op eigen inkomsten moet
kunnen draaien. De vorig j a a r noodzakelijke verhoging van de standhuur heeft aanvankelijk tot gevolg gehad, dat een aantal exposanten van verdere deelname afzag,
m a a r de situatie aan het einde van hetj a a r was zodanig, dat ondanks het toegenomen
oppervlak al weer in verschillende sectoren ruimtegebrek bestond. Er zijn thans 210
stands verhuurd.
Het aantal geregistreerde bezoekers bedroeg dit j a a r ruim 4000, waaronder 755
buitenlanders. Het werkelijke aantal bezoekers is aanzienlijk hoger geweest.

Afb. 3. De permanente tentoonstelling „Centrum voor Tuinbouwtechniek" is uitgebreid
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Films
De afdeling Voorlichting van het Ministerie verstrekte ons de volgende opgave over
het gebruik in 1960 van de films, die met medewerking van het I . T . T . tot stand zijn
gekomen.
Tabel 5. Films
Titel van de film

Stooktechniek in de tuinbouw
. . . .
Sproeiinstallaties in de tuinbouw . . .
Mechanisatie in de groenteteelt . . . .

Aantal
vertoningen

Aantal
bezoekers

9
11
13

224
296
402

H e t I . T . T . beschikt over kopieën van deze films. Deze zijn in ons gebouw vele
malen vertoond voor groepen bezoekers, meestal als afsluiting van praktijkcursussen.
De 8 m m films, die door het I . T . T . opgenomen worden ten behoeve van het werkmethodenonderzoek, zijn eveneens bruikbaar als voorlichtingsmateriaal.
Voordrachten
Voor verenigingen, studieclubs enz. zijn lezingen gehouden over verschillende
onderwerpen van de tuinbouwtechniek, voornamelijk over watervoorziening en
nachtvorstwering, ontwikkeling in de kassenbouw en werkmethode-verbetering.
Daarnaast zijn inleidingen gehouden op bijeenkomsten met medewerkers van de
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. Bij plaatselijke demonstraties is enkele malen een
nabeschouwing gegeven.
In principe zijn medewerkers van het I . T . T . steeds beschikbaar voor het houden
van lezingen, mits deze overdag worden georganiseerd.
Ook op het Instituut zijn een aantal lezingen gehouden voor groepen bezoekers, die
belangstelling voor bepaalde onderwerpen toonden. Hiervan zijn o.a. te noemen de
Ontwikkelingsdag, de Winterstudiedag voor leden v a n de Nederlandse Fruittelers
Organisatie en een bijeenkomst van standhouders van het C.T.T. O p verzoek zijn ook
in het buitenland enkele lezingen gehouden.
Tentoonstellingen en demonstraties
Aan de meeste tentoonstellingen en demonstraties op het gebied van de tuinbouwtechniek is medewerking verleend; soms alleen door het verzorgen van de voorlichting, soms ook door actief mee te werken aan de voorbereidingen.
Het „seizoen" isgeopend met de Mechanisatietentoonstelling te Lisse, die uiteraard gericht was op de mechanisatie van de bloembollenbedrijven. I n onze voorlichtingsstand kwamen veel vragen over bollenrooiers, leesbanden en peltafels. Dit laatste
moet vooral worden gezien als een uitvloeisel van de cursussen over werkmethodeverbetering in de bollenschuren.
V a n 18-23 j a n u a r i is in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam de tentoonstelling Het
Landbouwwerktuig gehouden onder auspiciën v a n de georganiseerde handel. De opening geschiedde door de Minister van Landbouw en Visserij. De algemene opzet van
11
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deze tentoonstelling had tot gevolg dat de tuinbouwmachines wat verloren stonden
tussen de veel grotere landbouwwerktuigen. Vergeleken met de vroegere argrarische
jaarbeuzen te Utrecht had deze tentoonstelling de voordelen van een beter tijdstip, de
volledig overdekte en verwarmde ruimte en de grote service, die de R.A.I.-directie
aan de deelnemers verleende. V a n tuinbouwzijde is deze tentoonstelling vooral door
fruittelers bezocht.
De medewerking aan de Floriade te R o t t e r d a m heeft aanvankelijk bestaan uit het
adviseren van een gedeelte van de kassen, de verwarmingsinstallaties en de watervoorziening. Daarnaast is er in het mechanisatiepaviljoen een stand ingericht, waar
enkele tuinbouwtechnische hulpmiddelen zijn getoond. Tenslotte zijn er demonstraties met tuinbouwwerktuigen verzorgd opeen speciaal hiervoor aangelegd demonstratieterreintje. Deze zijn eigenlijk niet geheel bevredigend verlopen, o m d a t relatief
weinig bezoekers zijn getrokken. De mensen die bij het demonstratieterrein kwamen
kijken, waren voor het grootste deel kwekers. Ook de installaties in het ketelhuis wisten in het algemeen het grote publiek weinig te boeien.
O p 12 mei is te Liempde de jaarlijkse Werktuigendag van de N.C.B, gehouden. Er
was een overweldigend aantal bezoekers. O p een afzonderlijk voorlichtingsterrein
werd een tentoonstelling ingericht op het gebied van de watervoorziening, de ,,Pluviade", met medewerking van vele firma's die pijpen, pompen, sproeiers e.d. voor dit
doel afstonden. Door de toen nog steeds heersende droogte bleek deze „ P l u v i a d e " een
schot in de roos, want de behoefte aan voorlichting was zeer groot. Onze medewerkers in de voorlichtingskiosk, die adviezen gaven over watervoorziening, werden her12

haalde malen vrijwel onder de voet gelopen. De traditie getrouw is ook dit j a a r weer
een voorlichtingstoneel opgevoerd, eveneens handelend over de watervoorziening.
Het stuk „ D e regenmaker" beleefde die dag 11 opvoeringen en trok steeds veel publiek.
De jaarlijkse werktuigendemonstratie van de N . F . O . te Bunnik op 1 juni is uitstekend geslaagd. Het I . T . T . was aanwezig met de voorlichtingskiosk, terwijl tevens
gedemonstreerd is met stapelkisten en een hiervoor ontwikkelde herinrichting achter
de trekker.
Ook op de werktuigententoonstelling van de L . F . O . te Roermond is de voorlichting
verzorgd, terwijl op het buitenterrein met de stapelkisten is gedemonstreerd.
De Wéhaté is gehouden in het kader van de Floriade. Hoewel de stands er in het algemeen beter uitzagen dan normaal in Honselersdijk gebruikelijk is, ontbrak er toch
de typische sfeer. Het aantal verstrekte adviezen in onze voorlichtingsstand was beduidend minder dan in andere jaren.
De laatste grote tentoonstelling waaraan is deelgenomen, was de Macroplastic te
Utrecht. Hier is getracht in onze stand een overzicht te geven van de toepassingsmogelijkheden van verschillende kunststoffen in de tuinbouw. Deze tentoonstelling is
uiteraard slechts door weinig tuinders bezocht, maar er zijn vele waardevolle contacten met fabrikanten en handelaren gelegd. In onze stand mochten wij zowel Z . K . H .
Prins Bernhard als Z. Exc. Minister De Pous ontvangen (afb. 4).
De „Technische D a g " van het I . T . T . die gewoonlijk op de eerste dinsdag van september wordt gehouden, heeft mede door de verbouwing van het C.T.T. en het late
tijdstip van de Wéhaté, geen doorgang gevonden.
De op 25 november gehouden Ontwikkelingsdag was geheel gewijd aan de verhoging
van de arbeidsproduktiviteit in de tuinbouw. Naast eigen medewerkers kwamen hier
ook twee gastsprekers aan het woord. Het aantal van ruim 40ü bezoekers dwong ons
weer de garage als „ z a a l " in te richten.
Bouwkunde
Vergeleken bij vorigj a a r kan in 1960 een teruggelopen bouwactiviteit in de kassenbouwsector worden geconstateerd, althans wat de afzet in Nederland betreft. In het
begin van hetj a a r zijn nog wel veel orders geplaatst, waarbij het opviel dat de gemiddelde opdrachten veel groter waren dan voorheen. De enigszins tegenvallende prijzen
voor de tomaten hebben de lust tot het bouwen van kassen aanzienlijk afgeremd. Voor
sommige kassenbouwers betekent dit geen nadeel, o m d a t zij kans hebben gezien, een
behoorlijke export op te bouwen.
KASTYPE

I n het algemeen is de praktijk nu wel overtuigd van het nut van meer licht en lucht
in de kas, o m d a t dit vele malen door betere teeltresultaten is bewezen. V a a k durft
men het niet aan, geld te investeren in de betrekkelijk dure kassen met grote overspanning, een vrees die in e e n j a a r met lagere prijzen begrijpelijk is. D a a r o m houdt
men nog vast aan de Venlo-warenhuizen, die echter zodanig van gedaante veranderen, dat zij de opvattingen over een „moderne k a s " vrij aardig gaan benaderen. Dit
blijkt o.a. hieruit, dat de goothoogte van de Venlo-warenhuizen in enkelej a r e n opge13

voerd is van 2 m tot 2,30 à 2,40 m, dat de dakhellingen steiler worden, dat thermisch
verzinkte stalen roeden worden gebruikt in plaats van houten en dat grotere ruiten
worden toegepast. Door langere ruiten beoogt men een steilere kap te krijgen; voorheen gebruikte men ruiten van 1,41 m lengte, thans is dit vrij algemeen 1,60m, terwijl
de laatste tijd een glaslengte van 1,65 m n a a r voren komt. Ook gaat men de steilere
dakhelling wel verwezenlijken door de normale kapbreedte van 3,20 m terug te brengen tot b.v. 3,05 m. A a n het schoonmaken van het glas in de herfstmaanden is dit j a a r
meer aandacht besteed (afb. 5).
GEBRUIKSDUUR

W a t de opinie over de gebruiksduur van de kassen betreft, zijn duidelijk twee stromingen waar te nemen, althans in de groenteteelt. Enerzijds wordt gevraagd naar een
kastype dat verder weinig onderhoud zal vragen. Dit komt tot uiting in het thermisch
verzinken van het dek. H e t verzinken van de spanten is om constructieve redenen nog
steeds niet uitvoerbaar. D a a r o m is ook geprobeerd de stalen spanten te beschermen
door ze chemisch te ontroesten en te fosfateren, alvorens de verflagen worden opgebracht. Ook de belangstelling voor aluminium kassen iseen uitvloeisel van dit streven.
Helaas is het echter zo, dat de calculaties van verschillende aluminium verwerkende
industrieën steeds te hoog uitkomen om deze kassen voor de Nederlandse tuinbouw
a a n v a a r d b a a r te maken.
Daarnaast is er de tendens naar het bouwen van een zo goedkoop mogelijke kas, die
overigens wel aan bepaalde teelttechnische eisen moet voldoen. Hierbij gaat men er
d a n doelbewust v a n uit, dat de kas slechts een korte gebruiksduur zal hebben, zodat
snel moet worden afgeschreven. M e n hoopt op deze wijze de strop van een eventuele
economische veroudering van de kassen te ontlopen.
ZAAGTANDDAK

Overigens neemt dit niet weg, dat op het I . T . T . naarstig wordt gezocht naar het
optimale kastype. Een gevolg hiervan is het ontwerp van een kas met z.g. zaagtanddak, waarbij de naar het zuiden gekeerde dakhelling een hoek van 75° met het
grondvlak maakt. Verschillende technische details zijn hiervoor ontwikkeld, de kas is
inmiddels aanbesteed en zal op ons proefterrein worden gebouwd.
VOORLICHTING

De voorlichting op het gebied van de kassenbouw richtte zich voor een belangrijk
deel op de kassenbouwers. Voor verschillende firma's zijn sterkteberekeningen voor
hun kastypen gemaakt, zodat aanwijzingen voor constructieverbeteringen konden
worden gegeven, o.a. met betrekking tot het schoren van de kassen.
Buiten de glascentra wordt soms door Gemeentelijke diensten bezwaar gemaakt
tegen het bouwen van bepaalde kastypen. Zij beoordelen de kasconstructies op basis
van de technische grondslagen voor bouwvoorschriften (T.G.B.), die zijn opgesteld
voor gebouwen. Getracht isenkele van deze voorschriften, o.a. betrekking hebbend op
de wind- en sneeuwbelasting, voor de kassenbouw te verzachten.
I n het verslagjaar isvoor de kassenbouw veel glas aangeboden, dat verschilt van het
normale blanke tuindersglas in de bekende dikten. Dit glas, van zeer verschillende
14

. Schoonmaken van het glas is belangrijk

herkomst, in de handel gebracht onder allerlei benamingen, is op het oog moeilijk op
kwaliteit te beoordelen. De gedaalde prijzen van het gehamerde glas hebben de belangstelling hiervoor doen toenemen.
De bitumenkitten, die aanvankelijk zijn ontwikkeld voor toepassing op houten of
geverfd stalen roeden, blijken op de verzinkte roeden vaak uit te zakken. I n overleg
met verschillende fabrikanten wordt thans een minder slap afdichtingsmiddel toegepast, m a a r geheel afdoende is dit nog niet.
In de rolkassen worden algemeen topgevels van uitneembare schotten gebruikt. Dit
j a a r is een topgevel geconstrueerd, die tot goothoogte opklapbaar is. Hierbij is het bezwaar van de tochtige gevel vrijwel opgeheven.
Voor enkele instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, alsmede voor enkele
scholen, zijn schetsplan, bestek en/of tekeningen gemaakt voor bepaalde kastypen.
CHAMPIGNONHUIZEN EN SCHUREN

In samenwerking met het Proefstation voor de Champignoncultuur te Horst is gewerkt aan de ontwikkeling van een standaardchampignonhuis met luchtbehandelingsinstallatie. Dit plan is als „bouwpakket" met tekeningen, omschrijving en toelichting verkrijgbaar. Adspirant-champignonkwekers kunnen zich het beste wenden
tot het Proefstation te Horst, waar zij gelijktijdig voorlichting over de teelt kunnen
krijgen.
Ontwikkelingswerk isgedaan op het gebied van bouw en inrichting van pakloodsen
voor Boskoopse bedrijven, in samenwerking met Ir. C. Dorsman Rijkstuinbouwconsulent te Boskoop. Aan de standaardisatie van een bedrijfsschuur voor de fruitteelt
is aandacht besteed.
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Verwarming en luchtbehandeling
Ook in de verwarmingssector is sprake geweest van een zekere teruggang in het
tweede gedeelte van het j a a r . Voor tuinders zijn 258 kasverwarmingsinstallaties ontworpen en in tekening gebracht, met een totale capaciteit van 90 miljoen kilocalorieen, bestemd voor ca. 45 ha verwarmde kas. Verder zijn 10 adviezen over ketelhuisinrichting volledig uitgewerkt.
Met ingang van 1oktober 1960 zijn de tarieven o.a. voor de tekeningen van kasverwarmingsinstallaties, verhoogd.
De omschakeling van kolen op oliestook heeft zich onverminderd voortgezet. Het
aantal adviesaanvragen over centralisatie van stookplaatsen was beduidend minder
dan voorgaande jaren, waarschijnlijk omdat dit in de daarvoor in aanmerking komende gevallen inmiddels is gebeurd. Speciale aandacht is besteed aan het zoveel
mogelijk roetvrij doen verlopen van het verbrandingsproces, daar roet en vliegas een
beduidend lichtverlies in de kassen tengevolge hebben.
Er zijn 24 rookgasonderzoeken uitgevoerd. Dit is voor het I . T . T . een aflopende
activiteit, daar verschillende oliemaatschappijen het rookgasonderzoek als onderdeel
van h u n service hebben opgenomen.
Door de verwarmingstechnici zijn 2532 bedrijfsbezoeken gebracht. Geadviseerd is
over verandering van bestaande of aanleg van nieuwe installaties, capaciteiten van
ketels en circulatiepompen, brandstofkeuze (kolen of olie), schoorsteenafmetingen,
ketelreiniging, ketelwaterbehandeling enz.
PROEFTERREIN

O p onze proeftuin kwamen de verwarmingsinstallaties voor de kassen met verschillende kapbreedte gereed. Hierbij is gestreefd naar een geautomatiseerd bedrijf,
terwijl daarnaast zeer hoge eisen aan de onderlinge vergelijkbaarheid van de verschillende kastypen worden gesteld. Na de beëindigingvan de tomatenteelt isin deze kassen
een grondverwarming aangelegd van p . v . c buizen, die onafhankelijk van de ruimteverwarming kan worden geregeld. Deze grondverwarming is in bedrijf geweest bij de najaarsteelt van komkommers. Het is nog te
voorbarig hieraan conclusies te verbinden
over het effect van de grondverwarming en de
houdbaarheid van de plastic buizen.

A/b. 6. Kunststofbuizenvoor grondverwarming

Veel aandacht is besteed aan het probleem van de warmtemeting. Dit is niet alleen
van belang voor de proeven op het I.T.T., maar ook voor het warmtebedrijf.
WARMTEBEDRIJF

Het warmtebedrijf te Erica heeft dit seizoen bevredigend gewerkt. Een tegenvaller
is, dat de isolatie van de hoofdtransportleiding zodanig is beschadigd, dat hierdoor
extra warmteverliezen gaan optreden.
Het is niet mogelijk gebleken de grondwaterstand in dit gebied op het aanvankelijk
gedachte peil te houden, waardoor de stoomleiding herhaalde malen onder water
heeft gelegen. Geprobeerd wordt middelen te vinden om deze leiding zo snel mogelijk
boven de grond aan te brengen en dan van een nieuwe isolatie te voorzien.
De uitbreiding van de stookteelten in Erica heeft zo vlug plaats gevonden, dat
reeds in het tweedejaar enkele gedeelten van het leidingnet overbelast bleken te zijn.
D a a r o m is besloten voor het z.g. „Kleine Blok", waar 12 bedrijven zijn gevestigd, een
eigen ketelinstallatie aan te leggen met een capaciteit van 12 ton stoom per uur. Deze
installatie zal begin 1961 in bedrijf gaan.
O m een goede warmteverdeling, ook in de toekomst onder alle omstandigheden
bij de warmtebedrijven te waarborgen, is een piekbegrenzer voor de warmtewisselaars in ontwikkeling.
Het warmtebedrijf te Erica moest aangepast worden aan de reeds bestaande verkaveling. Daardoor is het leidingnet relatief duur geworden, zodat voor bedrijven met
een groot warmtevcrbruik een eigen installatie voordeliger zou worden. Wanneer
echter wordt uitgegaan van een verkaveling, waarbij van begin af aan rekening is gehouden met centrale warmtevoorziening, kan een en ander zo worden opgezet, dat
het zelfs voor de grootste bedrijven nog aantrekkelijk is om warmte van de centrale te
betrekken. Uiteraard bestaan deze mogelijkheden vooral in nieuw te stichten tuinbouwgebieden. In een dergelijk geval is door gezamenlijke kassenbouw ook op de investerings- en exploitatiekosten te besparen.
BOLLENSCHUREN

Voor de klimaatregeling in bollenschuren zijn goede resultaten bereikt met een eenvoudige luchtbehandelingskast, waarmee het mogelijk is de temperatuur, de luchtverversing en de luchtvochtigheid onafhankelijk van elkaar te regelen. De luchtvochtigheid wordt automatisch geregeld door een magneetklep in de waterleiding, die via
een of enkele eenvoudige sproeidoppen water verspreidt over een laag z.g. Rasschigringen. Dit systeem is gemakkelijk toegankelijk en vereist vrijwel geen toezicht, daar
ketelsteenvorming door hard water geen invloed heeft en verstoppingen geen rol
spelen.
Bij de bewaring van de bollen op de stellingen is steeds weer gebleken, dat slechts
een gedeelte van de geconditioneerde lucht werkelijk in aanraking komt met het produkt. Hierdoor is de laagdikte op de stellingen beperkt. Dit leidde dikwijls tot ruimtegebrek, of bij te dik storten tot uitbreiding van „ z u u r " en allerlei schimmelziekten.
Geïnspireerd door de methode van drogen met behulp van een droogvloer is een
systeem ontwikkeld, waarbij elk stellingblad in feite als een klein droogvloertje fun17

geert. Hierbij is gezocht naar een combinatie van de voordelen van de droogvloermethode, de eisen van gelijkmatige temperatuurbehandeling en een gemakkelijke
toegankelijkheid van de bollen. Een en ander heeft geresulteerd in een luchtschacht
met holle stellingbladen. Het bovendek is voorzien van kleine gaatjes, met een zodanige doorstroomoppervlakte, dat de vereiste hoeveelheid lucht eruit kan stromen
bij een vrij grote overdruk van de lucht in het holle blad. Het produkt op de stellingbladen heeft slechts een zeer geringe luchtweerstand vergeleken bij de weerstand in de
gaatjes. Hierdoor kan men overal produkt wegnemen, zonder dat luchttekort optreedt op plaatsen waar nog bollen blijven liggen.
O p enkele bloembollenbedrijven is proefsgewijze met een dergelijke, geventileerde
stelling gewerkt. De hier opgedane ervaringen beloven zeer veel: het zuur in de partijen is gelokaliseerd tot de reeds aangetaste bollen; er ontstonden geen bewaarschimmels (ook niet in papieren zakken) ; op dezelfde stelling kan verschillend fust
worden gebruikt ;men kan geheel naar behoefte bepaalde delen van de stellingen ontruimen zonder de luchttoevoer naar de achterblijvende bollen merkbaar te verminderen, terwijl tenslotte, door de bollen in dikkere lagen op te brengen, de bewaarcapaciteit van de schuur belangrijk wordt opgevoerd.
Inmiddels heeft een Nederlandse firma zich op de fabricage en verkoop van deze
geventileerde stellingen toegelegd.
Voor enkele kruidendrogerijen zijn de drooginstallaties gedeeltelijk gewijzigd en
uitgebreid, ten einde deze ook geschikt te maken voor het drogen van andere materialen, waarmede de drogerijen beogen het gehelej a a r door op een verantwoorde capaciteit te kunnen werken.
PROJECTEN

Hieronder zijn te verstaan de technische installaties, die voor klimaatruimten ten
behoeve van het wetenschappelijk onderzoek worden ontworpen. Deze opdrachten
omvatten zowel het verwarmings-, luchtbehandelings- als elektrotechnische gedeelte
van de installaties. In principe behelzen deze opdrachten : Medewerking aan het opstellen van het p r o g r a m m a van eisen, maken van schetsontwerp en globale begroting,
uitwerken tot definitief bestek, tekeningen en begroting, verzorgen van de aanbesteding, coördinatie en toezicht tijdens de uitvoering en controle op de goede werking.
In bewerking of uitvoering waren :
- Laboratoriumruimten met klimaatcellen voor het Instituut voor Toepassing van
Atoomenergie in de L a n d b o u w te Wageningen.
- Reactorhal met plantenbestralingsruimte, eveneens voor het I.T.A.L.
- Volledigeconditionering van (20) plantbehandelingsruimtenvoorhet Laboratorium
voor Plantenfysiologisch Onderzoek te Wageningen.
- Technische installaties plantenziektenkas voor het Proefstation te Naaldwijk.
- Technische installaties voor complex klimaatkassen voor het Laboratorium voor
Entomologie, Virologie en Phytopathologie te Wageningen.
- Technische installaties plantenkas voor de Hortus Botanicus te Amsterdam.
- Uitbreiding installaties kassencomplex van het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen.

Afb. 7. Belichtingsarmatuur

Elektriciteit
Veel tijd isbesteed aan het ontwerpen
van de elektrische installaties van de genoemde projecten.
Voor de klimaatcellen bestond behoefte aan een sterker lamptype voor
plantenbestraling. Inmiddels is op de
markt gekomen een T L M F fluorescentiebuis van 125 Watt met inwendige reflectie.
Dit is een z.g. starterloze buis. Aanvankelijk moesten deze buizen worden aangesloten
op 2voorschakelapparaten van 15Watt, maar sinds kort ishiervoor nu een aangepast
voorschakelapparaat ontwikkeld.
In Amerika worden fluorescentiebuizen van 200 W a t t vervaardigd, met een lengte
van 2,40 meter. De frequentie van de wisselstroom is daar anders dan in West-Europa,
zodat de originele voorschakelapparaten niet kunnen worden gebruikt. Er is getracht
hiervoor een oplossing te vinden.
Voor fluorescentielampen in de tuinbouw is een waterdicht belichtingsarmatuur
met afneembare reflector ontwikkeld. Dit maakt dat deze lampen niet alleen boven,
m a a r ook tussen gewassen kunnen worden geplaatst (afb. 7).
De plantenbestraling in de praktijk neemt langzaam toe. Naast die voor tomaten en
komkommersisnuo.a.ookeen installatie ontworpen voor het belichten van chrysantenstek. Voor een komkommerkweker is een installatie geadviseerd, waarbij het mogelijk
is ook grotere planten te blijven doorbelichten met een vermogen van 10 Watt/m 2 .
De animo voor elektrische grondverwarming bij vroege aardbeien neemt af. Weliswaar isop deze wijze een oogstvervroeging van enkele dagen te krijgen, maar de meeropbrengst van het produkt is nauwelijks hoger, dan de kosten van de extra bodemwarmte.
Het trekken van witlof op gaas met lage spanning voldoet goed en breidt zich nog
uit. Bij toepassing in zure grond blijkt het geplastificeerde gaas nog geen ideale oplossing te zijn. In turfmolmtabletten is met succes gebruik gemaakt van normaal installatiedraad met p.v.c.-isolatie. De draden zijn dan plm. 10cm van elkaar gelegd, waardoor eenjuiste temperatuurverdeling in het tablet is verkregen.
Deelgenomen is a a n een vierdaagse bijeenkomst van het International Committee
for Horticultural Engineering te Gent (België), betreffende toepassing van elektriciteit in de tuinbouw. Dit is de werkgroep „Tuinbouwtechniek" van de Internationale
vereniging voor Tuinbouwwetenschap (International Society for Horticultural
Science).
Machines en werktuigen
In alle takken van tuinbouw zijn grote moeilijkheden met de personeelsvoorziening
ondervonden. Het bleek moeilijk vaste arbeidskrachten aan te trekken of te vervan19

gen; los personeel voor seizoenarbeid was vrijwel nergens meer te krijgen. Als gevolg
hiervan bleef de mechanisatie van de bedrijven in een snel tempo doorgaan. Hierbij
deed zich het verschijnsel voor, dat de aard van de adviezen die door het I . T . T . zijn
verzorgd, aan een sterke wijziging onderhevig was. Voorheen hadden deze adviezen
vrijwel alleen betrekking op de aanschaffing van bestaande machines en werktuigen,
thans zijn steeds meer adviezen gevraagd over bepaalde aangepaste werktuigen, die
nog niet in de handel verkrijgbaar zijn. Ook is het aantal adviezen aan fabrikanten
van tuinbouwwerktuigen sterk toegenomen.
VERHAALKOP

De verhaalkop is dit j a a r in een voor de praktijk bruikbare uitvoering gebracht.
Vooral onder de zeer slechte omstandigheden van deze herfst kwamen de voordelen
van slipvrije aandrijving bij ploegen en lichten sterk naai voren. Ten opzichte van
ploegen met een tweewielige trekker vraagt deze uitvoering met een kipploeg vrijwel
geen extra bediening en tijd (afb. 8).
SPROEIINSTALLATIES

De vraag naar sproeiinstallaties is in het begin van hetj a a r buitengewoon groot geweest. Dank zij een hier georganiseerde cursus kan het advieswerk voor een groter gedeelte door medewerkers van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst worden gedaan.
Steeds meer is gebruik gemaakt van vaste, in de grond liggende, aanvoerleidingen.
Hiervoor komt p.v.c.-buismateriaal sterk naar voren. Voor een groot aantal sproeiinstallaties zijn op het I . T . T . de plannen uitgewerkt.
IJzerhoudend water (meer dan 3 mg per liter) kan in de fruitteelt ernstige schade
aan blad en gewas veroorzaken. Een vlaksproeidop is ontwikkeld met een bereik van
6 meter, waarbij het water niet hoger komt dan ca. 40 cm. O p deze wijze kan onder
de takken door worden gesproeid. Deze dop wordt door een Nederlandse fabrikant
vervaardigd.
Voor het sproeien in kassen wordt veel gebruik gemaakt van kunststofleidingen,
met het oogmerk om deze leidingen ook voor overbemesting te benutten. Er wordt
een sproeibuis toegepast met verdikte onder- en bovenwand, die minder ondersteuning behoeft en bovendien meer „vlees" heeft om de sproeidoppen in te schroeven.
Voor nachtvorstwering zijn eveneens veel sproeiinstallaties geadviseerd. Hoewel dit
sproeien ook wel zijn bezwaren heeft, is dit op de meeste plaatsen toch nog de meest
reële mogelijkheid. Getracht is door het aanleggen van buizen met sproeileidingen
boven elke rij bomen een systeem te vinden, waarbij minder water nodig zou zijn.
Voorlopig is deze veronderstelling niet bewaarheid, daar deze installatie (die duurder
is dan een met ronddraaiende sproeiers) aanzienlijk méér water gaf. Slechts indien
intermitterend sproeien mogelijk blijkt, is hiervan toepassing te verwachten. Voor
nachtvorstweringsinstallaties zijn veel vaste leidingen van kunststof aangelegd. Voor
het in werking hebben van een pompaggregaat met een elektromotor boven 2 pk is
een hinderwetvergunning nodig. Voor een verbrandingsmotor zelfs boven \ pk.
Hieraan wordt vaak niet gedacht, ditj a a r zijn er echter enkele tuinders door in moeilijkheden geraakt.
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A/b. 8. Verhaalkop aan
2-wielwe trekker

ZIEKTEBESTRIJDING

De nevelspuit en de snelspuit groeiden steeds meer naar elkaar toe, zodat met vrijwel elke sneispuit ook geneveld kan worden en elke nevelspuit ook als snelspuit kan
worden gebruikt.
Automatische spuitmachines met eigen motor worden niet veel meer gemaakt, omdat er een sterke voorkeur bestaat voor aftakasmachines. De vloeistoftanks zijn meestal
rond en van verzinkte staalplaat.
WERKTUIGEN

Bij de maaiwerktuigen zijn de cirkelmaaiers duidelijk favoriet gebleven. Ook hierbij
zijn weer tal van kleine verbeteringen naar voren gekomen, zoals b.v. het commandosysteem van de zwenkende schijf, dat met een zeer lichte druk op de boomstam kan
volstaan. Het gebruik van cirkelmaaiers voor het versnipperen van snoeihout maakte
plaatselijk enige opgang; het dikke snoeihout moet van te voren wel uitgeraapt worden.
De trilschaar voor het omhoogbrengen van bollengrond is op alle fabrikaten bollenrooiers toegepast. Het grondtransport van de trilschaar is nog voldoende bij rijsnelheden van 4 à 5 km/uur. Voor andere toepassingen (rooien van aardappelen, witlof,
peen, enz.) wordt met het trilschaarprincipe geëxperimenteerd.
De verdere ontwikkeling van de gladiolenrooier is sterk geremd door de slechte
grondtoestand in de herfst, niettemin zijn gunstige resultaten bereikt.
De kleibollenrooier (bestaande uit ploeg met gewonden rister, trilschaar, zeefrollenbaan en leesband) is dit j a a r in samenwerking met een kweker geprobeerd op een
lichte kleigrond. Voor een goede werking bleek in de eerste plaats zeer nauwkeurig
ploegwerk vereist te zijn.
In de boomkwekerij heeft de rooiploeg met lier opgang gemaakt. De ontwikkeling
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Afb. 9. Proef met een knollenrooier voor het lichten
van prei

van de z.g. bollenlijn isin eerste opzet mislukt. O p veel bedrijven kan de werkprestatie
echter aanzienlijk verbeterd worden door de machines op dejuiste wijze ten opzichte
van elkaar te plaatsen, door peltafels en leesbanden toe te passen en door het transport
van en naar droog- en bewaarruimten te verbeteren. Verschillende fabrikanten sluiten
met hun produkten reeds bij deze gedachte aan.
Voor de elektronische sortering van bloembollen kwam de mechanische afvoer gereed; de mechanische toevoer kon echter nog niet op een aanvaardbare wijze worden
gerealiseerd. Het sorteermechanisme zelf (door een Ned. fabrikant vervaardigd) bleek
in staat 10 bollen per seconde te sorteren met een afwijking van minder d a n 1 gram.
Voor het automatisch luchten van kassen zijn enkele nieuwe systemen ontwikkeld;
aanvankelijk beperkten zich de mogelijkheden tot de zeer grote bedrijven, maar er
zijn thans ook uitvoeringen op de markt voor kleinere kassen.
Een begin is gemaakt met de ontwikkeling van een grondontsmetter door middel
van directe verhitting.
Aan de sorteermachines zijn enkele wijzigingen aangebracht. Bij het fruit is de toestand thans zo, dat de machines geschikt moeten zijn voor automatische voeding. O p stortapparaten en kistenvulinrichtingen beginnen in gebruik te komen.
Bollensorteermachines worden aangepast aan het gebruik van gaasbakken. Voor
diverse produkten, die nog met de hand gesorteerd moeten worden, bestaat een dringende behoefte dit machinaal te kunnen doen (b.v. komkommers).
Bedrijfsorganisatie en w e r k m e t h o d e
Voor bovengenoemde onderwerpen bestaat in de praktijk een levendige belangstelling. Veel lezingen en cursussen zijn in het afgelopen j a a r verzorgd. In speciale opdracht is voor bedrijven in de kruidenteelt, de boomkwekerij, de fruitteelt, de bloembollenteelt en op het gebied van het veilingwezen onderzoek verricht naar de werkorganisatie op die bedrijven.
Zitting is genomen in het bestuur van de Landelijke werkcommissie „Arbeidstechniek in de L a n d b o u w " en in de Cursuscommissie van de vereniging „Ontwikkeling
arbeidstechniek".
Daar op dit gebied onderzoek, voorlichting en onderwijs nog zeer nauw met elkaar
verweven zijn, wordt hier verwezen naar blz. 59 van dit verslag, waar een overzicht
van de verschillende werkzaamheden wordt gegeven.
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BEPROEVING EN BEOORDELING
Beproeving
In het verslagjaar waren de volgende technische hulpmiddelen in beproeving:
Kwaliteitsbeproeving: 2 dichtingsmiddelen, o.a. voor kasbeglazing, waarvan het beproevingsrapport nr. 24/15.142 betreffende het middel „ P e r e n n a t o r - K - z w a r t " gepubliceerd zal worden.
Adviesbeproeving: 1 smeeroliesoort, o.a. voor tweetaktmotoren ; 1 watermeter; 4
sproei-(spuit)doppen; 1 stationaire benzinemotor; 1 schoffelfrees; 2 nevelspuitventilatoren; 2 kunststofslangen, o.a. voor bevloeiing. De belangstelling voor adviesbeproevingen bleef ongeveer constant. De gegevens zijn niet bestemd voor publikatie
doch dienen voor de constructieve ontwikkeling van het object of voor bepaling van
de geschiktheid voor bepaalde toepassingen.
Ontwikkelingsbeproeving: 1 fijnsproeidop in 3 typen, o.a. voor luchtbevochtiging bij
stekcultures (ontwerp I . T . T . ) ; 3 hydraulisch-mechanische hefvork-achterladers en 1
volhydraulische hefvork-achterlader voor een trekker, o.a. voor het gebruik van stapelkisten bij het oogsten en transporteren van fruit (ontwerp I . T . T . ) ; 1 pottenpersautom a a t met pneumatisch-mechanische zaaiinrichting, o.a. voor het opkweken van slaen bloemkoolplanten in de jongste fase (ontwerp Nederlandse constructeur) ; 2
vloeistofstroompiekbegrenzers, o.a. voor de afnemers van warmtebedrijven (I.T.T.).
Bij de ontwikkelingsbeproeving wordt de constructieve ontwikkeling van het object
door het I . T . T . verzorgd, in opdracht van fabrikant of adviserende instantie.
De ontwikkeling van het nieuwe type fijnsproeidop werd tot een bevredigend einde
gebracht. De octrooiaanvrage verkreeg het n u m m e r 241.880.
De constructieve ontwikkeling van de hydraulisch-mechanische hefvork-achterladers voor trekkers iseveneens beëindigd. De mogelijkheden van een volhydraulische
uitvoering bleken in vergelijking met de te verwachten kostprijs zoveel groter, dat is
besloten uitsluitend met dit type voort te gaan. Er kwam één exemplaar van het volhydraulische type gereed (afb. 11). Hierbij is gebruik gemaakt van de hefvorkslede,
de geleidingen en de perscilinder van een bekend merk vorkheftruck.

Afb. 10. Fijnsproeidop

Afb. 11. Hefvork op trekker

Contact is opgenomen met een Nederlandse fabriek, die een prototype vervaardigde van een speciaal voor de toepassing op fruitteeltbedrijven bestemde hydraulische
hefvork-achterlader.
Bij de ontwikkeling van de pottenpersautomaat is een bevredigende werking van
het transportgedeelte van de machine bereikt. De aanzienlijke verschillen in vorm en
gewicht bij de diverse zaadsoorten veroorzaken nog moeilijkheden.
V a n de vloeistofstroompiekbegrenzer is een bevredigend werkend exemplaar verkregen. Tegelijkertijd is nog een tweede, constructief eenvoudiger type in ontwikkeling. Verschillende constructievarianten van beide typen zijn beproefd. Verzameling
van meerdere gegevens is nodig, teneinde de gunstigste constructieve uitvoering tot in
details te kunnen bepalen.
Globale beoordeling
Er zijn 16globale beoordelingsrapporten in druk verschenen, namelijk:
Tabel 6. Beoordelingsrapporten 1960
Nummer

Merk

6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036

Kempkes en Waterreus
Küsters
Ridder
Renault
Hardie
Geka
Perrot
M.H.M
Kornet
Holder
Douven
Fontan
Kinkelder
B.V.C
D.V.I
N.E.V.A

Onderwerp
spuitstok
automatische luchtverwarmer
cirkelmaaier
vierwielige trekker
snelspuit
sproeistok met sproeiers
draaiende sproeier
rugnevelspuit
draaiende sproeier
rugnevelspuit
rugspuit
rugnevelspuit
rugnevelspuit
bedrijfsstofzuiger
draaiende sproeier
werkstelling

Aan verschillende fabrikanten of importeurs, die een globale beoordeling hebben
aangevraagd, is geadviseerd enige wijzigingen aan de toestellen aan te brengen, voordat tot een beoordeling wordt besloten.
Vier rapporten zijn niet in druk verschenen, daar de betreffende hulpmiddelen uit
de handel zijn genomen of aan de toestellen nog veranderingen worden aangebracht.
Keuringen
Verschillende verduurzamingsmiddelen zijn gekeurd op plantenbeschadigingen.
Hiervan geven de volgende middelen geen beschadiging aan de gewassen als ze op
kasconstructies worden aangebracht.
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Superwit, houtverduurzamingsmiddel van N.V. Ned. Drukinktfabrieken Bristol te
Honselersdijk.
Bristoleum, houtverduurzamingsmiddel van N.V. Ned. Drukinktfabrieken Bristol te
Honselersdijk.
Silikit, koud verspuitbare witte kit van N.V. Ned. Drukinktfabrieken Bristol te
Honselersdijk.
Ripolin, houtverduurzamingsmiddel van N.V. Ripolin te Hilversum.
Amphibolin, houtverduurzamingsmiddel van Ned. Verf- en Lakfabriek te Amsterdam.
Bitex, roestweringsmiddel van P. van Tankeren te Venlo.
Overige proefnemingen
Met een draaiende sproeier, een warmeluchtkachel en een automatische kasluchting zijn proefnemingen uitgevoerd. Aan de inzenders zijn adviserende rapporten
verzonden.
Onderzoek houtverduurzaming
V a n de houtverduurzamingsproef van raamlijsten, die in 1952 is opgezet, zijn dit
j a a r geen verschillen met de toestand in 1959 waargenomen.
Aan de raamlijstenproef, die in samenwerking met het H o u t Instituut T . N . O . in
1957 is opgezet, zijn in 1960 drie series lijsten toegevoegd, die met nieuwe middelen
zijn behandeld.
Deze proef loopt nog te kort om conclusies te kunnen trekken.
Bij waarnemingen aan steunmaterialen bij frambozen en bramen, die in het voorj a a r van 1957 zijn aangebracht, is het volgende op te merken: V a n de met avenarol
(op basis van pentachloorphenol) bestreken palen zijn er 3 bij de grond afgerot (vorig
j a a r 1). Hieruit mag worden vastgesteld, dat dit middel op deze wijze aangebracht
niet heeft voldaan. Er zijn eveneens 3 onbehandelde wilgen palen bij de grond afgerot
(vorigj a a r 2).
De steunpalen bij de appels en peren, die in de winter 1957/1958 zijn geplaatst,
verkeren alle nog in een goede staat.
V a n de bonenstokkenproef, die in het voorjaar 1958 is opgezet, zijn de volgende
gegevens te vermelden :
De bonen aan de stokken die in een kopersulfaatoplossing zijn gedompeld, hebben
de eerstejaren beschadigingsverschijnselen getoond. De opbrengst was wat lager dan
van de bonen aan met andere middelen behandelde stokken geteeld. De twee volgendejaren zijn deze beschadigingen niet meer opgetreden.
De onbehandelde ongeschilde wilgen stokken zijn na 3j a a r gebruik afgevoerd. Het
laatste j a a r is van \ deel van deze stokken het onderste gedeelte afgebroken.
De onbehandelde geschilde wilgen stokken zullen nog een vierde j a a r worden gebruikt. Hier van isna 3j a a r gebruik 1 / 6 deel afgevoerd, doordat eveneens het onderste
gedeelte was afgebroken. De andere stokken zijn nog in goede staat.
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ONDERZOEK
GRONDBEDEKKING MET ZWARTE FOLIE BIJ AARDBEIEN
Plan 16. U . D . C . 678.5

Het onderzoek met zwarte kunststof-folie als grondbedekking bij aardbeien 1 ) is
voortgezet in de volgende proeven.
Aardbeien in de vollegrond
V a n de in 1958 geplante aardbeien zijn de rassen Y d u n en Glasa nog in een tweede
teeltseizoen aangehouden.
Het tweedejaar iseen zeer kleine vervroeging van gemiddeld een dag waargenomen
bij de planten op de met folie bedekte grond. De totale opbrengsten gaven nu echter
geen betrouwbare verschillen. De nawerking van het beter aanslaan van de planten is
dus n a het tweede groeiseizoen verdwenen. Kwaliteitsverschillen zijn niet geconstateerd.
In 1959 zijn aardbeien van het ras Senga Sengana geplant in zandgrond, gedeeltelijk met zwarte folie bedekt. Vooraf is beregend, zodat het planten in vochtige grond
kon plaats vinden.
O n d e r invloed van de droge weersomstandigheden sloegen de planten op de folie
aanzienlijk beter aan dan op de niet bedekte grond. Dit ondanks het feit dat er na het
planten nog gesproeid is. Begin oktober was het percentage sterk achtergebleven
planten op de wel en niet bedekte veldjes respectievelijk 10en 20. Na de winter waren
er duidelijk standverschillen ten gunste van de aardbeiplanten op de folie. Na half mei
is tussen alle rijen stro aangebracht; in de niet met folie bedekte rijen ligt dit ook
tussen de planten (afb. 12).

Afb. 12. Aardbeien, rechts metplasticfolie - linkszonderfolie

ZieJaarverslag 1959 blz. 26.

Tabel 7. Oogstgegevensproef'vollegronds aardbeien (SengaSengana)opzwartefolie; geplantin1959 (gemiddelde
van zesveldjes van 42m2)
Oogstgegevens

Met folie

Zonder folie

Totale opbrengst (incl. rotte vruchten) in kg/veldje . .
Opbrengst verkoopbaar produkt in kg/veldje . . . .
Rotte vruchten
Datum waarop 5 0 % is geoogst

62,8 (zt 1,8)')
54,6 ( ± 1,5)1)
13%
I
20/6

79.3 (±3,9)»)
71.4 ( ± 3 , l ) i )
10%
19/6

') De tussen haakjes geplaatste cijfers geven de middelbare fout weer.

O pdemetfoliebedektegrondisgeen noemenswaardige vervroeging verkregen, maar
wel een belangrijk grotere opbrengst. Deze betrouwbare opbrengstvermeerdering van
ongeveer 3 0 %wordt voornamelijk toegeschreven a a n de geringere uitdroging van de
bedekte grond nahet planten.
O p de folie ishet gewichtspercentage rotte vruchten betrouwbaar lager d a n op de
onbedekte grond; het verschil is echter klein.
In de grafiek afb. 13ishet verloop van de opbrengst weergegeven.
A a r d b e i e n o n d e r p l a tg l a s
De proef die in 1959 is opgezet als herhaling v a n een vorige, is mislukt tengevolge
van droogte. Doordat eengroot deel van de planten niet is aangeslagen, is deze proef
begin oktober gestopt. Een op dat moment verrichte telling leverde de volgende gegevens op over het aanslaan in de welen niet bedekte grond :
Afb. 13. Opbrengst vanaardbeien „,
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Tabel 8. Aantallenniet aangeslagenplantenplatglas-aardbeien
Aardbeiplanten
Totaal geplant . .
Niet aangeslagen .
Slecht aangeslagen

Met folie
576 = 100%
70 = 12%
112 = 2 0 %

Zonder folie
576 = 100%
276 = 48 %
99 = 1 7 %

De stand van de overige planten was op de met folie bedekte grond beter dan op de
onbedekte grond. Het is duidelijk, dat bij deze proef de folie een aanzienlijk hogere
opbrengst gegeven zou hebben als gevolg van het beter aanslaan van de planten.

CONCLUSIE

Het is gebleken, dat grondbedekking met zwarte folie bij aardbeien belangrijke opbrengstverhogingen kan teweeg brengen. Hogere opbrengsten zijn verkregen bij planten, die reeds vrij spoedig na het planten een betere stand te zien gaven dan de controle-planten. Verschillen ten gunste van de grondbedekking traden op, wanneer in
vochtige grond isgeplant bij droog weer. Grondbedekking geeft dus een grotere oogstzekerheid bij omstandigheden die ongunstig zijn voor het aanslaan van de planten.
De nawerking van het beter aanslaan was na een tweede groeiseizoen verdwenen.
In de praktijk zal het effect van grondbedekking met folie zeer sterk kunnen variëren, afhankelijk van de plaats en de tijd waar en wanneer geplant wordt.
Bij meeropbrengsten zoals in enkele gevallen verkregen zijn, is het aanbrengen van
de folie zeker economisch verantwoord geweest.
Voor goede teeltresultaten moet de folie strak over de grond liggen en dienen de
plantopeningen voldoende groot te zijn.

VERGELIJKING VAN STENEN POTTEN MET
KUNSTSTOFPOTTEN
Plan 59. U.D.C. 631.346

a. Verdampingsverliesvan stenen- en van kunststofbloempotten
Door ongeveer even grote stenen bloempotten en bloempotten van kunststof, gevuld met 300 gram steeds weer begoten grond, onder dezelfde klimatologische omstandigheden te houden en elke 48 uur te wegen, is het gewichtsverlies door verdamping bepaald en vergeleken.
Het gemiddelde gewichtsverlies bedroeg onder deze omstandigheden bij de stenen
pot per etmaal 52,6 gram en bij de kunststofbloempot 17,5 gram.
Bij elke weging is deze (ongeveer 3 : 1 ) verhouding geconstateerd. De gemiddelde
verdampingsverliezen lagen bij de stenen potten ver uiteen, bij de bloempotten van
kunststof dicht bij elkaar, zoals was te voorzien. De potten stonden vrij opgesteld.
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Tabel 9. Vergelijking van hetverdampingsverlies
Datum
van/tot

Aantal

Bloempotten van kunststof
Gemiddeld verdampingsverlies
in grammen per etmaal

Stenen potten
Gemiddeld verdampingsverlies
in grammen per etmaal

19-21/4
21-23/4
23-25/4
25-27/4

48
48
48
48

19,5
16,5
16,5
18,0

63,0
49,5
49,0
49,0

17,5

52,6

Totaal gemiddelde
CONCLUSIE

1. Doordat een bloempot van kunststof veel minder water verliest door verdamping
dan, een stenen pot, zullen de daarin groeiende planten een tijdelijke droge periode
beter kunnen doorstaan.
2. Daar de planten in een bloempot van kunststof meer gelijkmatig water tot h u n beschikking hebben, zal de groei regelmatiger verlopen dan in stenen potten, die in
de vensterbank staan en zeer ongelijk water verliezen door verdamping. De ene
stenen pot zal vaker begoten moeten worden om aan de waterbehoefte van de
plant te kunnen voldoen, dan de andere.
b. Waterverlies doorverdamping, wanneerniet meerwordtbegoten
Door verschillende oorzaken kunnen planten, die in de vensterbank staan, niet
regelmatig of zelfs enige tijd helemaal niet worden begoten.
De wijze waarop dan in niet met planten begroeide potten het verdampingsverlies
verloopt, is voor stenen potten en bloempotten van kunststof nagegaan. De klimaatomstandigheden waren voor de beide soorten potten gelijk. Door wegingen om de 48
of 72 uur is het verdampingsverlies vastgesteld. De potten bevatten 300 g grond.
Tabel 10geeft de verdampingsverliezen weer.
Tabel 10. Verdampingsverliezen

Datum
van/tot

27-29/4
29- 2/5
2 - 4/5
4 - 6/5
6- 9/5
9-11/5
11-13/5
13-16/5
16-18/5

Aantal
uren

48
120
168
216
288
336
384
456
504

'otten van kunststof
Verdampingsverlies in grammen

Stenen potten
Verdampingsverlies in grammen

Gemiddeld

/o

Gemiddeld

/o

per
24 uur

per
pot

totaal

van het
totaal

per
24 uur

per
pot

totaal

van het
totaal

14,5
14,0
15,5
16,0
13,0
7,5
5,5
3,0
1,7

29
43
31
32
38
15
11
9
3

29
72
103
135
173
188
199
208
211

13,7
34,1
48,8
64,0
81,9
89,1
93,8
98,6
100

44,0
33,0
17,0
11,5
8,3
4,5
4,5
1,6
1,0

88
100
34
23
25
9
9
5
2

88
188
222
245
270
279
288
293
295

29,8
63,7
75,3
83,1
91,5
94,5
97,6
99,3
100
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Het verdampingsverlies van de stenen pot is aanzienlijk groter dan van de potten
van kunststof, nl. gemiddeld 2 9 5 - 2 1 1 g = 84 g meer. Hiervan is gemiddeld 3- 60 g
door de poreuze wanden van de stenen potten opgenomen, terwijl + 24 g r a m nog in
de kluit van de kunststofpotten achter gebleven is na de 21 dagen.
De gemiddelde verdampingsverliezen per 24 uur liggen de eerste 12 dagen bij de
potten van kunststof dicht bij elkaar. Na deze 288 uur is 8 1 , 9 % van het vocht verdampt. Zowel de lijn, die met de tijd het totale verdampingsverlies in g r a m m e n weergeeft als de kromme die het % hiervan uitdrukt, lopen de eerste 12 dagen rechtlijnig,
w a a r n a de afronding tot horizontaal zich langzaam voltrekt (zie grafiek afb. 14).

Afb. 14. Verdampingkunststofpotten
enstenenpotten

"l ty,, **{ Wi Ys

De verdampingsverliezen van de stenen potten variëren onderling sterk. Na 120 uur
bedraagt het totale verdampingsverlies reeds gemiddeld 63,7%. De voornoemde lijnen lopen de eerste twee dagen zeer steil en beginnen na 5 dagen reeds af te vlakken.
Halvering van het verdampingsverlies per 24 uur heeft in de stenen potten na 120
uur plaats, in de kunststofpotten na 288 uur. Dit is een verschil van 7 dagen.
CONCLUSIE

In een bloempot van kunststof beschikt een plant bij niet gieten langer over water
en blijft daardoor langer leven, dan in een stenen ppt. Door het minder snel verliezen
van water in een bloempot van kunststof krijgt de plant meer tijd zich op droogte in te
stellen.
c. 7emperatuurmetingen in potten met nattegrond
Door de grote verdamping van stenen potten zal de temperatuur van de grond in
deze potten lager zijn dan in potten van kunststof.
O m dit te bepalen zijn temperatuurmetingen verricht in beide potsoorten van gelijke grootte en gelijke grondinhoud onder dezelfde klimatologische omstandigheden.
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Factoren die ook van invloed kunnen zijn op de temperatuur, zijn o.a.:
Het gewicht van een gevulde stenen pot ( + 900 gram) ligt belangrijk hoger dan dat
van de pot van kunststof (— 510 gram), terwijl het buitenoppervlak, waarmee stralingsenergie kan worden opgevangen, resp. afgegeven, ongeveer even groot is.
De kleur en isolatiewaarde van de wand van de kunststofpot zijn moeilijk te vergelijken met die van de wand (nat of droog) van een stenen pot.
Door verschil van vochtgehalte van de potkluit zal de warmteoverdracht in de pot
ook verschillen en niet constant zijn.
De proef is gedaan in een verwarmde bloemenkas, waar de relatieve luchtvochtigheid steeds vrij hoog is.
De temperatuur is gemeten met een millivoltschrijver gedurende 130 uur (om de
5 min.).
De luchttemperatuur isiets boven de pot gemeten en de grondtemperatuur op 5 cm
diepte in het midden van de pot. De resultaten zijn in een grafiek weergegeven (zie
afb. 15).
A/b. 15. Temperatuurmetingen inkunststofpotten enstenenpotten

O m de instralings- en uitstralingsperioden aan te geven is op de bases van de uren,
de voor die tijd van het jaar geldende dag- en nachttijd ingevuld.
De gemeten luchttemperatuur schommelt overdag door de bewolking zeer sterk.
Uit de kromme blijkt, dat de grootste temperatuurverschillen (2 à 3 °C) optreden
n a 12.00 uur tot in de avonduren, met een max. van ongeveer 3 °G tussen 16.00 en
18.00 uur.
Tijdens de nacht is het verschil 1,5-2 °C, doch het geringste verschil in de temperatuur tussen de beide potsoorten ligt tussen 8.00 en 12.00 uur in de morgen.
De verklaring van deze temperatuurverschillen is, dat in de middaguren de temperatuurstijging, veroorzaakt door de instralingsenergie, door de grotere verdamping uit
de stenen pot wordt beperkt.
In de ochtenduren isde relatieve luchtvochtigheid nog zó groot, dat de verdamping
uit de stenen potten hierdoor wordt voorkomen, terwijl ze wel stralingsenergie opnemen, dus warmer worden.
Na 17 april, als de stenen potten door uitdroging minder verdampen, zijn de verschillen geringer.
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De hoogste dagtemperaturen zijn gemeten tussen 14.00 en 16.00 uur. De maximale temperatuur in de potten van kunststof is later bereikt en lag hoger dan in de
stenen potten. Dit verschil is na 17 april ook minder, daar de stenen potten uitdroogden. Hieruit blijkt, dat de grotere verdamping de temperatuurstijging, die veroorzaakt wordt door de instraling, afremt.
De minimum nachttemperaturen waren in de kunststofpotten steeds het hoogst. Ze
vallen wel op hetzelfde tijdstip als die van de stenen potten, nl. vlak nadat de instraling weer begint (zie grafiek), doch bewolking kan hierop van invloed zijn, zoals op 17
april het geval was.
Gedurende de nacht komt de verdamping tot stilstand en heeft dus hoofdzakelijk
warmteverlies plaats door uitstraling.
Tabel 11.
Datum

Tijdvan maxima een minimale temperaturen
14 april

15 april

16 april

17 april

18 april

Kunststof
Max.temp. 18u. 19.0°C
Min.temp.

16u. 24,2°C
6 u . 16,5°C

14u. 25,2°C
6 u . 15,8°C

16u. 21,5°C
6 u . 15,7°C

16u. 21,5°C
4 u . 15,5°C

12u. 22,3°C
6 u . 14,8°C

Stenen pot
Max.temp. 16u. 17.3°C
Min.temp.

14u. 21,2°C
6 u . 14,5°C

14u. 22,7°C
6 u . 14,0°C

14u. 19,0°C
6 u . 13,7°C

16u. 19,7°C
4 u . 13,8°C

12 u. 22,0°C
6 u . 13,8°C

13april '60

Worden de amplitudes tussen de max. temperaturen en de min. temperaturen van
de opvolgende nacht vergeleken, dan blijken deze in de kunststofpotten het grootst te
zijn. Dit is stellig een gevolg van de hogere temperatuur, die de grond in deze potten
bereikt, doch er is geen regelmaat.
Amplitudes weergegeven van 13-17 april zijn resp.
Kunststofpot
Stenen pot
Verschil in amplitudes .

2,5°C
2,8°C
-0,3°C

8,4°C
7,2°C
+ 1,2°C

9,5°C
9,0°C
+0,5°C

6,0°C
5,2°C
+0,8°C

gemiddeld 6,60°C
gemiddeld 6,05°C
gemiddeld 0,55°C

De invloed van de relatieve luchtvochtigheid zal hiervan de oorzaak zijn.
De grootte van de amplitudes is zeer afhankelijk van het weer. Een zonnige dag,
gevolgd door een heldere nacht, geeft een grote amplitude.
Na 17 april zijn de temperatuurverschillen tussen de beide potsoorten geringer geweest. Als oorzaak hiervan is slechts het uitdrogen van de stenen potten te noemen.
De hogere temperatuur van de grond in potten van kunststof kan een gunstige invloed hebben, vooral op planten, die in de winterperiode worden opgekweekt.
d. Verdrogingsproefbij Tagetes
Tagetesplantjes, op 19 m a a r t opgepot in evengrote kunststof- en stenen potten,
groeiden in een kamer met centrale verwarming in de kunststofpotten belangrijk
beter. Het verschil was begin mei zeer duidelijk.
Door onderdompeling zijn op 11mei alle potten gedrenkt, w a a r n a geen water meer
is gegeven.
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O p 19 mei begonnen de planten in de stenen pot verdrogingsveischijnselen te vertonen. O p 23 mei waren ze afgestorven. O p 24 mei vertoonden de planten in de
kunststofpotten verdrogingsverschijnselen. O p 30 mei is de proef beëindigd.
In de kunststofpotten hadden de planten onder deze omstandigheden een vakantie
van 14 dagen goed overleefd.
De planten in de potten van kunststof, leefden na de eerste droogte verschijnselen
nog 6 dagen, terwijl die in stenen potten na 4 dagen waren afgestorven.
De eigenschap van de kunststofpotten, weinig water te verdampen, kwam de planten ten goede.
e. Verdrogingsproefbij primula's
Primula's, opgekweekt in potbladen 54, zijn op 18mei opgepot in kunststof- en in
stenen potten.
De groei was in de stenen pot aanvankelijk veel beter. I n de kunststofpot was de
stand gedrongen met donkergroen blad.
O p 4juli zijn van elke soort twee potten gedrenkt weggezet, w a a r n a de verdrogingsproef begon.
Primula's zijn nogal droogtegevoelig.
11juli hingen de primula's in de stenen potten slap door watergebrek.
18juli begonnen de primula's in de kunststofpotten tekenen van verdroging te vertonen. Deze primula's hadden zich op droogte ingesteld en groeiden niet. De proef is
op die dag geëindigd. De primula's in de kunststofpotten hadden een vakantieperiode
van 14 dagen doorstaan zonder enige schade.
f. Vergelijking van de doorwortelingvan potkluiten
Tagetesplantjes zijn op 19 m a a r t opgepot in evengrote stenen potten en potten van
kunststof en in de vensterbank van een kamer met centrale verwarming opgekweekt.
Eind mei was de groei in de potten van kunststof veel beter. Een verklaring voor
deze betere groei is de regelmatige watervoorziening in de kunststofpotten, met misschien meer bereikbare voedingszouten. De potten zijn elke dag gegoten.
Het is bekend, dat in stenen potten in de vensterbank de wortels tegen de potwand
hechten, aangezien daar de concentratie van voedingszouten hoger is. I n een pot van
kunststof, vindt geen verdamping door de wand plaats en zullen zowel het vocht als
de voedingszouten meer verspreid door de kluit voorkomen. De wortels zullen overal
in de kluit groeien en slechts door de wand van kunststof worden geleid en omgebogen.
De wortels hebben geen enkele reden zich aan de wand te hechten. Bij droogte kunnen de wortels het water uit de hele kluit halen en krijgen hierdoor meer de tijd zich
op droogte in te stellen. De luchthoeveelheid in de grond is afhankelijk van de hoeveelheid water, dat de poriën vult. Te veel water moet kunnen verdwijnen door openingen onder in de pot.
O p 30 mei zijn de kluiten uitgenomen, op twee plaatsen doorgesneden, de kapjes op
een gaasje gezet en voorzichtig met water de ter plaatse aanwezige wortels blootgespoeld (afb. 16).
Duidelijk is te zien, dat de doorworteling van de kluit van de kunststofbloempot
veel beter is dan die van de stenen pot.
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A/b. 16. Doorworteling van Tagetesinkunststofpotten enstenenpottenop30 mei

De verschillen van doorworteling zijn bij dit voorbeeld zeker erg groot, daar de
planten in een centraal verwarmde kamer hebben gestaan. De tendens van deze beworteling zal echter in kunststofpotten steeds aanwezig zijn.
g. Bewortelingsvergelijking van tomatenplanten, verspeendin stenenpotten, perspotten, polyethyleenzakjes enmultipot 24
De tomatenplanten zijn op 1 juli in de potten verspeend. Het gewicht van de grond
in de polyethyleenzakjes was 550 g, stenen potten 450 g, perspotten 350 g en in de
multipot 24, 130 g.
De hoeveelheid kluitgrond was dus niet gelijk. De groei in de polyethyleenzakjes
was verreweg het beste.
De wortels die tegen de wand van het zakje zichtbaar waren, groeiden naar beneden
en vormden een hechte kluit. Door deze kluit iets conisch te drukken, was het zakje
gemakkelijk te verwijderen.
De planten in de multipot, die aanvankelijk ook goed groeiden, kregen plaatsgebrek. De potjes kunnen niet uiteengezet worden, waardoor de planten elkaar hinderen.
Er is geen verschil in groei tussen de stenen potten en de perspotten waargenomen.
De worteleinden die door de perspot zijn gegroeid, sterven af. Dit is zeker een nadeel.
Door grond uit te spoelen is de beworteling nagegaan. Deze viel in het algemeen
mee. De teelt van één m a a n d in losse grond heeft geen duidelijke verschillen gegeven.
De doorworteling van de kluit in de polyethyleenzakjes was het beste. In deze kluit
bevinden zich veel wortels, die ook in horizontale richting door de kluit zijn gegroeid.
De wortels van de planten in de perspotten zijn dik en minder talrijk.
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Afb. 17. Primula'sopgekweekt in multipot

h. Bewortelingsproef vanprimula's uit eenmultipot
Primula's uit een multipot 54 zijn op 18 mei in stenen- en kunststofpotten verspeend
met 500 g potgrond. De plantjes uit de multipot h a d d e n een goede stevige kluit.
De groei van deze primula's in de stenen potten was sneller dan die in de potten van
kunststof. In deze laatste potten is de stand gedrongen en zijn de bladeren vrij klein.
Als reden hiervoor is te geven, dat de primula's in de stenen potten een ander wortelmilieu kregen. De wortels werden gedwongen naar de wand te groeien en moesten
hiertoe de nieuwe kluitgrond passeren.
De wortels van de primula's, opgepot in de bloempot van kunststof hadden geen
enkele reden in de nieuwe kluitgrond te groeien. De doorworteling van de nieuwe
kluitgrond vond veel langzamer plaats. Hierdoor is de groei, hoewel niet slecht, minder snel geweest. De kleur van de bladeren bleef donker.
Eerst eind augustus hebben de primula's in de potten van kunststof die in de stenen
potten ingehaald wat groei betreft, zodat er toen weinig ofgeen verschil meer bestond.
Primula's opgekweekt in kunststofpotten (potbladen) hebben een sterk wortelgestel. Na oppotten in een stenen pot worden de wortels gestimuleerd om naar de wand
te groeien. Dit geeft een versnelde groei van de hele plant, waardoor deze eerder verkoopbaar is.
Afb. 18. Dezelfdeplantenin stenen- enkunststofpotten op20juni
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PLANTENBESTRALING
Plan 2. U . D . C . 621. 32 : 635.64

Door de werkgroep Tomatenbelichting zijn in 1959-1960 op een achttal plaatsen in
opzet vergelijkbare belichtingsproeven genomen. Als onderdeel hiervan is de volgende proef uitgevoerd.
O p z e t v a n de p r o e f
Naast een vergelijking van belichten en niet belichten zijn een 3-tal lamptypen met
elkaar vergeleken. Dit laatste op basis van gelijke bestralingsintensiteit. Hierbij zijn
vergeleken : fluorescentielampen, hogedrukkwiklampen met fluorescerende ballon en
menglichtlampen; de laatste zijn te beschouwen als kwiklampen met gloeilampenlicht.
De belichting vond plaats vanaf het verspenen tot aan het uitplanten; tijdens de
opkweekperiode zijn de belichtingsintensiteit en de dagelijkse belichtingsduur enkele
malen verminderd. Vanaf het verspenen op 9 december 1959 is continu belicht tot
28 december. D a a r n a is opgepot en dagelijks 16 uren belicht tot 11j a n u a r i , de dag
waarop de planten uit elkaar zijn gezet. Vervolgens is 12 uur per dag belicht. Bij het
oppotten en uit elkaar zetten van de planten is lampafstand aangepast aan de door
de planten ingenomen ruimte; hierdoor verminderde de belichtingssterkte tot respectievelijk \ en \ van de aanvankelijke waarde. Het is duidelijk dat op deze wijze een
zo intensief mogelijk gebruik van de lampen is gemaakt, terwijl mede door de kortere
duur de belichting meer is „aangepast" aan de natuurlijke lichtomstandigheden na
het uitplanten.
De onbelichte planten zijn 3 weken eerder gezaaid dan de belichte en opgekweekt
in een afzonderlijke ruimte bij een lagere temperatuur, doch met grondverwarming.
Alle planten zijn op 25j a n u a r i in de kas gebracht en op 27j a n u a r i geplant.
Waarnemingen voor de oogst
Bij het uitplanten verschilden de drooggewichten van de belichte planten slechts
weinig (0,92-1,2 gram) ; de onbelichte planten waren beduidend lichter (0,27 g r a m ) .
H e t aantal bladeren groter dan 2 cm was bij alle groepen ongeveer 8.
Er zijn gegevens verzameld over de opbrengst, de aantallen bladeren onder de eerste 2 trossen, de bloeidatum, de grootte en de zetting van de eerste 2 trossen en de
rijpingsdatum van de eerste vruchten aan deze trossen. Deze zijn samengevat in
tabel 12.
Uit de betreffende gegevens blijkt, dat het aantal bladeren tussen de le en 2e tros
groter is n a a r m a t e het aantal onder de Ie tros kleiner is.
De bloei- en rijpingsdatum van de onbelichte planten valt ongeveer een week later
dan dievan de belichte planten. V a n de belichte groepen verschillen de H P L - en T L planten slechts weinig. De ML-planten zijn bij de bloei van de Ie tros later, m a a r dit
verschil verdwijnt; de gemiddelde rijpingsdatum voor de eerste vrucht van de 2e tros
is voor alle belichte groepen gelijk. De onbelichte planten onderscheiden zich verder
van de belichte door een grotere 2e tros en door een aanzienlijk geringere zetting van
de eerste 2 trossen.
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Tabel 12. Groeien opbrengstvan tomatenplanten
Gem. per plant (uit
4 herhalingen van
24 planten)

Aantal bladeren onder
de Ie tros
Aantal bladeren tussen
de Ie en 2e tros. . .
Bloeidatum eerste bloem
van de 1etros . . .
Bloeidatum eerste bloem
van de 2e tros . . .
Rijpingsdatum eerste
vrucht van de Ie tros
Rijpingsdatum eerste
vrucht van de 2e tros
Aantal bloemen Ie tros
Aantal bloemen 2e tros
Zettingspercentage
1e tros
Zettingspercentage
2e tros
kg-opbrengst op 2 mei
kg-opbrengst op 2juni
kg-opbrengst (totaal)
op 11 juli

Hogedrukkwiklampen met
ballon (HPL)

Fluorescentielampen (TL)

Menglichtlampen
(ML)

Onbelichte
controle

8,4

8,3

8,9

7,5

3,4

5,9

.
4,3

4,6

16 februari

16 februari

20 februari

24 februari

3 maart

4 maart

4 maart

10 maart

19 april

20 april

21 april

27 april

7 mei
7,4
6,8

7 mei
7,8
6,9

7 mei
7,2
6,8

12mei
5,9
8,3

93

96

95

47

78
0,31
1,76

75
0,31
1,82

75
0,28
1,97

43
0,11
1,51

3,45

3,37

3,58

3,33

Oogstresultaten
Na aanvankelijk wat minder te hebben opgebracht d a n de beide andere belichte
groepen, is de opbrengst bij de ML-planten na begin mei steeds het hoogst geweest.
Ook zijn deverschillen in opbrengst tussen de H P L - en de T L - planten gering. De onbelichte controleplanten hebben in vergelijking met de belichte een belangrijk latere
opbrengst gegeven.
Over de teelt is nog te vermelden, dat de onbelichte planten een slechte start hadden, doordat de perskluit te droog was (de belichte planten zijn in pot gekweekt),
waartegenover staat dat vooral de belichte planten omstreeks begin april een vrij
sterke groeiremming ondergingen door watertekort (door de nieuwe drainage in de
kas droogde de ondergrond sterker uit dan verwacht was). De oogst, zowel van de belichte als van de onbelichte planten, ishierdoor verlaat. In alle groepen planten kwam
tijdelijk neusrot voor, waardoor de totale opbrengsten enigszins zijn verlaagd (naar
schatting met 0,25-0,5 kg per plant).
CONCLUSIE

Met inachtneming van de proefomstandigheden kon worden geconstateerd dat de
belichting eenvervroeging van de oogst heeft gegeven en dat het gebruikte lamptype
hierbij van ondergeschikte betekenis is, mits wordt uitgegaan van een gelijke bestralingssterkte.
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Afb. 19. Vier kassen vanverschillend type ophetproefterrein Mansholtlaan

KASKLIMAAT EN PRODUKTIE BIJ TOMATEN
Plan 15. U . D . C . 631.344.8 : 697

I n vier kassen van verschillend type zijn proeven uitgevoerd om gegevens te verkrijgen over de invloed v a n het kasklimaat op de produktie van de tomaat. De vier
kastypen bestaan uit een Venlo-warenhuis (8 kappen, kapbreedte 3,25 m, dakhelling
20°), een stalen 8-kapper (8 kappen, kapbreedte 3,25 m) een stalen 4-kapper (4
kappen, kapbreedte 6,50 m) en een stalen 2-kapper (kapbreedte 13,00 m, zie afb. 19).
De dakhelling van de stalen kassen is 30°. De kassen zijn O - W georiënteerd, terwijl
de plantenrijen N-Z staan.
I n een middenbaan van ruim 3 m breed in elk der kassen zijn twee proefvakken
aangelegd van 16 m 2 . De grond van deze vakken is gemengd om grondverschillen uit
te schakelen en is van de omliggende grond gescheiden door plasticfolie.
Tomatenplanten van het ras Moneymaker zijn op 3 februari uitgeplant in de
proefvakken en in controlevakken op normale kasgrond. Deze controlevakken waren
gelegen tussen twee proefvakken. De planten zijn getopt op 7 trossen. Zij kregen een
gelijke behandeling. Door het ontbreken van klimatologische gegevens kon echter niet
worden vastgesteld of de beoogde gelijkheid in behandeling steeds is bereikt.
De oogst begon op 19 april en eindigde op 23juni. Na afloop van de teelt bleek de
voedingstoestand van de grond in de proefvakken niet optimaal te zijn, waardoor verschillen in opbrengst optraden in de orde van 1 5 % .
De vervroeging
D a a r alle planten in dezelfde ruimte waren opgekweekt, was niet te verwachten,
dat zich onder invloed van het kastype spoedig verschillen zouden manifesteren.
De gemiddelde bloeidatum van de eerste tros - 3 weken n a het uitplanten - viel dan
ook slechts 0,6 dag vroeger in de 2-kapper dan in het Venlo-warenhuis. De bloeidata
van de tweede en derde tros vertoonden een verschil van 2 dagen tussen deze kassen.
Verder bleek dat de rijpingstijd in de 2-kapper iets korter was dan in het warenhuis.
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Van een duidelijke opschuiving van de pluktijden is echter geen sprake bij verschillen
van deze grootte.
Tijdens de plukperiode is de oogst regelmatig op vroegheid geanalyseerd. Hierbij
bleek, dat wanneer 10%, 3 0 % en 5 0 % van de oogst was bereikt, de vervroeging steeds
1,6 dag bedroeg. Bij het bereiken van 7 5 % van de opbrengst werd een vervroeging
van 2,7 dag gevonden in de 2-kapper t.o.v. het Venlo-warenhuis.
I n alle gevallen waarin de vroegheid is beschouwd, was het Venlo-warenhuis het
laatst. De 2-kapper was van alle kassen het vroegst. De 8-kapper en 4-kapper lagen in
rangorde hier tussen in, waarbij in de meeste gevallen de 8-kapper vroeger was dan de
4-kapper, vermoedelijk als gevolg van storende klimaatsinvloeden.
Per kas bezien bleek, dat de Noordelijke proefvakken vroeger waren dan de Zuidelijke. Dit moet worden toegeschreven aan andere verhoudingen tussen de klimaatsfactoren op deze twee plaatsen.
De kilogramopbrengst
Toevallige omstandigheden kunnen invloed uitoefenen op de trosgrootte, waardoor
verschillen ontstaan, welke niet inhaerent zijn aan het kastype.
Uit vruchttellingen bleek, dat de 8-kapper het grootste aantal bloemen a a n de eerste drie trossen had. Daar bovendien het zettingspercentage gemiddeld iets hoger was
( 2 % t.o.v. de 4-kapper), resulteerde dit in een verschil van 2 vruchten per plant méér
voor de eerste drie trossen t.o.v. de 4-kapper, waarin het aantal vruchten per plant het
kleinst was. Dit wijst er op, dat het klimaat in de 8-kapper, althans tijdelijk, relatief
iets gunstiger moet zijn geweest.
In de loop van het seizoen wijzigde zich de situatie. Voor totaal 7 trossen bleek het
grootste aantal vruchten te zijn gevormd in de 2-kapper, gevolgd door het Venlowarenhuis. De 4-kapper leverde het kleinste aantal vruchten. Per kas bekeken was het
aantal vruchten in de Noordelijke proefvakken lager dan in de Zuidelijke.
Bij beschouwing van de sortering bleek, dat het hoogste gewichtspercentage Btomaten in het Venlo-warenhuis voorkwam, het laagste in de 8-kapper. Het percentage van A en B sortering tezamen was het hoogste in de 2-kapper (grofste sortering).
Daar het aantal vruchten grotendeels de kg-opbrengst bepaalt en verschillen in sortering in deze proef slechts een geringe invloed uitoefenden op de totale kg-opbrengst,
is de volgorde der kassen hierbij in hoofdzaak dezelfde als bij de vruchttellingen is geschetst.
Tabel 13. Opbrengst vandetomateninkgper 100planten
2-kapper

Totaal

Vak

Venlo-warenhuis

8-kapper

4-kapper

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

274
284
309
313
283
293

278
261
324
324
276
279

267
257
325
336
285
271

303
303
320
340
315
291

1122
1105
1278
1313
1159
1134

Totaal kg

1756

1742

1741

1872

7111
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De hoogste opbrengsten zijn verkregen in de 2-kapper, gevolgd door die in het
warenhuis (gemiddeld verschil van ca. 200 g per plant). De opbrengsten in 8-kapper
en 4-kapper waren gelijk, hoewel de planten in de 8-kapper totaal een halve vrucht
meer h a d d e n dan die in de 4-kapper. Dit verschil is genivelleerd door een grovere sortering in de 4-kapper. Binnen de kas gaven de Noordelijke proefvakken (1.1 en 1.2)
een lagere opbrengst met een fijnere sortering dan de Zuidelijke proefvakken (3.1
en 3.2).
De financiële opbrengst
Het aantal kilogrammen per plant blijkt de grootste invloed te hebben op de bruto
geldelijke opbrengst per m 2 . Een veel minder grote invloed hierop, heeft in deze proef
de vervroeging gehad. O m een indruk te verkrijgen over de invloed van beide factoren
op de geldelijke opbrengst, zijn de dagelijkse opbrengsten in kg per object vermenigvuldigd met de gemiddelde veilingprijs over alle sorteringen van de veiling Berkel
over de afgelopen 11 jaar.
Tabel 14. Opbrengst van de tomaten inguldensper100planten
Vak

Venlo-warenhuis

8-kapper

4-kapper

2-kapper

Totaal

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

536
521
548
565
516
539

532
503
590
597
514
542

512
480
542
618
517
508

581
570
590
625
598
566

2161
2074
2270
2405
2145
2155

3225

3278

3177

3530

13210

Totaal

In de oogstperiode van deze proef (19/4-23/6) daalde de prijs per kg met gemiddeld
4,2 et per dag. De gemiddelde kg-prijs is dan ook een m a a t voor de vervroeging, hoewel het aantal dagen vervroeging hieruit niet zonder meer te berekenen is (tabel 15).
Tabel 15. Gemiddelde kg-prijsinguldensper100 kg
Vak

Venlo-warenhuis

8-kapper

4-kapper

2-kapper

Totaal/gem.

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

196
184
177
181
182
184

191
193
182
184
186
194

192
187
167
184
181
188

192
188
184
184
190
195

193
188
178
183
185
190

Totaal/gem.

184

189

183

189

186

De hoogste geldelijke opbrengsten zijn verkregen in de 2-kapper waar de grootste
vervroeging gepaard ging met de hoogste kg-opbrengst. De financiële resultaten in de
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8-kapper komen, op de tweede plaats. Het grotere aantal vruchten aan de eerste drie
trossen, waardoor relatief een groot aantal kilo's op een vroeger tijdstip is geoogst, is
hiervan de oorzaak.
In het Venlo-warenhuis ging de verlating gepaard met een hoge kg-opbrengst. Deze
opbrengst woog echter niet op tegen de vertraging van het oogstverloop. Het verschil
tussen deze kas en de 2-kapper bedraagt + f 1,60 per m 2 .
De 4-kapper was niet alleen de minst vroege van de stalen kassen, maar h a d bovendien het laagste aantal kilo's geproduceerd. De financiële resultaten van de proefplanten in deze kas waren dan ook het slechtst.
Binnen de kas komt tot uiting dat de Noordelijke proefvakken door een lagere kgopbrengst de laagste financiële opbrengst hadden ondanks een hogere gem. kg-prijs.
De Zuidelijke proefvakken vertonen een tegengesteld beeld.
CONCLUSIE

Bij proeven met tomaten in 4 verschillende kastypen ontstonden verschillen in
vroegheid, sortering en totale kg-opbrengst, welke resulteerden in een verschil in geldelijke opbrengst tussen de kastypen. Ook tussen de Noord- en Zuidhelften van deze
kassen bleek meestal een systematisch verschil aanwezig.
De beste resultaten zijn behaald in de 2-kapper, de slechtste in de 4-kapper.
In hoeverre een ongewilde ongelijkheid in klimaatbeheersing de uitkomsten heeft
beïnvloed, is niet bekend. Met name wordt gedacht aan de matige uitkomsten in de
4-kapper en de gunstige resultaten in de 8-kapper in de beginperiode van de proef.

LUCHTBEWEGING IN MEERKAPPIGE ONVERWARMDE
KASSEN
Plan 68. U.D.C. 628.8 : 536.58

Het is te verwachten dat de mate van luchtbeweging in een kas mede afhankelijk is
van de grootte, de hoogte en het type van de kas. De luchtsnelheden zijn in alle kassen
en warenhuizen klein. Ondanks hun lage waarden zijn ze van belang, door de invloed
die ze hebben op de temperatuurverdeling, op de vochtigheid en op de G0 2 -voorziening van het gewas.
Gemeten is in 3 stalen kassen en in een houten Venlo-warenhuis, van dezelfde
grootte (afb. 19). Deze hebben in de richting Noord-Zuid 2, 4, 8 en 8 kappen van
respectievelijk 13,00, 6,50, 3,25 en 3,25 meter breedte. De lengte van de kassen is
22,40 m, het grondoppervlak van de kassen is dus even groot. De nokoriëntatie is
Oost-West.
De metingen zijn uitgevoerd in onbeplante, onverwarmde gesloten kassen in de
m a a n d e n oktober t/m december 1959 in een in de richting Noord-Zuid door het midden van de kassen verlopend meetvlak.
Als luchtsnelheidsmeters zijn 9 elektrische anemometers gebruikt, door het
K . N . M . I . voor dit doel welwillend aan ons in bruikleen afgestaan.
Gelijktijdig met de luchtsnelheidsmetingen zijn temperatuurmetingen en stralingsmetingen uitgevoerd.
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Resultaten
De resultaten zijn verwerkt in de vorm van een verband tussen de luchtsnelheden in
de kas en het temperatuurverschil binnen-buiten.
De snelheden zijn bepaald op twee hoogten en wel op 15 cm en 190 cm boven het
grondoppervlak. O p elke hoogte is een serie metingen onder de goot en een serie
metingen onder de nok uitgevoerd.
D e 2-kapper
In de 2-kapper is voor alle punten op 15 cm hoogte en voor de punten op 190 cm
hoogte onder de goot een toenemende luchtsnelheid gevonden bij toename van het
temperatuurverschil binnen-buiten.
Bij toenemend temperatuurverschil binnen-buiten neemt de uitwisseling tussen de
kappen dus toe.
De orde van grootte van de snelheden is 5 cm/sec tot 15cm/sec, een snelheid van 20
cm/sec komt slechts bij uitzondering voor.
In afb. 20 is de toename van de luchtsnelheid als functie van het temperatuurverschil binnen-buiten in de 2-kapper in beeld gebracht. De snelheid is opgegeven in een
relatieve m a a t ; zij neemt toe in de richting van de pijl.

- 15 cm boven de grond
- 15

Afb. 20. Toename van de luchtsnelheidalsfunctievan
hettemperatuurverschil in 2-kapper

Naast de grootte van de luchtsnelheden is ook h u n richting bepaald. Deze bepalingen zijn verricht met pluimpjes koude rook. In afb. 21 boven is een gemiddeld totaalbeeld voor heldere dagen in oktober bij windstil weer getekend.
Globaal gezien hebben de beide kappen van de 2-kappen hun eigen luchtbeweging.
De onderlinge uitwisseling neemt toe met toenemend temperatuurverschil binnenbuiten (dat is bij toenemende stralingsintensiteit).
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Strulingsdag omstreeks 12 uur

Afb. 21. Luchtcirculatie in 2-kapper en 8-kapper

D e 8-kapper
Gemeten is met 8 voelers tegelijk op een heldere, windstille dag. De resultaten zijn
in afb. 22 weergegeven. Voor de punten op 15 cm hoogte geldt, dat de snelheid met
toenemend temperatuurverschil toeneemt; bij het 100 cm van de Zuidwand gelegen punt echter slechts
weinig. Dit is het gevolg van een
remming van de opstijgende luchtstroom (die als gevolg van de instraling ontstaat en met toenemende
instraling toeneemt) door de langs
de glaswand naar beneden komende
koude lucht.
Voor de punten op 190 cm hoogte
is de invloed van het temperatuurverschil klein, met uitzondering van
het 100cm van de Zuidwand gelegen
punt. D a a r werkt verwarming (straling) het opstijgen van de lucht in de
hand.
Afbeelding 21 beneden toont het
stromingsbeeld in de 8-kapper op
een heldere windstille dag om 12
uur. De uitwisseling tussen de kappen is groter dan bij de 2-kappen.
O p zonarme dagen is dit effect minder markant.

Afb. 22. Toename van de luchtsnelheid met toenemendtemperatuurverschil in 8-kapper
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2-kapper e n 8-kapper
Acht temperatuurvoelers zijn verdeeld over de2-kapper ende 8-kapper, zodat in
iedere kas een voeler onder degoot eneen voeler onder denok geplaatst kon worden
op 15 cm enop 190cmboven het grondoppervlak.
Bij gelijktijdige metingen (teruitsluiting vanuitwendige meteorologische omstandigheden) isbij gering temperatuurverschil binnen-buiten geen noemenswaardig verschil in luchtsnelheid opdeaangegeven plaatsen gevonden. Bijtoenemend temperatuurverschil nemen de snelheden in de 2-kapper meer toe, d a ndesnelheid in de8kapper. Een uitzondering vormen de op 190 cm onder de nok gelegen punten, die van
een toename intemperatuurverschil geen merkbare invloed ondergaan (afb. 23).
2-kapper, 4-kapper, 8-kapper, e n w a r e n h u i s
Tenslotte zijn vergelijkende metingen in alle 4 kassen tegelijkertijd uitgevoerd, de
voelers zijn geplaatst zoals inafb. 24 is aangegeven.
Afb. 23. Luchtsnelheid en temperatuurverschil in
2-kapper en 8-kapper
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Afb. 24. Vergelijkende luchtsnelheidsmetingen in
4 typen kassen
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De luchtsnelheden op 15 cm hoogte zijn in de 2-kapper minder afhankelijk van het
temperatuurverschil binnen-buiten dan in de andere kassen, hun afhankelijkheid
van het temperatuurverschil binnen-buiten is voor alle kassen nagenoeg gelijk.
Voor de punten op 190 cm hoogte geldt, dat de luchtsnelheden in de 2-kapper met
toenemend temperatuurverschil meer toenemen dan in de andere kassen.
Ook in punten onder de goot gelegen zijn metingen uitgevoerd. Er zijn geen grote
verschillen gevonden.
Bij metingen in de omgeving van luchtramen, blijkt, dat de aanwezigheid hiervan
de luchtbeweging sterk stoort. Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen de
iuchtcirculatie in kassen op zonnige en op donkere dagen. Ook de nokoriëntatie van
de kassen is in dit verband van belang.
Bij lage, veelkappige complexen beperkt de Iuchtcirculatie zich voornamelijk tot
een laag langs het glasdek en langs de grond.
Bij hoge, brede kappen speelt de in de nok opstijgende lucht een overwegende rol,
zodat de circulatie in eerste instantie per kap plaatsvindt.
Eerst bij enige instraling van betekenis treedt uitwisseling van lucht tussen de
kappen op.
CONCLUSIE

Bij een onderzoek naar de in kassen optredende luchtsnelheden is gebleken, dat er
een duidelijke samenhang bestaat tussen het temperatuurverschil binnen-buiten en
het niveau van de luchtsnelheid in de kassen.
De grootste snelheden zijn gemeten op kleine afstand van het grondoppervlak. De
toename van de luchtsnelheid met toenemend temperatuurverschil is groter voor
punten dicht bij het grondoppervlak dan voor punten die ver van alle grensvlakken
van de kas gelegen zijn. Het snelheidsniveau ligt laag en is van de orde van 5 cm/sec
tot 15cm/sec. Snelheden van 20 cm/sec zijn slechts bij uitzondering gemeten.
Globaal gezien zijn in de hoogste kassen de grootste luchtsnelheden gevonden.
Eveneens globaal gezien geldt, dat in lage kascomplexen de horizontale luchtsnelheid
de verticale component in grootte overtreft.

TEMPERATUURVERDELING IN BETEELDE,
VERWARMDE KASSEN VAN VERSCHILLEND TYPE
Plan 68. U.D.C. 536.58

Gedurende 7 dagen in april zijn registrerende temperatuurmetingen verricht in de
4 type kassen (afb. 19). In de kassen zijn tomaten geteeld, die in die tijd ongeveer 1,50
m hoog waren. De metingen zijn uitgevoerd in het Zuid-Oostelijke kwadrant van
iedere kas in een Noord-Zuid verlopend meetvlak, 8 meter van de Oostgevel van de
kassen gelegen, en wel in het 3e vak in iedere kas. Het 3e vak ligt in het warenhuis en
de 8-kapper in de 3e- kap, in de 4-kapper in de 2e kap en in de 2-kapper in de Ie kap
vanaf het Zuiden.
Gemeten zijn de grondoppervlaktetemperatuur en de luchttemperatuur op -Jen f
van de kashoogte, benevens de temperatuur in de omgeving van de beglazing, in alle
kassen in verticaal boven elkaar gelegen punten. De verwarming bestaat uit pijpver45

warming tussen elke twee rijen planten, Noord-Zuid verlopend, en langs de gevel. Het
meetprofiel bevindt zich midden tussen twee verwarmingsstrangen. De streeftemperatuur is 24 °G voor de dag en 18 °C voor de nacht. De teeltmaatregelen zijn uitgevoerd onafhankelijk van de eisen van de metingen, zodat de gevonden temperatuurverlopen een gevolg zijn van de genomen maatregelen. Deze maatregelen zijn niet
omschreven, zodat meer een beeld is gekregen van hetgeen bij een teelt gebeurt.
De meetpunten op Jen f van de kashoogte en die in de omgeving van de beglazing
bevinden zich
in de 2-kapper op plm.
2
4
6
m hoogte
in de 4-kapper op plm.
1,40
2,80
4,10 m hoogte
in de 8-kapper op plm.
1,10
2,20
3,15 m hoogte
Venlo-warenhuis op plm. 0,85
1,75
2,55 m hoogte
De hoogste meetpunten in iedere kas zijn 10 cm van de beglazing verwijderd.
De ruimtetemperatuur is bij ingaan van de verwarming om 5.30 uur in alle kassen
van ongeveer hetzelfde niveau. D a a r n a volgt een periode van opwarming tot 7.30 uur,
w a a r n a de kassen tot aan het luchten aan de invloed van het buitenklimaat worde;n
overgelaten. Gedurende de opwarmperiode van 2 uur vindt in alle kassen een temperatuurstijging plaats. In de laagste kas en het warenhuis gaat dit soms gepaard met de
opbouw van een verticale temperatuurgradiënt, in de hoogste kas is geen noemenswaardige gradiënt geconstateerd.
Deze temperatuurstijging tussen 5.30 uur en 7.30 uur houdt een aanwijzing in voor
de karakteristieken van de verschillende kassen, indien vaststaat dat de mogelijkheid
tot warmteopname voor alle kassen bij iedere vraag naar warmte dezelfde is. De opwarming tussen 5.30 uur en 7.30 uur op een donkere dag (13 april, instralingstotaal
62 cal/cm 2 , max. en min. temperatuur in het etmaal respectievelijk 14°G en 8,5 °C,
matige Z-W-wind) is:
Venlo warenhuis 4,0 °G
8-kapper
4,0 °C
4-kapper
3,9 °G
2-kapper
4,0 °G
De temperatuurstijging is in alle kassen gelijk.
O p een stralingsdag (22 april, instralingstotaal 237 cal/cm 2 , max. en min. temperatuur respectievelijk 15°C en 3°C, matige N-W-wind) zijn de verschillen vrij groot, nl.:
Venlo-warenhuis 3,9 °C
8-kapper
4,1 °C
4-kapper
4,2 °C
2-kapper
5,1 °C
Dat de temperatuurstijging in de 2-kapper in dezelfde tijd groter is dan in de andere kassen, uitgaande van hetzelfde temperatuurniveau (18,4°C), wekt de indruk
dat de mogelijkheid tot warmteopname voor de 2-kapper (die in plaatselijke opeenvolging het eerste aan het verwarmingsnet is aangesloten, gevolgd door de 4-kapper
enz.) ten tijde van de meting groter is geweest dan voor de volgende kassen. De wijze
van opwarming, zoals die op 22 april is waargenomen, geldt zeker niet algemeen, hetgeen in verband met de grote dagelijkse temperatuurgang in de onverwarmde 2kapper, ook niet te verwachten is.
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Wel wijst een dergelijke waarneming op de noodzaak ten tijde van een meting over
een omschreven instelling van de regeltoestellen te beschikken en gelijktijdig een
meting van de stoomdruk en het warmteverbruik uit te voeren. Tijdens zoninstraling
is tevens meting van deze instraling nodig. Onder invloed van de zonne-energie vindt,
evenals tijdens de kunstmatige opwarming, op vele dagen de opbouw van een temperatuurgradiënt met de hoogte plaats. Deze gradiënt is het grootst in het warenhuis en
de 8-kapper (orde van grootte 2 à 3°C over f van de kashoogte), terwijl in de 2-kapper als regel een uniforme ruimtetemperatuur tot stand komt.
Opvallend is, dat in de 4-kapper met een relatief grote luchtingscapaciteit (lek in
gesloten toestand) de temperatuur in de nabijheid van de beglazing zeer laag te noemen is en wel ongeveer 2°C lager ten tijde dat de kassen gesloten zijn en 4 à 5 °C
lager tijdens perioden van luchting.
In het warenhuis en de 8-kapper is de temperatuur in de omgeving van de beglazing iets hoger dan of ongeveer gelijk aan de ruimtetemperatuur.
Ten tijde van de metingen isop heldere dagen om 11.30 uur tot luchten overgegaan.
De wijze en mate van luchten zijn geheel aangepast aan de eisen van de teelt, zodat de
steilte en de grootte van de temperatuurval en het verdere temperatuurverloop geen
m a a t zijn voor de specifieke eigenschappen van de verschillende kassen.
Tijdens de meting van de luchtsnelheden in kassen is komen vast te staan dat de
luchtbeweging in hoge kassen het meest intensief is. Bij een bepaalde luchtingscapaciteit per m 2 grondoppervlak moet bij hoge kassen dan ook een meer efficiënte luchting
verwacht worden d a n bij lage kassen (kascomplexen).
Na een reeks zonnige dagen is de maximale grondoppervlaktetemperatuur, die op
een dag bereikt wordt, een redelijke m a a t voor de mate van instraling in een kas. O p
22 april, na 8 zonnige dagen zijn de volgende maximumtemperaturen, alle om 12.30
u u r optredend, waargenomen
Venlo-warenhuis 23,8 °C
8-kapper
23,8°C
4-kapper
22,7 °C
2-kapper
24,3 °C
Het hoge niveau in het warenhuis isook eerder gevonden, tijdens de meetcampagne
1959, in de onverwarmde kassen en toen geïnterpreteerd als een gevolg van de iets
andere gesteldheid van de grond. Het lage niveau in de 4-kapper is in verband te
brengen met de lage temperaturen in de omgeving van de beglazing.
Ter illustratie zijn in afb. 25 de grafieken van het temperatuurverloop in de 4 verschillende kassen op 22 april opgenomen. Deze grafieken geven een goede indruk van
temperatuuropbouw en temperatuurgang bij zonnig weer in april.

VERGELIJKENDE DICHTHEIDSBEPALINGEN VAN KASSEN
Plan 68. U.D.C. 628.8 : 536.58

O m een indruk te krijgen van de verschillen in dichtheid bij kassen van uiteenlopende constructie en grootte, is gebruik gemaakt van een ventilator, waarmee een
overdruk ten opzichte van buiten in een kas tot stand kan worden gebracht.
In de semi-stationaire toestand geldt, dat door verliezen evenveel lucht uit de kas
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AJb. 25. Temperatuwverloop in 4kastypen op22april Î960, vanboven naar onder resp.tweekapper — vierkapper achtkapper en Venlo warenhuis
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A/b. 26. Luchttoevoerkanaiil

ontsnapt, als er door de ventilator wordt ingebracht.
In het zeer lange en wijde toevoerkanaal (zie afb. 26) is 2 meter voor de uitblaasopening een meetflens aangebracht. Door meting van het drukverschil over de flens
kan de doorstromende hoeveelheid lucht worden gemeten. De meting wordt uitgevoerd met een micromanometer systeem „Betz". Door instelling van de flens is de
grootte van de overdruk te regelen.
Door metingen op verschillende plaatsen in de kas is gevonden, dat de drukverschillen in de kas van ondergeschikt belang zijn. Alle bepalingen zijn uitgevoerd ten
opzichte van één p u n t buiten, bij vrijwel windstil weer.
Resultaten
De metingen zijn uitgevoerd in de op het proefterrein aanwezige 3 stalen kassen
met ingekit glas en in het houten Venlo-warenhuis met ingeschoven glas (bouwjaar
1958), met respectievelijk 2, 4, 8 en 8 kappen over dezelfde breedte en in 2 van de
houten éénkappige stookkassen, bouwjaar 1951 met ingekit glas.
In tabel 15 zijn enkele gegevens van deze kassen verzameld, alsmede de getallen,
die hun dichtheid aangeven. Als m a a t voor de dichtheid is het getal gekozen, dat aangeeft hoeveel m 3 lucht per uur door de ondichtheden van de kas verdwijnt per m 2
glasoppervlak, bij een drukverschil binnen-buiten van 1m m waterkolom.
Zoals uit de tabel blijkt, is de stalen 2-kapper het dichtst. D a a r n a volgen de 8-kapper en de 4-kapper. Deze volgorde is dezelfde als die van de totale omtrek van de
luchtramen, zodat de conclusie voor de hand ligt, dat de spleten bij de r a m e n een
grotere invloed op de dichtheid van een kas hebben, dan de overlappingen van de
ruiten.
Uitgesproken groter zijn de lekverliezen in het Venlo-warenhuis. Dit moet worden
toegeschreven aan het ingeschoven glas.
De oude houten stookkassen met ingekit glas liggen, wat dichtheid betreft, tussen de
stalen kassen en het Venlo-warenhuis in. De nokluchting van deze kassen verkeer t in
slechte toestand.
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Tabel 16. Gegevensover de dichtheidvan deproefkassen
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doorlopende nokluchting met zijramen
afzonderlijke luchtramen met zijramen
afzonderlijke luchtramen zonder zijramen

In afb. 27 zijn de grafieken van de lekverliezen van de stalen kassen en het Venlowarenhuis in beeld gebracht, als functie van het drukverschil binnen-buiten.
Voor een drukverschil van 1 m m waterkolom zijn dat de G-waarden uit tabel 15.
Voor grotere drukverschillen binnen-buiten zijn de lekverliezen groter.
Tevens is in de afbeelding een blokdiagram opgenomen van de C-waarden, in procenten van het Venlo-warenhuis, dit zijn getallen van de laatste kolom van tabel 15.
De dichtheid van een kas is een belangrijk gegeven in verband met de, met de lekverliezen gepaard gaande, warmteverliezen.

HET METEN VAN DE RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID
Plan 68. U.D.C. 628.8 : 536.58

Door de Eltronics Inc. is een element ontwikkeld, waarvan de weerstand verandert als functie van de relatieve luchtvochtigheid.
De temperatuur heeft een kleine invloed op de weerstand. Deze invloed is echter
bekend, zodat een correctie toegepast kan worden.
H e t element kan continu gebruikt worden en heeft een kleine hysteresis. Deze elementen kunnen misschien toegepast worden voor het meten van de relatieve vochtigheid in kassen. Hiervoor iseen aanwijzend meetinstrument gemaakt (afb. 28).
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Afb. 27. Lekverliezen bij kassen

Er is een transistor schakeling
met batterijvoeding gebouwd
naar ontwerp van het K . N . M . I .
V a n een oscillator wordt de
meetspanning afgenomen en toegevoerd aan de meetkring. De
afgegeven spanning van de meetkring, waarvan de grootte afhankelijk isvan de weerstand van het
element (dus relatieve vochtigheid) wordt versterkt, gelijkgericht en gemeten met een mAmeter (afb. 28).
Met deze draagbare direkt aanwijzende relatieve vochtigheids10 2k ik 8k
meter kan gemeten worden over
een gebied van 25 tot 100% R . V .
D a a r de verandering van de weerstand groot is (van 1 K-ohm tot 1 M-ohm) is
dit gebied gesplitst in twee bereiken van 2 5 - 5 5 % en van 5 0 - 1 0 0 % R.V.
Voor het bepalen van het verloop van de relatieve vochtigheid in een kas is het
noodzakelijk dit verloop te registreren. Hiervoor wordt een Honeywell Brown recorder gebruikt. Deze heeft een meetbereik van 0-3 m V gelijkspanning. Voor het meten
van de weerstandsverandering moet wisselspanning worden toegepast. Er treden verschillende technische moeilijkheden op om een goede stabiele registratie te krijgen zoals: gelijkrichten (recorder is gevoelig
voor wisselspanning dus ook rimpel op
gelijkspanning), impedantie aanpassing
(element is hoogohmig), aarding, temperatuurs- en netspanningsstabilisatie.

Afb. 28. Relatieve vochtigheidsmeter met direkte
aanwijzing
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KUNSTSTOFFOLIE BIJ DE CHAMPIGNONTEELT
Plan 59. U.D.C. 631.346

Bekleding van bodem en zijwanden van champignonkweekkisten is geschied met
p.v.c.-folie, geperforeerde p.v.c.-folie, polyethyleen folie en geperforeerde polyethyleen folie.
Doel van deze proef was, de kistwand uit te schakelen als infectiebron van aaltjes
door het aanbrengen van bovengenoemde bekleding.
De bekleding kan oorzaak zijn, dat een te hoog C0 2 -gehalte van de lucht in de mest
nadelig werkt op de groei. De bekleding voorkomt uitdroging van de mest.
Tabel 17. Oogstresultaten
Werkwijze
1. Met polyethyleen folie bekleed .
2. Met geperf. p.v.c.-folie bekleed .
3. Niet bekleed (blanco)
4. Met p.v.c.-folie bekleed
5. Met geperf. polyethyleen folie be6. Niet bekleed (controle)

Opbrengst/10 kisten

Opbrengst per m 2

50.090 gr
47.152 gr
46.882 gr
43.509 gr

7.150 gr
6.730 gr
6.700 gr
6.200 gr

122
115
114
106

42.707 gr
40.882 gr

6.100 gr
5.840 gr

104
100

Opbrengst in

%

De plukproef is lang voortgezet nl. van 28/3-26/6/'60. De teelt van de champignons
bleef tot de laatste dag gezond. Groei-abnormaliteiten kwamen weinig voor en waren
niet typerend voor de beklede kisten.
Metingen van de percentages C 0 2 van de luchtinhoud van de mest in de beklede
en niet beklede kisten op verschillende datums gaven geen verschil. De mest in de beklede kisten bleef langer vochtig.
CONCLUSIE

Geen van de bekledingsfolies oefende een nadelige invloed uit op de cultuur.
Het bekleden van champignonkisten met voornoemde folies van kunststof ter voorkoming van infecties vanuit de kistwand kan als voorzorg worden gedaan ter verkrijging van een grotere oogstzekerheid.

GRONDBEWERKING
Plan 81.U.D.C. 631.51

De meerjarige grondbewerkingsproef, waarbij het ploegen, spitten, bladenfrees,
hakenfrees en hakfrees op de rivierkleigrond met elkaar vergeleken worden, is dit j a a r
voortgezet. 1 ) O p het proefveld zijn stamslabonen geteeld.
Het gewas is 4 maal geplukt. De totaal-opbrengst was:
ploegen
8,5 kg
spitten
9,1 kg
bladenfrees 10.6 kg
hakenfrees
10,4 kg
hakfrees
10.7 kg
*) ZieJaarverslag 1957, pag. 48, Jaarverslag 1958, pag. 43, Jaarverslag 1959, pag. 46.
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Hieruit blijkt, dat frezen dit j a a r iets gunstiger was dan spitten en ploegen.
Als we deze opbrengstcijfers en die van voorgaande j a r e n met een indexcijfer weergeven, waarbij de gemiddelde opbrengst van elk gewas als basis wordt gesteld, krijgen
we het volgende overzicht.
Tabel 18. Indexcijfers-grondbewerking
1957
bewerking

Bladenfrees
Hakenfrees
Hakfrees
Ploegen
Spitten

1958

Slabonen

Kroten

Kropsla

Slabonen

Andijvie

107
97
93
87
116

104
99
90
105
102

103
95
81
106
111

95
103
92
110
100

105
106
94
94
100

-

1959

1960

Groene
kool

Slabonen

113
102
106
84
92

108
106
109
86
92

Gemiddeld

105
101
95
96
102

Uit het verloop van deze cijfers zien we, dat de opbrengst van de veldjes, bewerkt
met de bladenfrees t.o.v. de andere vrijwel steeds boven het gemiddelde blijft.
De opbrengsten van de veldjes bewerkt met de hakenfrees en de hakfrees nemen iets
toe, terwijl de objecten ploegen en spitten afnemen.
Gemiddeld heeft de bladenfrees de hoogste opbrengst gegeven, gevolgd door spitten
en hakenfrees. Uit alle proeven blijkt duidelijk, dat op de hakfreesveldjes meer onkruid groeit dan op de andere veldjes. De geringste onkruidgroei vertoonden de gespitte en geploegde veldjes.

GRONDBEHANDELING IN DE FRUITTEELT
Plan 81.U.D.G. 631.58

De grondbehandelingsproef in de fruitteelt, die in 1958 is begonnen, is dit j a a r
voortgezet. Zoalsreedsvermeld in devoorafgaande Jaarverslagen 1 ) betreft het hier een
proef op de proeftuin Grebbedijk met middelzware rivierklei bij Golden Delicious op
E.M. I V en Doyenné du Comice op Kwee A.
Het doel van deze proef isom de invloed van een grondbehandeling op de groei van
de bomen na te gaan. De grondbehandelingen zijn:
1. frezen 5 cm
2. frezen 10 cm
3. schijveneg 5 cm
4. kort gras, d.w.z. om de 10 dagen tot 5 cm gemaaid
5. lang gras, d.w.z. om de 20 dagen tot 5 cm gemaaid
6. bomen op zwarte stroken en rijbanen in gras
7. bomen half op zwarte grond en half in gras.
Resultaten
1. Scheutgroei
De N-trappen, bestaande uit 75, 150 en 225 kg zuivere stikstof per ha, die wij het
vorig j a a r gezien de omstandigheden van het gewas hebben weggelaten, zijn er dit
j a a r weer ingelegd.
l

) ZieJaarverslag 1958 pag. 44 enJaarverslag 1959 pag. 51.
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De invloed van de N-giften op de scheutgroei was echter zeer wisselend.
De gegevens, verkregen door scheutmetingen, gaven geen duidelijk verband weer
met de N-trappen.
Een zeer duidelijk en betrouwbaar verschil in scheutgroei kan evenals vorig j a a r ,
wel worden aangetoond tussen de diverse grondbehandelingen.
Tabel 19. Gemiddelde scheutgroeiper boom
Doyenné du Comice

Golden Delicious
Gemiddelde scheutgroeiper boom/N-trap

Gemiddelde scheutgroei per boom/N-trap
Behandeling

Frezen 5 cm
Frezen 10 cm
Schijveneg 5 cm
Kort gras
Lang gras
Zwarte stroken
£ zwart - i gras

I

II

III

91,1
101,5
74,2
56,6
44,5
97,8

75,1
86,8
84,47,1
54,6
92,4

100,6
105,6
85,2
57,4
58,3
90,4

per
behandeling

/o
t.o.v.
gras

88,9
9881,1
53,7
52,5
93,5
80,6

67,1
84,6
52,7
1,1
1,1
76,1
51,8

1
I

II

III

249,8
321,3
241,1
173,7
163,6
245,4

203,6
297,8
238,9
144,8
248,2
226,5

235,1
226,5
183,1
180,7
150,208,5

per
behandeling

/o
t.o.v.
gras

229,5
281,9
221,166,4
187,3
226,8
226,6

29,7
59,4
24,9
5,9
5,9
28,2
28,1

Bij vergelijking van de gemiddelde scheutlengte per boom met de grondbehandelingen, blijkt duidelijk het verschil in vegetatieve groei van de bomen op zwart gehouden grond en van de bomen in gras. De scheutgroei die de bomen op zwarte grond
meer hebben gemaakt dan de bomen in gras, uitgedrukt in procenten, is vermeld in
kolom 5. Hieruit blijkt, dat bij 10 cm frezen, op beide percelen het meest gegroeid is.
Dat het perceel Doyenné du Comice in verhouding meer schot heeft gemaakt dan
het perceel Golden Delicious, is mede het gevolg van een meeldauwaantasting.
2. Grondvochtigheid
V a n mei t/m september zijn op deze percelen vochtbepalingen gedaan. Uit de
cijfers blijkt, dat in het voorjaar het grasland tot 40 cm diepte + 5 à 10% minder
vochtig was dan de zwarte grond. O p grotere diepte (tot 80 cm) was dit extreme verschil niet meer aanwezig.
Vanafjuli is, tengevolge van de grote hoeveelheid regen, de grondvochtigheid weer
op een normaal peil van + 2 5 % gekomen. Het gemiddeld vochtgehalte van de grond
in gewichtsprocenten gedurende de gehele zomer was:
Tabel 20. Gemiddeldvochtgehalte ingewichtsprocenten
Doyenné du Comice
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Golden Delicious

Diepte

zwarte grond

grasgrond

zwarte grond

grasgrond

0-20 cm
20-40 cm
40-60 cm
60-80 cm

26,0
25,9
29,7
35,4

20,2
21,0
28,8
35,5

25,4
24,9
27,7
31,7

23,5
23,9
28,3
34,0

3. Opbrengst
De Golden Delicious begonnen dit j a a r voor het eerst een opbrengst van enige betekenis te geven.
Een verband tussen opbrengst en N-trap of grondbehandeling was niet aanwezig.
De grootste opbrengst gaf het object, waarvan de bomen op zwarte stroken staan,
gevolgd door het object met kort gras.
De spreiding was echter zeer groot, zodat van enige betrouwbaarheid bij de opbrengstverschillen niet gesproken kan worden.

GRONDBEWERKINGS- EN GRONDVERBETERINGSPROEF
Plan 81.U.D.C. 631.51 : 631.4

De grondbewerkings- en grondverbeteringsproef, die in 1958 is opgezet in samenwerking met de subcommissie „zwartveen onderzoek" van de werkgroep „ v e e n a a r d e "
is voortgezet. 1 )
Dit j a a r zijn de laatste hoeveelheden organisch materiaal gegeven, d.w.z.:
Voor de zeer hoge gift:
560 kg stalmest per 50 m 2
750 kg compost per 50 m 2
Voor de hoge gift :
185 kg stalmest per 50 m 2
250 kg compost per 50 m 2
In de zomer zijn alle veldjes bijgemest met kunstmest:
Superfosfaat 6 kg per 50 m 2
Patentkali 6 kg per 50 m 2
O p de veldjes, behandeld met smoesveen en turfstrooisel, is 2,5 kg kalk-ammonsalpeter gegeven, terwijl de andere veldjes 2,5 kg zwavelzure ammoniak kregen.
Besloten is in het voorjaar op dit proefveld sla te telen en vervolgens andijvie.
Resultaten
Uit de opbrengstcijfers van tabel 21 blijkt, dat de zeer hoge gift van stalmest zowel
bij sla (7%) als andijvie (66%) een gunstig resultaat gaf.
De compost-bemesting daarentegen, alsmede de bemestingen van turfstrooisel +
klei en smoesveen + klei gaven bij de zeer hoge gift de geringste opbrengst, nl. 2 0 %
minder d a n het gemiddelde. Een bemesting van turfstrooisel en smoesveen alleen gaf
vooral van andijvie een opbrengst, die ver boven het gemiddelde van het gehele veld
uitstak ( + 7 0 % ) . Bij de hoge gift lagen de cijfers anders. Wel bleek dat de klei ook
hier een minder gunstige invloed heeft gehad op de groei van het gewas. De andijvie
reageerde hier op de stalmestbemesting ook zeer gunstig ( 4 3 % meer). Compost gaf bij
de hoge gift een betere opbrengst dan bij de zeer hoge gift, doch gaf in combinatie met
smoesveen en turfstrooisel een matig gewas.
Tussen de twee grondbewerkingen frezen en ploegen kon geen betrouwbaar verschil worden waargenomen.
De p H (water) varieerde bij de zeer hoge gift tussen 7,6-5,5 en bij de hoge gift tussen 7,6-6,0.
l

) ZieJaarverslag 1958, pag. 42, Jaarverslag 1959, pag. 44.
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In de onderstaande tabel wordt van elk bemestingsveldje de p H weergegeven met
daarnaast de opbrengsten, uitgedrukt in procenten van de gemiddelde opbrengst van
het gehele veld, dat op 100 is gesteld.
Tabel 21. Opbrengsten van slaen andijvie opdeproefveldjes
Zeer hoge gift

Hoge gift

Bemesting

Turfstrooisel + klei .
Smoesveen + klei. .
Stalmest
Compost
Turfstrooisel . . . .
Smoesveen
. . . .

Sla

Andijvie

pH

Sla

Andijvie

99
87
107
81
102
100

84
91
166
82
173
165

7,6
7,4
6,9
6,8
5,8
5,5

95
115
100
107
114
88

72
51
143
105
102
113

pH
! 7,5

7,6
6,3
6,6
! 6,0
! 6,1

GRONDBEDEKKING IN DE BOOMGAARD
Plan83. U.D.C.678.5

Grondbedekking door middel van geperforeerd zwart plasticfolie en stro 1 ) heeft tot
doel:
a. sterke uitdroging van de grond in de zomer tegen te gaan ;
b. het uitspoelen van nitraat en eventueel andere mineralen te voorkomen;
c. onkruidgroei te belemmeren.
Resultaten
1. Scheutgroei
Uit de scheutmetingen van de bomen bleek dat het gras een slechte invloed had op
de scheutgroei (zie tabel 22).
Tabel 22. Scheutgroei bijverschillendegrondbedekking engrondbewerking
Aard van bedekking
of bewerking

Doyenné du
Comice

'o t.o.v.
gras

Golden
Delicious

Zwart geperforeerd plasticfolie
\ folie - £ gras
Gras
Zwart
£ zwart - J gras
Chem. onkr.bestr
i chem. onkr.bestr. — £gras . .

79,4
74,9
39,2
72,7
61,73,1
74,9

102,6
91,1

118,2
66,9
56,107,6
86,8
101,9
126,3

85,5
55,6
86,5
91,1

gras
111,1
19,5
92,1
5582122,-

De plasticfolie heeft als grondbedekking ook gunstige resultaten gehad op enkele
fruitteeltbedrijven op lichte zandgrond en kleigrond, waar eveneens een kleine toename van de scheutgroei is waargenomen.
I n Uden op lichte stuifzandgrond is bij morellen 10% meer schot gemeten, terwijl
in Beesel op kleigrond bij Stark Early 16,8% en bij Tydeman's E.W. 2 3 , 8 % meer
schot is gemeten, t.o.v. de bomen zonder plastic grondbedekking.
l

) ZieJaarverslag 1959, pag. 48.
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2. Grondvochtigheid
Gedurende de zomer is elke m a a n d op 4 diepten, ni. van 0 - 2 0 ; 20-40; 40-60 en
60-80 cm, het vochtgehalte bepaald v a n :
a. open zwarte grond;
b. grond begroeid met gras;
c. grond bedekt met plasticfolie;
d. grond bedekt met stro.
De onderstaande tabel geeft het gemiddeld vochtgehalte in gewichtsprocenten
weer gedurende de zomer:
Tabel 23. Invloedvan bodembedekkingop vochtgehalte
Diepte-cm

Zwart

Gras

Plastic folie

Stro

0-20
20-40
40-60
60-80

25,4
24,9
27,7
31,7

23,5
23,9
28,3
34,-

27,1
25,1
27,1
32,5

33,5
28,4
27,2
33,1

T o t op 40 cm diep in de grond is de grote invloed van de grondbedekking waar te
nemen.
Strobedekking geeft de grootste vochtigheid, gevolgd door plasticfolie, terwijl het
grasperceel het droogst was.
De grondvochtigheid onder de plasticbedekking op de lichte zandgrond bleek de
gehele zomer 2 - 5 % lager te zijn dan van de open grond, ondanks de grote hoeveelheid regen in deze zomer.
3. Uitspoeling van mineralen en nitraten
O m de uitspoeling van nitraten en mineralen n a te gaan, zijn van de bovengenoemde objecten in augustus grondmonsters genomen op 0 - 5 ; 5-15 en 15-25 cm diepte.
Als conclusie is te trekken, dat het nitraatgehalte ohder folie zeer hoog wordt, terwijl dit onder stro (zoals te verwachten is) extra laag is.
Een kleine uitspoeling van C a C 0 3 is bij alle objecten, behalve onder een strobedekking, gevonden.
H e t fosfaatgehalte in de laag van 0-5 cm onder de plasticfolie is vrij hoog.
Strobedekking vertoonde in de laag van 0-5 cm een hoog humus- en K 2 0 - g e h a l t e .
Zowel het P- als K 2 0 - g e h a l t e neemt naar de diepte sterk af.
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Een overzicht hiervan geeft de onderstaande tabel.
Tabel 23. Invloedvan degwndbedekkingopde uitspoeling vanmeststoffen
Bedekking

Diepte
cm

Nitraat

Plastic

O- 5
5-15
15-25

Gras

Stro

Zwarte grond

/o

CaCo 3
/o

23,9
17,1
17,-

3,5
3,3
3,-

3,1
3,3
3,6

41
23
20

33
18
13

274
280
266

O- 5
5-15
15-25

3,7
4,6
3,5

3,3
3,3
3,2

2,9
3,3
3,3

25
15
13

38
18
12

244
268
257

0-5
5-15
15-25

1,1
2,1
3,4

4,3
3,4
3,3

3,4
3,1
2,9

35
18
16

24
15

205
258
251

0-5
5-15
15-25

2,8
4,6
5,2

3,4
3,2
2,7

3,3
3,4
3,8

31
17
12

31
16
11

261
333
298

Humus

P-(AL) |
0/
/ü

I

K20
1/

MgO

O.'
/1000/O

STAPELKISTENINDEFRUITTEELT
Plan 20. U.D.C. 658.54 : 621.798.1

I n 1959 is door het I.B.V.T. en het I . T . T . gezamenlijk een oriënterend onderzoek
begonnen met de bedoeling
- een indruk te krijgen hoe met stapelkisten kan worden gewerkt
- technische gegevens te verzamelen voor een goede en goedkope constructie van
stapelkisten en bijbehorende a p p a r a t u u r
- de invloed na te gaan van het gebruik van een stapelkist op de kwaliteit van het
fruit 1 ).
I n 1960 is dit onderzoek voortgezet door een werkgroep onder leiding van Ir. J. J .
van Hennik, Rijkstuinbouwconsulent te Goes. I n deze werkgroep hebben, naast de
betreffende Instituten, tevens fruittelers en vertegenwoordigers v a n veilingen en organisaties zitting.
Bij het onderzoek door de werkgroep is speciaal de aandacht gericht op een commerciële toepassing van de stapelkisten en de moeilijkheden die verbonden zijn aan de
inpassing van het systeem in een fruitteeltbedrij f.
Bij het onderzoek zijn stapelkisten gebruikt v a n 1100 X 1200 X 650 m m hoogte.
O p grond van ervaringen in het seizoen 1959/1960 isbesloten de diepte van de stapelkist te verlagen tot 500 m m . Er isook gewerkt met enige kisten van 800 x 1200 X 650
m m , die arbeidstechnisch minder goed hebben voldaan. H e t verwisselen tijdens het
sorteren, het openen van de klep en het op- en afladen in de boomgaard n a m e n evenveel tijd in beslag als bij de grotere kist, zodat meer tijd per kg fruit is besteed.
Binnen het kader van de werkgroep is verder geëxperimenteerd met een hefinrichting achter de trekker. Als voorbeeld hierbij heeft gediend een herinrichting, ontworpen door de heer D a m m a n n , een Duitse fruitteler. Deze herinrichting bleek niet a a n
x

) Zie Jaarverslag 1959 blz. 58.
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de verwachtingen te voldoen. Uitgaande van dit systeem is d a a r o m verder gezocht,
w a a r a a n ook enige fabrikanten hebben deelgenomen. Door een fabrikant is een hefinrichting ontworpen, die qua constructie waarschijnlijk betere mogelijkheden zal
bieden.
Het knelpunt blijft het legen van de kist op de sorteermachine. Binnen het kader
van de werkgroep zal dan ook worden nagegaan in hoeverre het dumpen van het fruit
in water, waarover in de buitenlandse literatuur gunstig wordt geoordeeld, nog technische en economische mogelijkheden biedt.

WERKMETHODEN EN WERKORGANISATIE OP
BLOEMBOLLENBEDRIJVEN
Plan 20. U.D.C. 658.54 : 635.965.28

Het project Werkmethodeverbetering Bloembollenbedrijven 1 ) isin 1960 beëindigd.
I n samenwerking met het E.T.I. voor Zuid-Holland en de heer A. v. 't Hof, bedrijfseconomisch adviseur te Barendrecht, zijn op 55 tweedaagse cursussen de resultaten
van het arbeidsonderzoek op systematische wijze behandeld. Ongeveer 1500 personen
hebben hieraan deelgenomen.
Mede naar aanleiding van deze bijeenkomsten is een aantal bloembollenkwekers
geadviseerd bij de nieuwbouw en verbouw van hun schuren. Dit laatste in samenwerking met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.

ARBEIDSONDERZOEK BOOMKWEKERIJEN
Plan 27. U.D.C. 631.543 : 658.3.024

O p verzoek van Ir. G. Dorsman, Rijkstuinbouwconsulent te Boskoop, is een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de werkmethoden en werkorganisatie op de bedrijven in Boskoop.
Naar aanleiding van de resultaten zijn plannen voor een verder onderzoek gemaakt. Deze plannen zullen aan de verschillende organisaties worden voorgelegd.

ARBEIDSONDERZOEK CHAMPIGNONTEELT
Plan 20. U.D.C. 658.54 : 635.82

Het arbeidsonderzoek in de champignonteelt is in samenwerking met het Proefstation voor de Champignoncultuur voortgezet. 2 )
Aandacht is besteed aan verschillende plukmethoden, intern transport en teeltsystemen.
Het teeltsysteem heeft een geringe invloed op de pluktijd per champignon. Een gedetailleerde studie, die dit j a a r met behulp van M . T . M , en filmopnamen, daarbij
steunend op tijdstudies, is gemaakt, wijst in de richting dat verschillen in pluktijd
hoofdzakelijk moeten worden toegeschreven aan verschillen in werkmethoden.
De tijden van de gedetailleerde studies varieerden tussen 2,4 cmin en 4,9 cmin per
champignon, zodat verbeteringen zeker mogelijk zijn. V a n groot belang is het plukmateriaal en de werkmethode, die van bedrijf tot bedrijf belangrijk kan verschillen.
x

) ZieJaarverslag 1958, pag. 57 en Jaarverslag 1959, pag. 60.
) ZieJaarverslag 1959, pag. 59.
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O p enige bedrijven, werkend met het kistensysteem, zijn tijdstudies gemaakt van
het vullen van de kisten met mest en het transport naar de zweetcel. Daarbij bleek,
dat bij gebruik van een hefwagen een besparing in tijd werd verkregen van 2 0 % ten
opzichte van het gebruik van een magazijnwagen.
O m het werken met een hefwagen te perfectioneren, zijn kleine laadborden ontworpen; deze zijn ter beproeving aan een kweker gegeven.
Bij het 2-zône systeem, zoals dit in ons land wordt toegepast, worden de kisten
tussen mestplaats en kweekcel 5 X met de hand omgestapeld en op- of afgeladen. Dit
aantal overslagen kan tot één worden teruggebracht als kisten met lange poten worden toegepast, gecombineerd met het gebruik van een stapel- en hefwagen.
De teeltsystemen zijn onderling vergeleken, wat betreft de arbeidsbehoefte.
De arbeidsbehoefte, zonder het oogsten en het verzorgen van de bedden, bedraagt
voor een kweekcel van 200 m 2 bedoppervlak en een mestverbruik van 10 ton, bij:
Stellagebedden
113 m a n u r e n
Kisten, dambord-gestapeld, één zone
112
,,
Kisten met lange poten, één zone
101
,,
Kisten dambord-gestapeld twee zones
118
,,
Kisten met lange poten twee zones
105
,,
Uit deze gegevens blijkt, dat het voordeel geeft, om in plaats van kisten met korte
pootjes, kisten met lange poten (20 à 25 cm) te gaan gebruiken.
De arbeidsbehoefte bij de stellagebedden ligt hoger dan bij de kistenvorm.
Er is een tendens dat de kwekers ertoe overgaan verplaatsbare stellagebedden te
maken, die met een hefwagen worden vervoerd. De arbeidsbehoefte bij dit systeem is
lager dan bij de vaste stellagebedden en zal daardoor de gunstigste kistenvorm dicht
benaderen. Exacte gegevens hierover ontbreken echter nog.
V a n de werkzaamheden is een voorlopig verslag gemaakt, dat met het Proefstation
voor de Champignoncultuur en in een studieclub van kwekers is besproken.

GRONDVERWARMING BIJ HERFSTKOMKOMMERS
Plan 15 U.D.C. 697:631.4:635.63

Uit een oriënterende proef met grondverwarming bij herfstkomkommers op de
proeftuin is gebleken, dat door kunstmatige verhoging van de bodemtemperatuur in
de kassen met 1 | à 2°C, de opbrengst met enkele procenten wordt verlaagd. De uitkomsten van de proef duiden er op, dat de optimale bodemtemperatuur (ca. 18°G)
nauw begrensd is. Een geringe overschrijding van deze temperatuur geeft reeds een
merkbare opbrengstverlaging.
O n d e r invloed van de zonnestraling is het oogstverloop van de verwarmde proefrijen bovendien veel onregelmatiger dan van de „ k o u d e " proefrijen. In een Venlowarenhuis, met van nature iets lagere bodemtemperaturen, is de opbrengstverminderende werking van bodemverwarming minder sterk dan in stalen kassen.
Grondverwarming bij de herfstteelt van komkommers wordt onder deze omstandigheden niet economisch verantwoord geacht.
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WITTE REFLECTIEBANEN BIJ HERFSTKOMKOMMERS
Plan 4 U.D.C. 535.312:678.7:635.63

Een oriënterende proef met het gebruik van banen wit plasticfolie bij herfstkomkommers heeft geen negatieve resultaten opgeleverd. Een positieve invloed is echter
niet vastgesteld. Gebleken is, dat de westelijke kashelften reeds een voorsprong op
de oostelijke kashelften hadden ten tijde van het uitleggen van de reflectiebanen. De
met reflectiebanen uitgeruste westelijke kashelften gaven nadien nog wel een grotere
oogst. Dit kan echter ook een gevolg zijn geweest van de inhomogeniteit van het kasklimaat. De proef met de reflectiebanen moest vroegtijdig worden beëindigd.

VERWARMDE TEELT IN VIER KASSEN VAN
VERSCHILLEND TYPE
Plan 95 U.D.C. 631.344.4/.6

Bij een op commerciële basis uitgevoerde teeltproef in de typekassen zijn de opbrengsten bepaald voor stooktomaten en herfstkomkommers.
Het opbrengstniveau lag voor tomaten en herfstkomkommers ver boven het praktijkgemiddelde, gerekend naar kg-opbrengst en geldelijke opbrengst.
Na een herleiding tot geschatte gemiddelde praktijkopbrengsten (door de werkelijke opbrengstgegevens met 0,7 te vermenigvuldigen), bij een complexgrootte van
+ 3000 m 2 , ontstaat het volgende beeld van de produktiecapaciteiten.
TABEL 25. Produktiecapaciteiten van vier kastypenvoorstooktomaten en herfstkomkommers
Opbrengstgegevens

kg/m2 stooktomaten l) . .
middenprijs per kg . . .
Geldelijke opbrengst per m 2
kg/m2 herfstkomkommers 2 )
middenprijs per kg . . .
Geldelijke opbrengst per m2
Totaal geldelijke opbrengst per m2 .

Venlowarenhuis
9 kg
f 1,33
f 12—
3,1 kg
f 1,29
f4 —
f 16,—

stalen kas, dakhelling 30°, kapbreedte van:
± 3,25 m

± 6,50 m

± 13 m

9,3 kg

9,6 kg
± f 1,39
f 13,40
3,6 kg
f 1,33
f4,80
f 18,20

10 kg
± f 1,39
f 13,90
3,6 kg
f 1,33
f4,80
f 18,70

± f 1,40
f 13—
3,9 kg
f 1,33
f5,10
f 18,10

1

) 1 febr.-15juli.
) 10 aug.-25 nov.

2

Er blijkt bij de stooktomatenteelt een positief verband te bestaan tussen kapbreedte
en opbrengst in kg en geld. De grotere kg-opbrengst van de stalen kassen met grotere
kapbreedte komt tot stand na 1 j u n i .
De verschillen in vroegheid blijken niet of nauwelijks afhankelijk te zijn van de
kapbreedte, wel van het constructie-materiaal van de kas. Het verschil in vroegheid
tussen het houtenVenlo-warenhuis en de stalen kassen wordt veroorzaakt door verschil in lichtdoorlatendheid ( + 10%).
In analogie met de tomatenteelt laten de uitkomsten van de herfstkomkommerteelt
geen verschillen in vroegheid zien tussen de stalen kassen met verschillende kapbreedten. De minder lichtbehoeftige komkommer blijkt veel gevoeliger te zijn voor
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stralingsverschillen dan de t o m a a t ; verhoudingsgewijs zijn de kg-opbrengstverschillen tussen de glasopstanden bij de komkommerteelt veel groter d a n bij de tomaten.
De kapbreedte heeft bij de herfstteelt van komkommers geen kg-opbrengst verhogend effect. Integendeel, door de lagere nachttemperatuur in de brede kassen in
de tijd dat nog niet gestookt is, blijft de oogst in de beginperiode iets achter bij die uit
de stalen kas met kleine kapbreedte.

WARMTEVERBRUIK VAN VIER KASSEN VAN
VERSCHILLEND TYPE
Plan 93. U.D.C. 631.334.8: 33

Vier verschillende glasopstanden, een Venlo-warenhuis en drie verzinkt stalen
kassen met een dakhelling van 30° en met kapbreedten van resp. 3,25 m, 6,50 m en
13 m, van ongeveer gelijke grondoppervlakte, zijn voorzien van identieke verwarmingsinstallaties. De op de regelapparatuur ingestelde temperaturen zijn in alle
proefobjecten gelijk geweest. Het warmteverbruik is bepaald uit de gemeten hoeveelheid condenswater, geproduceerd in de vier warmtewisselaars.
Gebleken is, dat bij de temperatuurbehoefte van stooktomaten het brandstofverbruik in alle kastypen aan het einde van het stookseizoen recht evenredig is met de
uitwendige oppervlakte van de glasopstanden, wanneer de pijpen laag zijn opgehangen.
In glasopstanden met een grotere doorlaatbaarheid voor straling is op heldere
dagen een gunstige invloed op het warmteverbruik merkbaar. De invloed is het
grootst in de periode, dat de warmtevraag overdag betekenend is.
Slechts bij zeer hoge uitzondering is het warmteverbruik over een etmaal in de
stalen kas evenwel lager dan in het Venlo-warenhuis.
In de eerste helft van het stookseizoen vragen stalen kassen + 7% meer brandstof
dan het Venlo-warenhuis, in de tweede helft van het stookseizoen echter 14% meer.
Over het gehele stookseizoen 1960 is het warmteverbruik 8 % groter geweest.
Het warmteverbruik over een etmaal in de vier glasopstanden is sterk afhankelijk
van het buitenklimaat. De verschillen in warmtegebruik tussen de glasopstanden over
een etmaal vertonen een beeld analoog aan de verschillen over langere termijn. O p
heldere dagen is er overdag een brandstofbesparing mogelijk, vooral als er niet of
weinig gelucht behoeft te worden. Het extra brandstofverbruik over de nacht in de
stalen kassen isniet constant. Dit neemt toe n a a r m a t e de nacht vordert en is het grootst
in de nanacht. Vooral in het begin van het stookseizoen vraagt het opwarmen van
stalen kassen met grote kapbreedte veel extra brandstof ( + 2 5 % ) . Het hogere brandstofverbruik in de nacht van de stalen kassen is een gevolg van de grotere transmissiecoëfficiënt van de kaswand en de grotere uitwendige oppervlakte per m 2 grondoppervlak bij steilere dakhelling.
Wanneer de pijpen hoog worden aangebracht, ontstaat er een ander beeld. Door
de helft van de pijpen omhoog te brengen in een Venlo-warenhuis is het brandstofverbruik 10% groter geworden. Bij hoge, brede kassen is het brandstofverbruik nauwelijks afhankelijk van de pijphoogte.
D a a r de verhoging van het brandstofverbruik tengevolge van het omhoog brengen
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van de pijpen groter is dan de verlaging tengevolge van kleiner uitwendig oppervlak,
is het verwarmen van glasopstanden met kleine kapbreedte en geringe dakhelling
duurder dan van hoge brede kassen, als de pijpen hoog zijn aangebracht.
Zoals reeds vermeld heeft het buitenklimaat een grote invloed op de verschillen
in warmtegebruik tussen het Venlo-warenhuis en de stalen kassen. De stralingsomstandigheden zijn hiervoor in hoofdzaak verantwoordelijk.
De mate van luchtdichtheid heeft alleen bij grote windsnelheden invloed op de verschillen in warmtegebruik. Bij windkracht 9 isblijkt er geen verschil in warmteverbruik
meer te zijn tussen het Venlo-warenhuis en de stalen kas.

HET MEEST ECONOMISCHE KASTYPE BIJ DE
TEELTOPVOLGING
STOOKTOM A T E N - HERFSTKOMKOMMERS
Plan 92. U.D.C. 631.334.4/.5:33

Uit een economische analyse van de verzamelde gegevens kan de conclusie worden
getrokken, dat het bedrijfseconomisch meest aantrekkelijke kastype voor de teelt
van stooktomaten en herfstkomkommers in Nederland de volgende kenmerken
heeft :
a.
b.
c.
d.

investeringskosten + f 22/m 2
stalen roeden, dakhelling tussen 26° en 30°
goothoogte 2,25 m-2,60 m
kapbreedte van 3.20-4.80 m.
De kenmerken zijn weergegeven in volgorde van belangrijkheid.

Het Venlo-warenhuis is bedrijfseconomisch minder goed dan een stalen kas met
steilere dakhelling. De hogere investeringskosten van stalen kassen met grote kapbreedte worden, behalve als voldaan wordt aan de hieronder gegeven voorwaarden,
niet in voldoende mate goedgemaakt door de hogere opbrengsten in vergelijking
met de opbrengst van het hierboven beknopt omschreven kastype, dat economisch
„ideale" eigenschappen heeft.
Onafhankelijk van de hoogte van de winstverwachting, het afschrijvingspercentage
en de vakbekwaamheid heeft dit kastype in vergelijking met de andere glasopstanden
de grootste opbrengst-kostenverhouding, het grootste netto-overschot per f 100 benodigd vermogen en het grootste netto-overschot per m 2 grondoppervlak.
Complexkassen met kapbreedten van 9,60 m en meer kunnen, wat betreft de opbrengst-kostenverhouding en netto-overschot per m 2 , slechts met het hierboven omschreven kastype concurreren als o.a. aan het volgende aandacht wordt besteed.
Bij O-W-oriëntatie en noklengtes tot 40 m kan namelijk in niet onbelangrijke mate
geprofiteerd worden van het relatief gunstige randeffect van de hoge topgevels van
brede kappen. Hetzelfde geldt voor kleine vierkante complexen tot + 1000 m 2 .
Met dit aspect van het kastypevraagstuk is tot dusverre in onvoldoende mate rekening gehouden.
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U ziet het op de Pluviade

Jong, L. de
Muijzenberg, E. W. B.
van den
Stender,J. A.
Diversen
Cate, H. R. ten

Gemeren, P. van
Lookeren Campagne,
P. van
Muijzenberg, E. W. B.
van den
Spek,J . C.
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Versehenen in

Wéhaté: etalage voor de techniek
Wéhaté (toch) geslaagd
Werktuigendag overtrof de verwachtingen
Werktuigendemonstratie N.F.O. te
Bunnik
Centrum voor Tuinbouwtechniek
De Wéhaté op de Floriade

Gartenwelt 60, blz. 373-375
Groenten en Fruit 16, blz. 156-157
Fruitteelt 50, blz. 1318-1319

Groen en Fruit 16, blz. 715
Groenten en Fruit 16, blz. 452-453
Groenten en Fr. 15,blz. 1493-1497
Groenten en Fruit 16, blz. 544
Groenten en Fruit 16, blz. 184-187,
189, 192
Groenten en Fruit 15, blz. 921, 923
Groenten en Fruit 15, blz. 956-957
Groenten en Fruit 15, blz. 14841485
Groenten en Fruit 16, blz. 210
Groenten en Fruit 16, blz. 256-257
Groenten en Fruit 15, blz. 15601561
Groenten en Fruit 15, blz. 1583
Tuinbouwgids 1961, blz. 189
Groenten en Fruit 16, blz. 139

De Werktuigendag te Liempde

Groenten en Fruit 15, blz. 1465

Beregenen en stoken van turf als middel tot wering van schade door nachtvorst
Een eigen proeftuin
Ruim op die rommel (veiligheid)
Zijn er mogelijkheden in de nachtvorstbestrijding?
Die Ganzjahresproduktion von Erdbeeren
Bescherming van hout

Med. Dir. Tuinbouw 23, blz. 308312
Groenten en Fruit 16, blz. 320
Groenten en Fruit 16, blz. 528
Fruitteelt 50, blz. 368-371
Erwerbsobstbau, maart
Groenten en Fruit 16, blz. 739

