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Inleiding
Afb. 1. Gedeelte van de proeftuin Mansholtlaan

Ditjaar is het besef meer en meer doorgedrongen, dat de investeringen doelmatiger dienen te geschieden. Hieruit volgt,dat het van het allergrootste belang zal zijn
het wetenschappelijke onderzoek, vooral van de mechanisatie, de automatisatie en
de werkmethoden, debedrijfsorganisatie en -economie metdegrootst mogelijke intensiteit voort te zetten. De Euromarkt zal ons daarbij voor vele nieuwe moeilijkheden
en mogelijkheden stellen.
Bijhet onderzoek ishet accent vooral gebracht opde nachtvorstwering, de betekenis
en het ontstaan van verdichtingen in de grond, het oogsten met behulp van een verhaalkop op een lichte trekker, het nauwkeurig meten, het gebruik van kunststoffen en
het opkweken van tomaten onder uitsluitend kunstlicht. Het is zelfs in een asbestcementschuur goed mogelijk bedrijfszekere tomatenplanten op te kweken.
Verder is ditjaar een aanvang gemaakt met de vergelijking van de kastypen bij de
teelt van zeer vroege tomaten, waarbij naast de kostenzijde ook de inkomsten zijn
bekeken. Hierbij is gebleken dat de inkomsten bij het één week eerder op de veiling
brengen ca. f 2,—per m2hoger kunnen zijn.
De betekenis van de werkstelling en de werkmethoden bij het plukken van appels
en de invloed van waterdichte werkkleding bij het plukken van spruitkool zijn nader
bestudeerd. Daarnaast is met M.T.M, (methode tijdmeting) de beste wijze voor het
werken met plantmachines verder uitgezocht.
Plannen voor verschillende installaties en werktuigen zijn nader uitgewerkt; o.a.
een verwarmingsketel, een automatische grondstoomploeg, verhaalkop en de bollenoogster. Voor deze laatste is thans een nieuw systeem voor het opvoeren en zeven
ontwikkeld.
Bij de voorlichtingkwam het accent nog meer op de bouw van moderne kassen en
klimaatkassen te liggen, terwijl voor de champignonhuizen naar een goedkopere
isolatie is gestreefd.
Bij de verwarming en luchtbehandeling is de centralisatie van ketelhuizen in
verband met de relatief goedkopere isolatie van de pijpleidingen verder doorgevoerd.
Veel succes is verkregen met het nieuw ontwikkelde verwarmingssysteem voor
bollengronden. Voor de champignonteelt in grotten is eveneens een doelmatige
verwarming ontworpen. Verschillende adviezen zijn in het buitenland verstrekt,

waar men soms ogenschijnlijk meer nog dan in Nederland de betekenis van het
I.T.T. beseft.
De automatisering van de verwarmingsinstallaties neemt nog gestadig toe.
De elektrische gaasverwarming is ook in België overgenomen en vindt daar eveneens een snelle ingang op de kleine bedrijven.
In de opdrachten en bij de adviezen is terdege de bestedingsbeperking bemerkt,
toch wil men investeren om betere resultaten te bereiken.
Het gebruik van werktuigen en machines nam zeer snel toe, vooral op het gebied
van de automatische nevelspuiten. Ook zijn dit jaar vele sproeiinstallaties aangeschaft, die tevens bij de nachtvorstwering uitstekende diensten kunnen bewijzen.
Een nieuwe spitmachine, die werd gedemonstreerd, zal waarschijnlijk een goede aanwinstworden bij de grondbewerkingsmachines.
Op de Technische Dag is door de medewerkers in de gebouwen en op de tuin op
60 plaatsen gedemonstreerd. Hierdoor kregen de bezoekers de gelegenheid om aan
het personeel vragen te stellen en advies in te winnen.
Ook voor de gespecialiseerde voorlichtingsdagen bestond belangstelling. Het toneelstuk over het onderhoud van de trekker op de Werktuigendag van de N.C.B, te
Liempde,waar 30à40.000 bezoekers kwamen, bleek zeer in de smaak te vallen. Op
deze dag is ook de automatische besturing van een trekker getoond.
Het praktijkonderwijs nam sterk toe. Meer en meer wordt beseft hoe hierbij in zeer
korte tijd veel over het gebruik van werktuigen en machines wordt geleerd. Door gebruik van modelinstallaties wordt dit onderwijs thans ook uitgebreid in de richting
van automatisering van het stoken van ketels e.d. Er slaagden 14leerkrachten voor de
cursus „Tuinbouwtechniek A" (bouw, verwarming, elektriciteit).
De voorzitter J. Kakebeeke, Ir. H. J. A. Slits en Ir. J. A. Stender maakten een reis
van 6 weken naar Amerika, waar zij de oogstwerktuigen voor de tuinbouw hebben
bestudeerd.
Door mij werd o.a. te Keulen ter gelegenheid van de Tuinbouwtentoonstelling een
voordracht gehouden over de belangrijkste problemen van de tuinbouwtechniek.
Ir. G. H. Germing en P. A. Spoelstra maakten in verband met de Noors-Nederlandse samenwerking op het gebied van de belichting en het grondstomen een reis
naar Scandinavië.
T.a.v. de ontwikkeling van een centraal warmtebedrijf werd enige vordering gemaakt.
Het contact met de industrie en de handel is ditjaar opnieuw uitgebreid. Er zijn tal
van aanrakingspunten, zoals de globale beoordeling, het Centrum voor Tuinbouwtechniek, het Jaarboek, en de tentoonstellingen.
Het werk van het Instituut is ook ditjaar weer goed gevorderd. Wel dringt het besef
meer en meer door, dat wat er door het Instituut geschiedt slechts een gering onderdeel is van wat er dient te geschieden om de vooruitgang in de tuinbouwtechniek zo
snel te doen gaan dat het ook voor de nederlandse industrie aantrekkelijk wordt
om meer geld in de fabricage van nieuwe technische hulpmiddelen voor de tuinbouw
te steken.
DR. IR. E. W. B. VAN DEN MUIJZENBERG

Algemeen

overzicht

Personeel
De veranderingen diezichinde loop van hetjaar in degroepering van het personeel
hebben voorgedaan, zijn de volgende:
Einde 1956

Onderwijs
Technische dienst
Algemene dienst
Totaal

Benoemd

Vertrokken

Einde 1957

30
35
3
20
20

2
1

1
3

1
3

3

31
33
3
21
20

108

7

7

108

In tegenstelling met het overzicht in het vorigjaarverslag zijn de stooktechnici, die
thans meer en meer verwarmingstechnici worden, niet afzonderlijk meer vermeld,
maar bij de voorlichting ondergebracht. De in 1953 voor onderzoek rationalisatie
van stookbedrijven beschikbaar gestelde M.S.A.-gelden, waarvoor deze groep medewerkers is ontstaan, zijn ditjaar uitgeput. In aansluiting daarop en gezien het nut
dat door de stooktuinders uit de adviezen op dit gebied isenverder kanworden verkregen,isditpersoneel door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening in het Instituut opgenomen.
Proefterreinen, gebouwen eninrichting
Het proefterrein aan de Dr. S. L. Mansholtlaan is voor 4 ha, in aansluiting op een
vroegere aanleg, in verband met betere waterhuishouding door de firma Katerberg
en Bouw te Appingedam gedraineerd. Dit wederom in nauwe samenwerking met de
Ned. Heide Maatschappij en de afdeling Cultuurtechniek van de Landbouwhogeschool.
Tevens wordt insamenwerking met De Cultuurtechnische Dienst ende Nederlandse
Heide Mij op dezelfde proeftuin een wegennet aangelegd door de Nederlandse Basalt
Maatschappij te Zaandam met 9 verschillende soorten verharding. Hierbij zal een
onderzoek plaats vinden waaruit t.z.t. zal kunnen blijken, hoe op eenvoudige wijze
op detuinbouwbedrijven wegen en/of paden tegen zolaag mogelijke kosten, met voor
trekkers met aanhangwagens, tuinbouwmachines en werktuigen over voldoend lange
termijn berijdbare verhardingen zijn te verkrijgen.
Eveneens wordt de afweg naar de proeftuin aan de Grebbedijk en het emplacement
bij de aldaar aanwezige bedrijfsschuur verhard, zodat daar ook excursies kunnen
worden ontvangen.
De uitgebreide toerusting t.d.v. water-, licht- en verwarmingsinstallaties voor de
gebouwen, schuren, kassen en bakken, is in verband met de risico's die bij storingen
voor onderzoekingen, gewassen en panden bestaan, ditjaar beveiligd door de aanleg
van een signaleringsinstallatie. Deze beveiliging heeft reeds enige keren bij elektriciteitsstoringen zijn diensten volledig bewezen.

Inventaris
Voor onderzoek, beproeving, proeftuinen en werkplaatsen zijn o.a. gekocht of
gemaakt:
meetinstrumenten als volt-, ampère-, wattmeters; thermometers; 2 thermografen,
psychrometer; tensiometer; stophorloges; metronoom; e.d.
elektromotoren; omschakelkast voor rekstrookjesapparatuur;
Aangelegd een elektrische ringleiding terbeveiliging kapitaalintensieve installaties
in kassen en bedrijfsgebouwen.
Voor proeftuinen een vijzelpomp; voorlader metbakvoor trekker; kooiwielen;
drainage doorsteekapparatuur ; e.d.
Vervangen zijn 3personenauto's; 2dienstmotorrijwielen werden verkocht.
Correspondentie
In 1957 zijn 10.976 briefnummers gebruikt, waarvan 2.006 voor schriftelijke adviezen. Het aantal mondelinge adviezen is evenals in vorigejaren zeer groot geweest.
Uit hetbuitenland bereikten het instituut steeds meer adviesaanvragen vanallerlei
aard. Erwerden vele adviezen verstrekt en projecten uitgewerkt voor kwekers en
instellingen inDuitsland, België, Ierland enz.
Documentatie enbibliotheek
Het aantal volgens U.D.C, en Auteursnaam gerangschikte literatuurkaartjes is dit
jaar weer flink toegenomen en bedraagt thans ruim 17.000.
Door de aanschaf van een stencilapparaat voor literatuurkaartjes ishet numogelijk de catalogus met minder werk beter bij tehouden.
In het fotoarchief bevinden zich thans ruim 7200 foto's, terwijl het aantal lantaarnplaatjes nuruim 1800 is. Defoto's enlantaarnplaatjes worden terbeschikking gesteld van iedereen voor het houden van lezingen ofals illustratiemateriaal bij lessen.
Publikaties
In 1957 verschenen deMededelingen 33 t/m36, beproevingsrapporten 20en 21.
Er kwamen 22 globale beoordelingsrapporten uit, (in 1956 9 beoordelingsrapporten).
In meiverscheen hetjaarverslag 1956enin september het nieuwejaarboek 1957~'58.
Een lijst van de artikelen gepubliceerd in de vakpers engeschreven door de medewerkers, is opgenomen aan het eind van dit jaarverslag.

Afb.2.
Het opspitten vandegrond
opdeproeftuin Grebbedijk

*eï*flBK^ï.

Onderwijs
Afb. 3. Onderwijs inmotorkennis inhet CTT

In de loop van 1957 is de cursus beëindigd voor de opleiding van leerkrachten
Tuinbouwtechniek A (kassenbouw en verwarming). Van de 17deelnemers, die de opleiding in oktober 1956 begonnen, hebben 16 de cursus tot het eindegevolgd. Bijhet
op 10juli gehouden examen ter afsluiting van de cursus, kon aan 14van de kandidaten het diploma worden uitgereikt.
Begin oktober is een aanvang gemaakt met een nieuwe cursus voor de B-opleiding
(motoren en werktuigen). Deze cursus is gestart met 20 deelnemers. Het ligt in het
voornemen om in het vervolg afwisselend een A- en een B-cursus te geven, voor zover
daaraan behoefte bestaat.
[n overleg met de Inspecteur van het Tuinbouwonderwijs is het programma voor
de lopende B-opleiding verder uitgebouwd. Nog meer aandacht is daarbij geschonken
aan de praktijkscholing van de a.s. leraren. Dit werd o.a. bereikt door een verdere
uitbreiding van het aantal praktijkuren en het invoegen van een speciale werkweek
te Wageningen. Daartoe is het aantal lesuren van 216 op 240 gebracht. Ook op de
didactische scholing van de cursisten is nog meer de nadruk gelegd. Het programma
van eisenin dit opzicht isdan ook aanmerkelijk verzwaard.
De deelname aan praktijkcursussen voor leerlingen van tuinbouwscholen e.d. beweegt zich in opgaande lijn. Maakten in 1956 nog maar 15 groepen van leerlingen
gebruik van de gelegenheid tot het volgen van deze cursussen, in 1957 steeg dit aantal
tot 25. Deze scholen en andere groepen kunnen als volgt worden ingedeeld:
Lagere Tuinbouwscholen
Middelbare Tuinbouwscholen
Hogere Tuinbouwscholen
Tuinbouwvakscholen voor teelten
Tuinbouwvakscholen voor techniek
Opleiding tuinbouwvakonderwijzer
Groepen van oud-leerlingen
.Leden N.F.O
Totaal

,
!
I
j
|
I
I

1
5
1
8
2
4
2
2
25

Aan deze 25 cursussen werd in totaal deelgenomen door 362 leerlingen. In vergelijking met voorgaande jaren is de duur van de cursussen toegenomen. Verschillende
scholen die vroeger slechts één of twee dagen naar Wageningen kwamen, gaan er nu
toe over hun leerlingen een cursus van 3 of 5 dagen te laten volgen. Van de gelegenheid om gedurende de cursus in het logeergebouw te verblijven, werd in toenemende
mate gebruik gemaakt. Evenals in de beide voorgaande jaren zijn in 1957 weer
lessen verzorgd aan de cursus voor bedrijfsleiders in de fruitteelt te Geldermalsen.
De cursus „Stoker kasverwarming" die in samenwerking met de tuinbouwstudieclub „Rotterdam en Omstreken" werd georganiseerd, is beëindigd met een examen.
Dit examen werd afgenomen onder toezicht van de Stichting Vakexamens in de georganiseerde land- en tuinbouw. Van de 14 deelnemers aan de cursus legden 11 het
examen af en ontvingen 10het diploma.
Door de stooktechnici van het Instituut zijn in het voorjaar de lessen beëindigd aan
de elementaire stookcursussen te Aalsmeer, Rotterdam, Sloten en Wateringen.
In het najaar is een begin gemaakt metcursussen teAalsmeer,Alkmaar enWaspik.
De lessen aan de cursussen in champignonteelt te Kessel, Mook en Swolgen, zijn
vanwege het Instituut verzorgd.
Op verzoek van de betrokken instanties is medewerking verleend aan mechanisatiecursussen te Groningen, Uithuizen, Hollandseveld en Erica.
De benoeming van de tweede vakleraar maakte het mogelijk een groter deel van
de te Wageningen gegeven lessen door personeel van de afdeling Onderwijs te doen
verzorgen.
In 1956moest nog voor 49 %van het aantal lesuren een beroep gedaan worden op
andere medewerkers van het Instituut, in 1957 daalde dit percentage tot 33%. Daarbij dient echter in aanmerking genomen te worden dat het aantal lesuren steeg van
1176tot 1540.
De eerste serie van vier modellen en schematische doorsneden als hulpmiddelen bij
het tuinbouwtechnisch onderwijs, is in het afgelopen jaar in produktie gekomen.
De uitvoering is in handen gegeven van de Zuidhollandse Werkplaats voor Verzetsinvaliden te Rotterdam. Een dertigtal scholen maakten van de gelegenheid gebruik
een aantal van deze modellen te bestellen. Ook buiten het eigenlijke tuinbouwonderwijs bestaat belangstelling voor deze hulpmiddelen.
In de behoefte aan geschikte lesstof voor het tuinbouwtechnische onderwijs werd
tegemoet gekomen door de verschijning van de eerste twee deeltjes uit de serie Tuinbouwtechniek. Het eerste boekje behandelt de natuur- en werktuigkundige grondslagen, het tweede de materialen, constructies en gereedschappen als basis voor het
verdere tuinbouwtechnische onderwijs. Het derde deeltje waarin de motoren, trekkers
en werktuigen voor de groenteteelt besproken worden, komt binnenkort van de pers.
Aan de samenstelling van drie volgende boekjes wordt gewerkt.
Nog steeds doet zich het gemis gevoelen aan behoorlijke lokalen voor theorie- en
praktijkonderwijs. Het voorlopige praktijklokaal is door het aanbrengen van een
scheidingswand en verwarming beter bruikbaar gemaakt.
Het toenemend aantal cursussen en de centrale plaats die het Instituut inneemt bij
de verdere ontwikkeling van het tuinbouwtechnische onderwijs, maken een definitieve oplossing van het huisvestingsprobleem steeds meer noodzakelijk.

Voorlichting
Adviezen
In het volgende overzicht zijn alleen de schriftelijke adviezen opgenomen. Het aantal mondelinge adviezen aan tuinders, fabrikanten, handelaren, enz. dat is verstrekt
bij bezoeken aan bedrijven, op tentoonstellingen en demonstraties en in het bijzonder
op de permanente tentoonstelling van tuinbouwtechnische hulpmiddelen het C.T.T.,
is enige malen groter dan het aantal schriftelijke adviezen.
Ook in ditjaar zijn weer verschillende grote adviesprojecten zowel ten dienste van
onderzoeklaboratoria als van bedrijfslaboratoria uitgewerkt.
Schriftelijke adviezen
en tekeningen 1957
Bedrijfsgebouwen
Champignonteelt
Rookgasonderzoek
Elektriciteit
Trekkracht en grondbewerking
Spuiten, nevelen, sproeien,
maaien
Oogsten, rooien, sorteren, vervoer

Industrie en Handel

Tuinbouw
adviezen

tekeningen

adviezen

114
53
182
826
197
66
96

11
51
177
278
32
28

3
5
29
27
19
19
6

3

236

24

42

3

66
10

78
148

10

1846

827

160

Afb. 4. Belangstelling voor de stoomploeg tijdens de Technische Dag

tekeningen

6

Films
De afdeling Voorlichting van het Ministerie gaf ons de volgende cijfers over het
gebruik in 1957 van de films, die met medewerking van het I.T.T. tot stand zijn gekomen.
Titel van de film

Aantal vertoningen

Aantal bezoekers

De nevelspuit in de fruitteelt
Stooktechniek in de tuinbouw
Sproeiinstallaties in de tuinbouw
Mechanisatie in de fruitteelt

28
18
23
30

794
468
903
1707

Totaal

99

3872

Voordrachten e.d.
Voor verenigingen, studieclubs e.d. zijn 59 lezingen gehouden over verschillende
onderwerpen van de tuinbouwtechniek.
Bovendien werd enkele malen meegewerkt aan een forum en is enkele keren bij een
plaatselijke demonstratie voor een nabeschouwing gezorgd.
Verder zijn op het Instituut een aantal inleidingen en lezingen gehouden voor
groepen bezoekers, die belangstelling voor bepaalde onderwerpen toonden. Ook in
het buitenland zijn enkelelezingen gehouden.
Tentoonstellingen en demonstraties
Een aantal grotere tentoonstellingen en demonstraties komen jaarlijks terug; deze
hebben meestal een landelijk karakter. Daarnaast worden elkjaar een aantal plaatselijke demonstraties georganiseerd, die een meer gericht karakter hebben.
Op de mechanisatietentoonstelling, verbonden aan de Bloembollententoonstelling
te Lisse, is in onze voorlichtingsstand het prototype van de bloembollenoogster getoond. Dit trok dermate veel belangstelling, dat de naburrige standhouders zich
hierover beklaagd hebben.
Een grote demonstratie met grondbewerkingswerktuigen en sproeiapparatuur voor
de bloembollenteelt in Noordwijkerhout werd voorbereid.
Doordat voor het gebruik van het demonstratieterrein onaanvaardbare voorwaarden werden gesteld kon de demonstratie niet doorgaan. Dit moet zeer betreurd worden, daar het ergmoeilijk isinde Bollenstreek een terrein te vinden, dat representatief
is voor de bodemomstandigheden op de bedrijven.
De Werktuigendag van de N.C.B, is ditjaar voor de 10e maal georganiseerd, zoals
gebruikelijk weer te Liempde. Er kwam een record-aantal bezoekers, waarschijnlijk
meer dan 30.000. Het I.T.T. nam deel met de voorlichtingskiosk, die samen met de
stands van diverse andere voorlichtende instanties op een gemeenschappelijk terrein
stond opgesteld. Dit heeft o.i. uitstekend voldaan. Veel belangstelling trok het toneelstukje „Onderhoud voorkomt oponthoud" dat die dag verschillende malen is
10

Afb. 5.
De automatisch bestuurde
ITT-trekker te Liempde

opgevoerd. Deze wijze van massavoorlichting moet zeker als een doeltreffende methode beschouwd worden, gezien het feit dat onze „acteurs" telkens na beëindiging
van het stukje a.h.w. bestormd werden door toeschouwers die de aanbevolen hulpmiddelen wensten te kopen. Op een ander gedeelte van het terrein werkte een automatische nevelspuit, voortbewogen door een trekker die automatisch bestuurd door
een „vijfde wiel" zelf zijn weg vond. Ook hiervoor was veel belangstelling.
Dejaarlijkse demonstratie van de N.F.O. is gehouden te Hemmen-Zetten, en was
afgestemd op ziektebestrijding en sproeien. Door ons is per luidsprekerwagen de toelichting verzorgd. Ook deze demonstratie kan als geslaagd beschouwd worden.
Dank zij het feit, dat de N.F.O. voor ons standruimte beschikbaar stelde, konden
wij met onze voorlichtingskiosk ook deelnemen aan de Nationale Landbouw Tentoonstelling, die te Utrecht gehouden werd. Dit evenement is in de plaats gekomen
van de Agrarische Jaarbeurs en zal om het andere jaar gehouden worden. Tuinders
zijn er dit jaar echter weinig geweest, zodat het in onze voorlichtingsstand stil was.
Op de Wehaté te Honselersdijk ontbraken dit jaar de trekkers en de grondbewerkingswerktuigen, omdat de Vimpoltu deze tentoonstelling niet voor haar leden had
vrijgegeven. Desondanks was er voor de glastuinders veel te zien, en werd druk gebruik gemaakt van de gelegenheid zich in onze stand te laten voorlichten.
Een novum op voorlichtingsgebied was ongetwijfeld de „Technische Dag", die
op 3september is gehouden. Het I.T.T. had zich opgemaakt om die dag bezoekers te
ontvangen en ze zoveel mogelijk van het werk van het instituut te laten zien. Op 60
plaatsen was er iets tezien; aan elk van de ca. 1000bezoekers (voor het overgrote deel
kwekers) werd een plattegrond met overzicht van de demonstraties uitgereikt, zodat
iedereen zijn eigen programma kon opstellen. Dit systeem is niet alleen ons, maar
ook de bezoekers uitstekend bevallen. De dag is besloten met een soort défilé, waarin
de ontwikkeling van de spuittechniek is uitgebeeld.
Verder is medewerking verleend aan een aantal kleinere demonstraties, waarvan te
noemen zijn een maaidemonstratie te Blokker, een werktuigendemonstratie van de
Friese Mij van Landbouw te Leeuwarden, een werktuigendemonstratie van de boomkwekersbond van de K.N.B.T.B. te Tegelen en een spuitdemonstratie voor rozenkwekers te Meeden (Gr.).
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Afb. 6. Trekkers in het Centrum voor Tuinbouwtechniek.

Centrum voor Tuinbouwtechniek
Er is druk gebruik gemaakt van de gelegenheid het Instituut te bezoeken, vooral
dank zij de permanente expositie „Centrum voor Tuinbouwtechniek". Ruim 5800 bezoekers uit binnen- en buitenland lieten zich indetentoonstellingshal rondleiden. In
het gastenboek tekenden eengroot aantal buitenlanders nl. 25%van het totale aantal
bezoekers, deze waren uit ongeveer 50 landen afkomstig, voornamelijk uit Duitsland, Frankrijk, Engeland en België. Van de niet westeuropese of Scandinavische landen was vooral het aantal Joegoslaven betrekkelijk hoog.
Het valt op dat ± 65 % der bezoekers het C.T.T. in groepsverband bezocht. Dit
geldt zowel voor binnen- als buitenlanders. Het gemiddelde aantal personen per
groep bedroeg 23. Wat de aard van de groepen betrof, deze was voor Nederland in
de eerste plaats leerlingen van cursussen, daarnaast verenigingen van telers. Voorts
leerlingen van lagere tuinbouwscholen, vakscholen, middelbare en hogere tuinbouwscholen. Uit het buitenland kwamen hoofdzakelijk groepen kwekers en studenten van
hoge scholen. Doordat het aantal standhouders bleef toenemen, was het noodzakelijk naar meer expositieruimte uit te zien. Er is een plan opgesteld om in het bestaandegebouween verdieping te maken waardoor ruimte voor ca. 50nieuwe stands
kan worden verkregen, terwijl de tentoonstelling er tevens overzichtelijker door zal
worden.
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Voor de voorlichting aan de kwekers, voor onderwijsdoeleinden en als centraal
punt bij bijzondere gelegenheden zoals b.v. de „technische dag", bleek het „Centrum
voor Tuinbouwtechniek ook in 1957 weer van grote waarde te zijn.
Champignonteelt
De champignonteelt is ook ditjaar weer aanzienlijk uitgebreid; het teeltoppervlak
in huizen is toegenomen van ca. 80.000 tot ca. 105.000 m2. Een nieuw kweekcentrum
is ontstaan in Standdaarbuiten en omgeving.
De teelt in de grotten is nog verder teruggelopen. De vorigjaar genomen proeven
om deze teelt te moderniseren zijn echter goed geslaagd, zodat één van de kwekers in
de St. Pietersberg er toe overgegaan is een moderne kwekerij volgens het moderne
systeem met zweetruimte en kisten op te zetten. Deze kwekerij is daartoe van een centrale verwarmingsinstallatie voorzien. De hier verkregen resultaten zijn zodanig, dat
ze voor de champignonhuizen niet behoeven onder te doen. Het teeltoppervlak is
voorlopig 10.000 m2.
Verschillende champignonkwekers hebben een aardappelstomer aangeschaft, die
met succes bij het uitzweten gebruikt kan worden.
De meestekwekers blijven devoorkeur geven aan het kistensysteem, hoewel ditjaar
meer stellagebedden zijn geadviseerd. Het kistensysteem vraagt een lagere investering
en men heeft minder gauw last van het te nat worden van de mest door condensatie,
zoals tegen de bodemplaten van de betonbedden het geval is. Daarom worden thans
ook wel ijzeren stellingen met houten bedden gebruikt, die goed schijnen te voldoen.
In de maand juli liepen de oogsten sterk terug, door de hoge buitentemperatuur.
De door het I.T.T. geadviseerde bronwaterkoelers bleken goed te voldoen, mits de
mest aan de droge kant is.Na de warme periode is veel last ondervonden van allerlei
vliegen. Op enkele plaatsen is veel schade veroorzaakt door het optreden van diverse
gele schimmels, o.a. Myceliophthera. Deze ziekten ontwikkelen zich vooral op de
plaatsen, waar bij het uitzweten de temperatuur niet hoog genoeg is opgelopen.
Door eenvoudige voorzieningen zijn enkele fruitkoelhuizen geschikt gemaakt voor
de teelt van champignons.
Voor assistenten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst is te Wageningen een
praktijkcursus gehouden.
Er zijn contactdagen belegd te Horst, Wageningen, Maastricht, Kerkdriel, Mook
en Nijmegen.
De voorlichting betreffende de champignonteelt had voor het I.T.T. dit jaar een
bijzonder karakter, in verband met de stichting van het Proefstation voor de Champignoncultuur, dat te Horst gevestigd zal worden. De teeltkundige voorlichting is per
1december geheel door personeel van dit proefstation overgenomen, zodat het I.T.T.
in het vervolg alleen zal adviseren over de bouw en technische installatie voor champignonhuizen en de bij dechampignonteelt gebruikte machines en andere technische
hulpmiddelen.
Door een ITT-medewerker is van een zinken bak met latten en kunststofdoek een
kist gemaakt, waarin geoogste champignons een of twee dagen fris blijven.
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Bouw
In 1957zijn er minder kassen en warenhuizen gebouwd dan in de voorafgaande
jaren. De tuindersbeginnen wat huiverig tewordenvoor groteinvesteringen, waarvoor
zij geld moeten lenen. Desondanks is het aantal verstrekte adviezen voor kassenbouw ditjaar toegenomen.
In de winter '56-'57 zijn onder ons toezicht in de Bommelerwaard 28 rolkassen gebouwd, gedeeltelijk gefinancieerd met behulp van het Waarborginstituut. Ondanks de
late aanbesteding hebben vrijwel alle kwekers de kas nog kunnen gebruiken voor de
vroege aardbeien. Voor deze teelt leent de rolkas zich uitnemend.
In de Bommelerwaard kwam een tweede serie van 16rolkassen tot uitvoering. Het
buitenwerk hiervan is geheel van thermisch verzinkt staal, terwijl het binnenwerk behandeld wordt met een zinkstofcompound. Dit soort kassen zal vrijwel geen onderhoud vragen. Deze factor begint steeds belangrijker te worden, omdat op vele bedrijven devoor het onderhoud benodigde tijd ontbreekt. De belangstelling voor stalen
kassen met een verzinkt dek neemt dan ook toe. De meeste kassen, die in 1957 zijn
gebouwd, zijn van het verbeterde Venlotype, vooral omdat de prijs hiervan relatief
gunstig ligt. Toch begint op vele plaatsen het besef door te dringen, dat de moderne
kassen met grote overspanning vele teelttechnische voordelen hebben, en dat deze
duurdere kassen voor de vroege stookteelten aanbeveling verdienen.
Behalve de kwekers zijn ook veleinstellingen, zoals b.v. gemeentelijke plantsoenendiensten, bezig hun glasopstanden uit te breiden. Door de ingetreden bestedingsbeperking zijn echter een aantal van de hiervoor gemaakte projecten nog niet uitgevoerd. Voor de Proefstations te Naaldwijk en Boskoop en voor een aantal Instituten
in Wageningen zijn speciale kassen of kassencomplexen ontworpen.
Verschillende malen is bemiddeld in geschillen tussen kwekers en kassenbouwers.
Meestal bleek een contract van aanneming te ontbreken of dermate onvolledig te
zijn, dat geen der partijen enige rechten kon laten gelden. Desondanks is het veelal
gelukt een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.
Inde omgevingvanBeverwijk zijn lichtmetingen verricht omvasttestellenin welke
mate de glasopstanden daar van vervuiling door industriegassen te lijden hebben.
Er zijn verschillende kassentekeningen vervaardigd voor het buitenland, o.a. voor
Israël, Malta en Ierland. Ook zijn enkele malen buitenlandse kassenbouwers op bezoek geweest, met name uit Engeland.
Voor de toepassing van kunststoffen en kunststofdoek bestaat nog steeds grote
belangstelling, maarde geschiktevervangervoor het tuindersglas isnogniet gevonden.
In 1957 zijn een aantal nieuwe champignonhuizen gebouwd. Voor verschillende
nieuwe bedrijven werden plannen gemaakt en adviezen gegeven, o.a. in het opkomende centrum Standdaarbuiten.
Ook zijn verschillende bestaande bedrijfsruimten, zoals fruitkoelhuizen en vlasschuren omgebouwd en geschikt gemaakt voor de champignonteelt. Hierbij wordt steeds
meer gebruik gemaakt van de nieuwe soorten cellenbeton isolatiesteen.
Vele nieuwe champignonbedrijven beginnen klein, met de mogelijkheid voor latere
uitbreiding, maar reeds vanaf het begin wordt grote zorg besteed aan een goede
mest- en grondopslag.
Ook voor het buitenland werden enkele champignonhuizen geadviseerd.
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A/b. 7. Nieuwgebouwde rolkas in de Bommelerwaard

Verwarming en luchtbehandeling
De aanvankelijk gevreesde moeilijkheden in de brandstofvoorziening zijn in het
voorjaar gelukkig niet opgetreden, hetgeen mede te danken was aan het uitblijven van
een koude periode. Het weer was dikwijls zo zacht, dat zelfs de afgesproken rookgasonderzoeken in het gedrang kwamen, omdat de kwekers niet op volle capaciteit behoefden te stoken.
Hoewel iets minder dan vorigjaar, zijn er velenieuwe verwarmingsinstallaties aangelegd of bestaande installaties uitgebreid. Bij vele kwekers leeft de gedachte, dat met
het tot stand komen van de Euromarkt de Nederlandse groenteteelt het voornamelijk
zal moeten hebben van devroege stookteelten.
De centralisatie op de stookbedrijven heeft zichverder voltrokken. De voornaamste
motieven hiertoe zijn degrotere mogelijkheden voor automatisatie, zodat men minder
afhankelijk wordt van geschikt personeel, en de mogelijkheid om goedkopere brandstoffen te kunnen gebruiken.
De districtsverwarming is nog steeds in het stadium van de plannen. Voorlopige
projecten werden uitgewerkt voor een nieuw te stichten tuinbouwgebied in de gemeente Emmen, en oriënterend werk voor een nieuwe tuinbouwvestiging in het 3Bgebied (Berkel, Bleiswijk, Bergsehoek).
Op de Nederlandse kruidendrogerijen werd de warmteproduktie gemoderniseerd
en gedeeltelijk de droogapparatuur uitgebreid.
Hetvorigjaar uitgewerkte idee voor verwarming van bollengronden is in de praktijk uitstekend bevallen. Bij dit systeem kan in vergelijking met de oude wijze van
warmwaterverwarming een besparing op de investering worden verkregen van ca.
15
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Afb. 8. De „viruskas" te Baarn

60%. Tevens worden belangrijke verbeteringen bereikt met betrekking tot de automatisering en de temperatuurgelijkmatigheid in de grond. Een bollenkweker in Hillegom heeft nu 2ha grond door middel van dit systeem verwarmd.
Er zijn enkele goede voorstokers op de markt gekomen, waardoor ook het kolenstoken uitstekend iste automatiseren.
Voor een aantal proefkassen zijn de technische installaties geadviseerd. Hiervan
zijn te noemen:
- 2 proefkassen voor het I.P.O. te Wageningen, met automatische luchtverwarming
en koeling. Een van de kassen heeft een automatische luchtbevochtigingsinstallatie.
De kassen hebben geen luchtramen en hoeven niet geschermd te worden.
- Viruskas voor het Fytopathologisch Lab. „Willie Commelin Scholten" te Baarn,
met 10 onderzoekafdelingen, automatische luchtverwarming en -koeling, alsmede
luchtbevochtigingsinstallatie. Luchtramen en schermmateriaal zijn niet aanwezig.
Er is een dakkoeling met gekoeld water.
- Proefkas voor het Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond te Alkmaar,
bestaande uit een kweekafdeling, 2 afdelingen voor entomologisch en 4 afdelingen
voor mycologisch onderzoek. De kas is voorzien van pijpverwarming en een mechanische ventilatie-inrichting.
- Voor één van de 7proefkassen van de afd. Graan- en Aardappelonderzoek van het
I.B.S. te Wageningen werd een koelinstallatie gebouwd, waardoor 's zomers de
kastemperatuur tot 17°C beperkt kan worden. In alle kassen zijn de bestaande verwarmings- en luchtbevochtigingsinstallaties uitgebreid, terwijl tevens een dakkoelinstallatie met bronwater ontworpen is.
- Voor het Centrum voor Plantenfysiologisch onderzoek te Wageningen, 2 kassen
met installaties voor pijpverwarming en ventilatie.
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- Een centraal ketelhuis met groep kweekkassen voor het Kweekinstituut voor Aardappelrassen te Valthermond.
- Een kweekkas met 3 afdelingen voor het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk.
- Voor hetzelfde proefstation een proefkas met verwarming, mechanische ventilatie,
koeling en luchtbevochtiging.
- Een centraal ketelhuis en verwarming met afstandsleidingen voor het kassencomplex op de proeftuin te Vleuten.
- De technische installaties voor het kassencomplex van het Proefstation voor de
Boomkwekerij te Boskoop, met een installatie voor warmwatervoorziening.
- Uitbreiding van verwarmingsinstallaties van het I.V.T. te Wageningen.
- Verwarmingsinstallatie voor de kweekbakken van het Proefstation voor de Binnenvisserij te Utrecht.
Verder zijn o.a. te noemen de technische installatie voor de kassencomplexen van
de Gemeentelijke Plantsoenendiensten te Arnhem, Utrecht, Rijswijk en Oosterhout,
en voor een nieuwe proefkas van de Hortus Botanicus te Amsterdam.
Stooktechniek
De aanvankelijk uit M.S.A.-gelden betaalde stooktechnici zijn thans in dienst van
het I.T.T. Er is getracht hun werk op de oorspronkelijke wijze te doen doorgaan,
maar ondanks develewaardering diemen allerwegen voor ditwerk had, bleek het niet
mogelijk van het bedrijfsleven hiervoor subsidies te ontvangen. Als gevolg hiervan
zijn de tarieven voor deze adviezen verhoogd, terwijl tevens de rayons van de stooktechnici opnieuw ingedeeld zijn.

Afb. 9. Vele stookinstallaties zijn gemoderniseerd
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Bollenschuren
25 bollenschuren zijn doorgemeten.
Het aantal nieuwe bollenschuren is zeer gering, door ons zijn slechts 3schuren geadviseerd. Verbeteringen in bestaande oude bollenschuren werden aangebracht door
aanwijzingen aan installateurs en aannemers.
De meeste bollenkwekers hebben tijdig het noodzakelijke gebouwd en gemoderniseerd en op dit terrein is een zekere verzadiging waar te nemen.
Op één bedrijf werd de stookinstallatie voor de bollenschuren, kassen en grondverwarming gecentraliseerd.
Champignonkwekerijen
Behalve de reeds genoemde installatie in de St. Pietersberg, zijn nog de installaties geadviseerd voor 30champignonhuizen met totaal ca. 10.000m2 bedoppervlak.
Gedeeltelijk zijn hiervoor ook de tekeningen gemaakt, soms is volstaan met aanwijzingen aan aannemers en installateurs. In de kwekerijen zijn veel temperatuurmetingen verricht.
Drooginrichtingen
Geadviseerd zijn:
9 gladiolendrooginrichtingen, 3zaaddrooginrichtingen, 3 plantuienbewaarplaatsen
en 4 uiendrooginrichtingen.

10. In de c/ii.
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Afb. 11. Toepassing gaasverwarming voor het opkweken van tomatenplanten

Buitenlandseadviezen
In het buitenland zijn o.a. geadviseerd:
Een kasverwarmingsinstallatie in Ierland, een combinatie bollenschuur - koelhuis
inEngeland,tweechampignonkwekerijen in Duitsland, een kasverwarming op Malta,
een kasverwarming en koeling in Israël, een cacao-drooginrichting op Nieuw Guinea.
Aanwijzingen voorde bouw en inrichtingvaneen bollenschuur in Israël zijn verstrekt.
Elektriciteit
De grondverwarming met kippengaas onder lage spanning is weer sterk uitgebreid.
De meeste installaties worden gebruikt voor het trekken van witlof, maar het systeem
komt ook meer en meer in gebruik als tabletverwarming voor het opkweken van
allerlei bloemisterijgewassen. Bij het opkweken van tomatenplanten begint de elektrische grondverwarming ook een rol te spelen. Door de gunstige warmteverdeling en
lage oppervlaktetemperatuur van het gaas wordt een gelijkmatige groei van het
plantmateriaal verkregen.
Met de lichtafhankelijke temperatuurregeling in kassen isvoortgang gemaakt. Er is
een nieuwe apparatuur ontwikkeld, die in het voorjaar 1958 beproefd zal worden bij
de tomatenteelt in een van onze kassen.
De plantenbestraling handhaafde zich ongeveer op het oude peil; waarschijnlijk
staan de hoge investeringskosten een verdere uitbreiding in de weg.
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Een installatie met de T.L.F.-buizen met inwendige reflectie is weliswaar aanzienlijk goedkoper, doch de buizen geven minder licht. Er moeten dan meer buizen aangebracht worden, waardoor een gedeelte van het voordeel verloren gaat.
Er kwamen ook hogedrukkwiklampen van 250en 400 Watt met inwendige reflectie
in de handel;over de bruikbaarheid hiervan is nog weinig te zeggen.
Machinesenwerktuigen
Steeds meer bedrijven worden gedwongen de produktiekosten zo laag mogelijk te
houden, zodat de mechanisatie in de Nederlandse tuinbouw snel voortgang vindt.
Dit wordt mede bereikt door het feit, dat vele trekkers, machines en werktuigen verdere verbeteringen ondergaan, zodat ze beter aan de gestelde eisen beantwoorden. In
sommige gevallen wordt de mechanisatie door bepaalde factoren belemmerd, zoals
b.v. bodemgesteldheid, grootte van de bedrijven e.d. Op de duur is hieraan misschien
tegemoet te komen door betere aanpassing van werktuigen e.d., maar ook is het in
sommigegevallen mogelijk deteeltwijze beter bij debestaande machines aan te passen.
Het werkmethodeonderzoek zal in de toekomst waarschijnlijk ook waardevolle gegevens t.a.v. het gebruik van machines, werktuigen of gereedschappen opleveren.
Van de zijde van de handel zijn klachten vernomen over een teruglopende omzet,
en wel speciaal van de duurdere machines. Soms komt dit, omdat van bepaalde machines het verzadigingspunt vrijwel bereikt is, maar ook de financiële positie van de
tuinder kan hiervan de oorzaak zijn. Zo zal op vele fruitteeltbedrijven die ernstig van
de nachtvorst hebben geleden, het aanschaffen van b.v. een nieuwe vierwielige trekker, voorlopig uitgesteld worden.
Voor degrondbewerking zijn weer nieuwe machines enwerktuigen opdemarkt verschenen. Een aantal hiervan behoort tot de groep van de lichte hakfreesmachines, die
hun voortbeweging hebben via het freeslichaam. De vorig jaar naar voren gekomen
schoffelfrees voldoet vooral op de lichtere zandgronden uitstekend, en er zijn er dit
jaar dan ook een flink aantal van in gebruik genomen. Sommige bestaande freesmachines zijn voor deze zeer ondiepe grondbewerking gemakkelijk geschikt te maken
door de bestaande freeshaken of -bladen te vervangen door schoffelmessen.

Afb. 12.
D.D.Rotiverstek/rees

Afb. 13.
De spitmachine van
Mulder

y»

In de fruitteelt heeft men behoefte aan in verstek werkende werktuigen, zodat ook
de strook vlak langs de stammen bewerkt kan worden, en waar het rijden in beide
richtingen niet mogelijk is, ook de strook tussen de stammen op de rij.
Door ten minste 3Nederlandse bedrijven is ditjaar een boomgaardverstekfrees gebouwd, waarmee redelijke resultaten kunnen worden verkregen. Uit Duitsland wordt
een in verstek werkend werktuig geïmporteerd, waarmee de bomen aangeaard kunnen
worden. De grond vlak langs de stammen wordt later met behulp van een schijvenploeg aan hetzelfde frame teruggewerkt, terwijl voor het zwarthouden van de grond
hetzelfde werktuig van een V-vormig schoffelmes wordt voorzien. Zowel schijvenploeg of schoffel zijn „zelfdenkend", en werken dus om de boomstammen heen.
Een nieuw werktuig, waarvoor belangstelling begint te bestaan is de prikrol. De
bedoeling hiervan is op korte onderlinge afstanden gaten in een bestaande grasmat
te prikken. Dit werktuig wordt o.a. door de Amsterdamse plantsoenendienst gebruikt bij het onderhoud van de sportvelden. Door de bewerking kan men 's winters
de afwatering bevorderen, terwijl 's zomers een betere doorluchting van de wortelzone
voordelen kan geven. Het is goed mogelijk dat de prikrol ook voor een aantal fruitteeltbedrijven in gras van belang kan zijn.
Een Nederlandse firma is erin geslaagd een spitmachine te construeren, die het
handspitten vrij goed nabootst en waarvan verwacht mag worden dat deze in produktie genomen zal worden. Er is op verschillende grondsoorten mee geëxperimenteerd,
zodat een aantal zwakke punten verbeterd zijn. Ook wordt er gewerkt aan een smaller
type, dat speciaal voor de tuinbouw bedoeld is en door een tweewielige trekker wordt
aangedreven. Hoewel deze machine zijn bruikbaarheid nog zal moeten bewijzen, mag
niet uit het oog verloren worden, dat voor verschillende grondsoorten en met name de
zeer lichte zandgronden in de bollenstreek en de veengronden in de Venen, Boskoop
enAalsmeer, hetgereedkomen van dezemachine eengrote vooruitgang kan betekenen
voor de machinale grondbewerking. Het systeem mist verschillende nadelen van het
ploegen en vraagt relatief weinig vermogen.
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De onkruidbestrijding in de bloembollenteelt is op vele plaatsen met succes uitgevoerd door bespuiting met chemische middelen. De belangstelling hiervoor neemt
nu snel toe, daar op deze wijze een grote arbeidsbesparing verkregen kan worden.
Hetmachinaal planten enpoten isditjaar toegenomen. Vooral opdegrovegroenteteelt-bedrijven zijn al heel wat plantmachines achter twee- of vierwielige trekkers in
gebruik.
Zowel op zand als kleigrond voldoen de bollenpootmachines over het algemeen
zeer goed, vooral wanneer direct achter de ploeg gepoot kan worden, omdat hierbij
het poten gemakkelijk is te controleren.
Er is nu ook een goed werkende bollenpootmachine, waarbij de bollen niet meer in
lange rijen gepoot behoeven te worden, maar waarbij ze, evenals bij het handpoten,
in regels dwars over de bedden worden gezet.
Bijdeziektebestrijding neemt het gebruik van motorrugnevelspuiten nog sterk toe,
vooral in degroenteteelt voor gebruik op het vrije veld en in kassen. Geregeld komen
er nieuwe merken op de markt, terwijl aan de bestaande typen telkens verbeteringen
worden aangebracht.
In de fruitteelt is de aandacht vooral gevestigd op automatisch werkende machines,
zowel nevel- als snelspuiten. Het snel kunnen werken met één man is inderdaad een
groot voordeel.
Een volledig geautomatiseerde ziektebestrijding, waarbij dus in het geheel geen bedieningmeernodigis,isinprincipe mogelijk, zoals ditjaar door ons op enkele plaatsen
werd gedemonstreerd. De trekker loopt daarbij met een „vijfde wiel" in een greppel.
Het zal echter nog wel even duren voordat dit denkbeeld geheel voor de praktijk uitgewerkt is. De nieuwe typen van de automatische nevelspuiten hebben een grotere
doordringing dan hun voorgangers o.a. door betere ventilatoren en door een betere
constructie. Met de meesten kan zowel tweezijdig als eenzijdig worden gewerkt. Ook
aan de vorm, afscherming en constructie zijn bij verschillende typen verbeteringen
aangebracht. Een aantal nevelspuiten kan tevens als snelspuit gebruikt worden, zodat het ook mogelijk is voor bepaalde bestrijdingen wat meer vloeistof te geven.
Het maaien in boomgaarden gebeurt steeds meer met cirkelmaaiers en messenkooien. Vooral de cirkelmaaier met de „denkende schijf", waarmee ook de strook
tussen de bomen in de rij gemaaid kan worden, heeft ingang gevonden. Enkele cirkelmaaiers zijn uitgerust met tandwieloverbrengingen, zodat de moeilijkheden met de
V-snaren uit de weg zijn geruimd.

A/b. 14.
Kinkelder automatische nevelspuit

Door het I.T.T. is een trekinrichdng ontworpen voor de bevestiging van 2 messenkooien aan een lichte vierwielige trekker. Hierbij heeft men goed zich op het werk,
terwijl debestuurbaarheid van detrekker er niet onder telijden heeft. Werktekeningen
hiervoor zijn bij het I.T.T. tegen betaling van f 2,50 te verkrijgen.
Ook komen ersteeds nieuwecirkelmaaiers voor gazons;er isnu alkeusuit minstens
15merken met ca. 40 verschillende typen.
Voor hen die toch nog met de zeis moeten werken, zijn er haarapparaten voor het
scherpen vanzeisenwaarmee een grote tijdsbesparing teverkrijgen is(zieo.a. Globale
Beoordeling I.T.T. nr. 7019).
Tijdens de droge en warme periode in de voorzomer zijn er zeer veel sproeiinstallaties aangeschaft. Op bepaalde momenten was de vraag zo dringend, dat de importeurs de sproeiers per vliegtuig van de fabriek lieten komen. Voor de volle grond
domineren de sproeiinstallaties met kleine draaiende sproeiers, die een neerslaghoogte geven van 3à 5mm per uur.
Ook voor het voorkomen van nachtvorst zijn verschillende installaties aangeschaft.
Daar de kosten hiervan f 4000-5000 per ha bedragen (zonder bron en zonder aandrijving) is het voor de fruitteler vrijwel niet doenbaar om een installatie aan te
schaffen, waarmee hijzijn gehelebedrijf kan beschermen. Meestal zijn de geadviseerde
sproeiinstallaties (voor zover ze betrekking hebben op de nachtvorstwering) dan ook
berekend op de bescherming Van een gedeelte van het bedrijf, uiteraard het meest
waardevolle gedeelte; de installatie kan dan tevens gebruikt worden voor droogtebestrijding op het gehele bedrijf.
Op een bedrijf in N.-Brabant werd zelfs een „nachtvorst" van 8 à 9°C met succes
bestreden. Later bleken de appels wat kleiner van stuk te blijven, wat misschien het
gevolgwasvan hetuitspoelenvanvoedingsstoffen, voornamelijk stikstof.Opdit bedrijf
werd in totaal 122uren gesproeid tegen nachtvorst, waarbij ca. 360 mm water op de
grond terecht kwam.
Voor het watergeven in kassen en warenhuizen worden de verplaatsbare sproeileidingen met ketsdoppen steeds meer vervangen door vaste leidingen, die dan vaak
hoog en laag opgehangen kunnen worden. De reden hiervoor is vooral arbeidsbesparing. In de bloementeelt is belangstelling voor regenleidingen, die niet over de gewassen heen, maar er onder door sproeien. Dit soort sproeileidingen is hier en daar in
Aalsmeerse rozenkassen al in gebruik. Bij anjers worden ze proefsgewijze toegepast.
Het I.T.T.werkteveelplannen uitvoordeaanlegvan sproeiinstallaties. De kosten voor
een ontwerp bedragen f 10,—per ha,voor kassengeldteen dubbel tarief.Als minimum
wordt f20,—in rekening gebracht.
De resultaten met de kunstvogel voor afweer van spreeuwen in kersenboomgaarden
lopen in 1957uiteen van zeer goed tot matig. Het is moeilijk te verklaren, waarom de
resultaten op de ene plaats zoveel beter zijn dan op de andere.
Met het prototype bollenoogster is dit jaar onder zeer verschillende omstandigheden gewerkt over een oppervlakte van ongeveer 1ha.
De grondsoorten en -toestanden waren o.a. droge- en natte zandgrond, vochtige
zavelgronden, drogeen nattezwareklei,drogeen natteveengrond. Voor het opnemen
van de grond is de machine uitgerust met een trilgoot.
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Behalveopdevochtige klei-enveengrond heeft dezetrilgoot steedsdegrond kunnen
verwerken over een breedte van 1,15tot diepten van 25cm, afhankelijk van de grondsoort, met een voorbewegingssnelheid van de machine tot 12 m/min. Het benodigde
vermogen hiervoor bedroeg ca. 5pk.
Er is gewerkt met tulpen, gladiolen, aardappelen, peen en zilveruien.
Het beste resultaat werd bereikt bij het peen oogsten op duinzandgrond. In alle
andere gevallen bleek de zeefinstallatie nog onvoldoende te schonen.
Om de grote hoeveelheid grond diebij het oogsten opgenomen wordt zo snel mogelijk te kunnen uitzeven is op deze bollenoogster gebruik gemaakt van zeefrollen.
Deze met rubber-nokken bezette rollen hebben bij de eerste proefnemingen op niet
beplant land steeds goed voldaan.
Over een zeefoppervlakte van plm. 1m2 werd een capaciteit bereikt van ruim 2 m3
uitgezeefde grond per minuut.
Tijdens het oogsten in het algemeen, maar bij tulpen in het bijzonder is het echter
niet gelukt een goede schoning te verkrijgen. Dit wil zeggen een redelijk schoon
produkt zonder beschadiging of doorval.
Een belangrijke oorzaak bleek de grondsamenbindende werking van de talloze
haarworteltjes. De grond werd onvoldoende losgemaakt van het produkt, daar dit
te weinig werd geschud.
Aan de hand van proeven met schudroosters, zodanig opgesteld dat het effect van
trillingshoek, frequentie en uitslag nader bekeken kon worden op zeven en transport,
is gebleken dat indien de zeefrollen op eenvoudige wijze vervangen zouden worden
door zeefroosters het zevend oppervlak dan ongeveer 4 à 5 m2 zal moeten bedragen.
Om de machine toch een compacte bouw te geven is getracht dit zeefoppervlak spiraalsgewijs op te bouwen.
De eerste proefopstelling rechtvaardigt een praktijkproef waarvoor de voorbereidingen dit jaar zijn begonnen.
Bij de eenrijige bollenrooimachine is oorspronkelijk uitgegaan van de gedachte om
door middel van een gedeelte van de overtollige grond opzij te ploegen en alleen een
stuk van plm. 24 cm breedte op de schoningsinrichting te brengen. In de praktijk is
het echter niet gelukt een dergelijke machine voldoende nauwkeurig langs de regels
te sturen. Ter oriëntatie is nog een proef genomen door eerst de bollen uit te ploegen
en daarna door middel van een haspel op een in de ploegvoor opgesteld transportbandje te brengen. Een verbeterde proefopstelling hiervoor is dit jaar klaargekomen.
Ook door verschillende smeden werd gewerkt aan de ontwikkeling van rooimachines, maar deze bevinden zich allemaal nog in het experimentele stadium.
Het mechanisch lichten op voorraad in de boomkwekerij vindt steeds meer toepassing. Daar niet met een trekker tussen de boomrijen gereden kan worden, moet de
lichter met een lier of verhaalkop worden getrokken. Bij kleinere planten kan de
trekker over de planten rijden. De moeilijke bestuurbaarheid van de lichter is opgelost door een grote voet met een zwaard eronder te nemen, deze voet moet schuin
op de rij afstaan. De U-vormige lichter voldoet zeer goed. Om de wortelkluit goed
lostemakenmoeten onderaandelichtereenpaar steilstaande pennen gemonteerd zijn.
Het mechanisch lichten van witlof, peen e.d. komt meer in gebruik. Een door ons
geconstrueerde dubbele U-vormige lichter, lichtte de witlof op zandgrond goed. Op
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een zeer stugge, zware klei vroeg ze echter zeer veel trekkracht (ca. 600 kg). In de
N.O.P. wordt wel een groot, schoffelvormig mes achter een zware tweewielige trekker
gebruikt. Deze lichter is eveneens tweerijig. Een zool achter het mes zorgt voor een
goede diepteregeling. Doordat het mes enigszins omhoog loopt, wordt het gewas gelicht. Winterpeen, witlof en aardappels zijn met succes gelicht.
Daar de trekkracht bij het lichten en rooien nog een moeilijk punt vormt, is het de
bedoeling om na te gaan hoe deze trekkracht
kan worden beperkt.
Voor het mechanisch oogsten van stamslabonen hebben ditjaar eenAmerikaanseeneen
Nederlandse oogstmachine gewerkt. Hoewel
deze machines wel enig verlies geven, is hun
capaciteit zoveelgroter dan bij handplukken,
dat zij beslist wel zullen inburgeren. Het veredelen van bonenrassen, waarbij de bonen
ongeveer gelijktijdig plukrijp zijn, zal de geschiktheid van deze machines nog aanzienlijk
doen toenemen.
Bij het sorteren van fruit ontbreken op verschillende bedrijven de arbeidskrachten, die
nodig zijn voor het opleggen met de hand.
Daarom komt er meer vraag naar sorteermachines, waarbij het fruit op de machine
Afb. 15. Flevo peenwasmachine
gestort kan worden. Bij de centrale fruitsorteringhebben automatische opstortinrichtingen enautomatische vullingvan de kisten
hun intrede gedaan.
Op enkele veilingen is men begonnen met de centrale sortering van spruiten. Gebleken is dat een bestaande augurkensorteermachine met een kleine wijziging ook geschikt isvoor het sorteren van spruiten.
Voor het wassen van veilingprodukten komt op meer plaatsen belangstelling. Er
zijn enkele nieuwe spoel- en boenmachines voor breek- en bospeen aan de markt
gekomen. Ook is een preiboenmachine geadviseerd, waarbij het werken prettiger
wordt en de capaciteit 3 maal zo groot is als bij handwerk.
Voor het vervoer van fruit op het bedrijf krijgt de smalle en laaggebouwde fruitwagen meer betekenis. Deze wagens kunnen met behulp van een klemsteekwagen
gelost worden. Werktekeningen voor deze fruitwagen zijn bij het I.T.T. voor f 5,—
verkrijgbaar.
Er zijn besprekingen gevoerd over de wettelijke regeling van de eisen, die aan het
remvermogen van 2-wielige trekkers gesteld dienen te worden, wanneer deze voor
transport op de openbare wegworden gebruikt.
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Afb. 16.
Automatische luchting,
in de stookkassen

Tekenkamer en werkplaats
Het zoeken naar een goed ontwerp van een stuurslof voor een tweewielige trekker
werd voortgezet. Voor een goede werking is eenvrij diepevoor nodig, maar hierdoor
wordt de stuurinrichting van de trekker te veel beïnvloedt. Het gaat thans om het
vinden van een inrichting, die een goede besturing waarborgt bij een kleine voor.
Er is een oscillerende ventilator gemaakt voor opstelling in kassen, deze moet
technisch nog vereenvoudigd worden.
Voor een elektrisch aangedreven kasluchting werd een eenvoudig vertragingsmechanisme met automatische koppeling gemaakt. De vier stookkasen op het proefterrein zijn nu elk van een elektrisch luchtmechanisme voorzien.
Er is een machine vervaardigd voor het afstaarten van uien, maar hierbij is een
regelmatige toevoer nog het zwakke punt.
Voor de champignonteelt is een proefmodel van een mestbereidingsmachine gemaakt, waarbij de mest gemengd en gesneden wordt.
De bollenrooier is nog steeds niet „af" ; het rooien zelf is wel opgelost, maar de
zeefinrichting blijkt telkens opnieuw voor bepaalde grondsoorten en bollenrassen niet
te voldoen.
Er is medewerking verleend bij het ontwikkelen van een bollenpelmachine, een
machine voor het winnen van tomatenzaad, een bollenwas- en droogmachine, en
een basismachine voor diverse werkzaamheden.
Voor een kruidendrogerij is een transportinstallatie ontwikkeld, en een polijsttrommel met afzuiginrichting voor naschoning.
Een polyvinylchloride-afdekking met verende onderlaag(pvc-schuim) verminderde
de beschadiging bij tomatensorteermachines.
Voor de eigen proeftuin is een kasverwarmingsinstallatie gewijzigd, en een rookgasafzuigventilator met luchtkoeling gemaakt.
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Beproeving en

beoordeling

Beproeving
In het afgelopen jaar waren de volgende tuinbouwtechnische hulpmiddelen in beproeving:
4 dichtingsmiddelen, 5neveldoppen, 1automatische nevelspuit, 1trekker, 2 spuit- en
2 neveldoppen, 1 rugspuit. Van deze objecten werd slechts één beproevingsrapport
gepubliceerd nl.: Nr. 21/10.040 - Dichtingsmiddel o.m. voor kassen, „Hermadix"
inwelpasta-wit.
Omtrent de andere rapporten zijn uitsluitend aan de aanvragers inlichtingen verstrekt; de inhoudmag noch door de aanvrager, noch door het instituut worden gepubliceerd.
De genoemde spuit- en neveldoppen ondergingen in opdracht van het E.P.A.
(European Productivity Agency) van de O.E.E.S. een uitgebreide en in duplo uitgevoerde beproeving, die eveneens in zeven andere landen (zie jaarverslag 1956) werd
uitgevoerd. Vergelijking van de resultaten dezer beproeving bracht enkele oorzaken
aan het licht van verschillen in de uitkomsten. Ook bleek de wenselijkheid om te
streven naar nog verdergaande vereenvoudiging van de proeven.
De deelnemers der acht landen kwamen overeen om wederzijds nadere schriftelijke
beschrijvingen van bepaalde proeven tot in details te geven, waarna de hieruit voortkomende suggesties door het E.P.A.-secretariaat zullen worden verzameld en verwerkt in een eindvoorstel ter zake van de uniforme uitvoering der verschillende proeven.
De beproevingsapparatuur werd uitgebreid met een eigengemaakte grote druppelvanger voor automatische nevelspuiten. Met behulp van dit toestel kunnen enige
tientallen glasplaatjes, in een verticale boog van ruim 90° met een straal van 3 meter
worden opgesteld voor het maken van een volledig nevelmonster van een rijdende
automatische spuit.
Globale beoordeling
In 1957 zijn 22 globale beoordelingsrapporten in druk verschenen. Het jaar daarvoor zijn 8rapporten uitgekomen.
Uit deze cijfers blijkt wel, dat de belangstelling voor de globale beoordeling van
tuinbouwtechnische hulpmiddelen sterk is toegenomen. Deze belangstelling geldt zowel de zijde van de handel als die van de tuinbouw, die de rapporten respectievelijk
als verkoopargument of als raadgever gebruiken.
Vooral de tuinbouwer is zeer gebaat bij deze vorm van rapporteren, daar hij op
deze wijze een goede aanwijzing krijgt, omtrent de deugdelijkheid van het hulpmiddel
dat hij van plan iste kopen.
Het voordeel van de globale beoordelingsrapporten is wel, dat er getracht wordt
de tekst op gemakkelijk leesbare wijze samen te stellen en beknopt te houden. De
tijd, benodigd voor beoordeling, bedraagt slechts één maand. Dit zijn wel de voornaamste punten, waaraan de globale beoordeling zijn grote bekendheid dankt. Het
laat zich dan ook aanzien, dat de globale beoordeling in de komende jaren een
steeds belangrijker plaats zal innemen in de nederlandse tuinbouw.
De verspreiding van de rapporten geschiedt op vrij grote schaal. Alle begunstigers
van het instituut ontvangen ze direct na verschijning gratis en de vakpers worden ze
ter opname aangeboden.
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A/b. 17. Bij de beoordeling wordt
terdege gelet op de doelmatigheid
voor de tuinbouw

De volgende tuinbouwtechnische hulpmiddelen zijn in 1957 globaal beoordeeld:
Nummer van het rapport

7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022

Merknaam

Luvemax
Solo Rex
Koningsplanter
Brades Ooievaar
Brades Ooievaar
Patent Triller
K.W.H. B 508
E.N.A.I.
Varsseveld
VEKO 15
Amica
Amica
Dekker 75
Fontan
Brabantia C
Péka
Luvemax V 90
Dokex S
Scherprichter
Danfoss R A
V. d. Voort
Kinkelder R 27

Artikel

direct gestookte luchtverwarmer
automatische nevelspuit
bollenpootmachine
spaden
spaden
bestuivingstriller
automatische nevel-snelspuit
waarschuwingstoestel
éénruiterlijst
voorstoker
rugnevelspuit
motorpoederverstuiver
verwarmingsketel
rugnevelspuit
prikrol
druppelbevloeiingsinstallatie
olie-gestookte luchtverwarmer
bollensorteermachine
haarapparaat
thermostatische afsluiter
pools tuindersglas
automatische nevel-snelspuit

Naast deze globale beoordelingen zijn vijf keuringen gedaan van verschillende
middelen i.v.m. de beschadigingskans aan levende planten.
Geen beschadiging werd in de proeven veroorzaakt door de volgende middelen:
Oboleum, buitenbeits, N.V. Chemische fabrieken Van 't Oever en Bos, Groningen.
Welloplast, weipasta, Wakker's verfindustrie, Postbus 1, Wormerveer.
Aspro, afdekmiddel voor metalen, N.V. Aspro, Oosthavenkade 52, Vlaardingen.
Om te kunnen voldoen aan de vele vragen naar de toepassingsmogelijkheden van
kunststoffen in de tuinbouw is een begin gemaakt met het oriënterend onderzoek.
Een speciaal onderzoek is opgezet om de gebruikswaarde van kunststoffolie en -plaat
na te gaan als vervangingsmiddel voor glas.
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Onderzoek
Plan 16 U.D.C. 691.6: 678.5
1. Vergelijking vanenkele soorten glas
In een vergelijkingsproef van enkele soorten kunststof als bedekkingsmateriaal
voor bakken zijn tevens enige soorten glasin eenruiters opgenomen.
Dezeglassoorten waren:
1. normaal vlak tuindersglas;
2. gehamerd glas, dat aan de ene zijde vrijwel vlak isen aan de andere zijde een zwak
geprofileerd oppervlak heeft;
3. z.g. zonwerend glas, een groenachtig doorschijnende glassoort met een sterk absorberend vermogen ten opzichte van warmtestralen.
Temperatuurmetingen
Gedurende een korte periode injuli 1956 werden met behulp vaneen „Electronik"
thermograaf op 10cm hoogte luchttemperaturen en op 10 cm diepte grondtemperaturen gemeten en geregistreerd.
Gehamerd glas
Onder gehamerd glas was de gemiddelde luchttemperatuur overdag ongeveer 1°C
lager dan onder normaal glas; bij zonnig weer waren de verschillen het grootst (tot
1,5°C). 's Nachts was de luchttemperatuur onder deze beide glassoorten ongeveer
gelijk; ook tussen de grondtemperaturen traden geen verschillen op.
Zonwerend glas
Onder het zonwerend glas was de gemiddelde luchttemperatuur overdag ongeveer
1,5°Clager dan onder normaal glas, ook hierbij waren de verschillen bij zonneschijn
groter dan bij donker weer. Bij zonnig weer was de gemiddelde dagtemperatuur onder
het zonwerende glas ongeveer 3°C lager en de maximum dagtemperatuur 5-6°C
lager, 'sNachtswarendeverschillengeringer; afhankelijkvande weersomstandigheden
van de voorafgaande dag waren de luchttemperaturen onder het zonwerende glas
0,2-1°C lager.
Bij de grondtemperaturen was eenzelfde tendens aanwezig als bij de luchttemperatuur; overdag varieerden de verschillen tussen het normale en het zonwerend glas, afhankelijk van de weersgesteldheid, van ca. 0.5-2°C en 's nachts van 0-1°C.
Teeltresultaten
De teeltresultaten onder de gebruikte glassoorten gaven weinig verschillen te zien.
Conclusies
Temperatuurmetingen in bakken met eenruiters wijzen erop dat er in de zomer tussen normaal en gehamerd glas geen grote verschillen zijn te verwachten. Alleen bij
zonnig weer werden overdag onder het gehamerde glas 1-2°C lagere luchttemperaturen gemeten. Wat de warmtehuishouding in bakken betreft bestaan er geen grote
verschillen tussen normaal en gehamerd glas. Ook de teeltresultaten wijzen in deze
richting.
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Het onderzochte z.g.zonwerende glasbleek inderdaad warmtestralen te absorberen.
Hierdoor was vooral bij zonnig weer de temperatuur van lucht en grond onder het
zonwerend glas lager dan onder normaal glas. Deze lagere temperaturen bleken bij
een tweetal zomerteelten van weinig invloed op de teeltresultaten.
Het isechter te verwachten dat in de winter en voorjaarsmaanden de teeltresultaten
onder het zonwerende glas wel nadelig beïnvloed zullen worden door lagere temperaturen en een geringere lichtdoorlatendheid. (Volgens fabrieksgegevens wordt door het
zonwerende glas ongeveer 12% minderzichtbaar licht doorgelaten dan door normaal
glas.)
Zonwerend glas komt daarom niet in aanmerking voor gebruik in de tuinbouw,
tenzij om bijzondere redenen een geringere doorlatendheid voor warmte en licht is
gewenst.
Plan 16 U.D.C. 691.6: 678.5
2. Kunststoffen ter vervanging van glas
Het onderzoek vankunststoffen tervervanging van glas(zieJaarverslag 1955,p. 18)
isgedurende dejaren 1956en 1957voortgezet met verschillende fabrikaten polyaethyleenfolie, Polyvinylchloride (p.v.c.)-folie en polyesterplaten, terwijl in 1957 nog een
nylonfolie werd toegevoegd. De foliën zijn bevestigd op raamlijsten van eenruiters
teneinde een goede vergelijking met glas mogelijk te maken. Van de polyesterplaten
zijn eenheden vervaardigd ter breedte van 2\ eenruiter, omdat ditmateriaal zichhiervoor constructief goed leent.
Met de bovenomschreven materialen zijn 4 dubbele bakken van 24 ramen bedekt.
Deze bakken waren door een betonnen schot in de breedte in tweeën gedeeld, zodat
elk object uit 12 ramen bestond.

Afb. 18. Vergelijking van diverse kunststojfolien.
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Temperatuurmetingen
Gedurende een periode van 5dagen injuli 1956 zijn met behulp van een „Electronik" thermograaf op 10cmhoogte deluchttemperaturen en op 10cmdieptede grondtemperaturen gemeten en geregistreerd. Deze metingen zijn gelijktijdig uitgevoerd
onder glas, polyaethyleen, p.v.c. en de polyesterplaten.
Uit de waarnemingen bleek, dat gedurende deze periode overdag de gemiddelde
luch^temperaturen in de bakken, met andere materialen dan glas bedekt, lager waren
dan in de bakken met glas (0,2 tot 1,5°C lager), 's Nachts was er ook verschil in
luchttemperatuur (0,3 tot 0,9°C lager). De gemiddelde grorccftemperaturen waren ten
opzichte van glas overdag 0,5 tot 1,2°C lager, terwijl de afwijkingen in de nachttemperaturen beneden 0,5°C bleven.
Uit de toestand van de gebruikte materialen na deze proeven bleek, dat de meeste
polyaethyleen- en p.v.c.-foliën na 2 jaren moeten worden afgeschreven, terwijl de
polyesterplaten een gele verkleuring vertoonden.
De nylonfoliën zijn waarschijnlijk mechanisch sterker dan de andere beproefde
foliën;na 1 jaar gebruik was nog geen zichtbare verwering opgetreden. Bij de nylonfolie vormden zich vrijwel geen fijne condensdruppeltjes aan de onderzijde, maar er
ontstond evenals bij glas, een waterfilmpje.
Teeltresultaten
I a 1956 zijn in de proefbakken platglaskomkommers geteeld en in 1957 stamslabonen.
Daar voor iedere soort bedekkingsmateriaal slechts één proefbak aanwezig was,
konden geen algemeen geldende oogstgegevens verzameld worden. De algemene
strekking is echter dat de resultaten onder glas het beste waren, gevolgd door die
onder de p.v.c- en polyaethyleenfolie. Onder de polyesterplaten waren de teeltresultaten naar verhouding vrij slecht. In 1957 toen voor het eerst nylonfolie is gebruikt,
waren de teeltresultaten hieronder ongeveer gelijk aan die onder glas.
Conclusies
Gebleken is dat de levensduur van de onderzochte foliën van Polyvinylchloride en
polyaethyleen bij gebruik als bedekkingsmateriaal van bakken op ten hoogste 2 jaar
gesteld kan worden. Platen van met glasweefsel versterkt polyesterhars hadden een
langere levensduur, maar het onderzochtemateriaalverkleurde in2jaar tijdsvrij sterk.
Nylonfolie gaf na 1 jaar gebruik nog geenverouderingsverschijnselen te zien.
De teeltresultaten in bakken bedekt met verschillende kunststofprodukten waren
slechter of- zoals in één geval - gelijk aan die onder normale eenruiters met glas.
Plan 54 U.D.C. 631.345
3. Steunmaterialen voor bramen en frambozen
Dezeproef isopgezetinhetvoorjaar van 1957omdeduurzaamheid van verschillende
palen na te gaan.
Naast betonnen palen zijn ijzeren palen T-profiel met betonnen voet en houten palen toegepast.
Bij de houten palen is gebruik gemaakt van:
1. wilgen, die er groeien enjaarlijks worden gesnoeid.
2. larix en grove dennen. Deze zijn behandeld met Celcure, Creosootolie, Pentachloorphenol en Wolmanzout.
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.JBf1

Afb. 19. Eindpaal beton.

Bij de verankering van de eindpalen zijn twee methoden gevolgd:
Door een schoorpaal. Bij de betonnen palen rust de eindpaal door middel van een
inkeping aan de voorzijde tegen de schoorpaal (afb. 19). De palen van T-profiel zijn
geschoord door de schoorpaal met een bout aan de eindpaal te bevestigen (afb. 20).
De houten palen zijn op dezelfde wijze geschoord als de betonnen. Wel bleek het
nodig de schoorpaal ook nog met een spijker te bevestigen.
Teneinde te voorkomen, dat de eindpaal, bij het straktrekken van de draden uit de
grond wordt gelicht, bleek, dat deze minstens 60 à 70 cm diep in de grond dient te
staan. Op losse gronden is het noodzakelijk om onder aan de paal een dwarsbalkje te
bevestigen om de weerstand te vergroten.
Een voordeel van deze methode is het vrijblijven van de dwarspaden op het eind
van de rijen. Bij lange rijen was de kracht, die bij het straktrekken van de draad zijdelings op de paal werd uitgeoefend soms zo groot, dat deze toch uit de grond werd
gelicht. Om dit te voorkomen is de Ankermethode toegepast.
Door verankering.
Hierbij is een paal achter de eindpaal in de grond geslagen. De kop van deze paal
dient ZL 10-20 cm boven de grond te blijven. Dit om te voorkomen dat de draad
na 1 of2jaar doorroest, zoalsuit deproef isgebleken.
De ankerpaal stond zover van de eindpaal, dat de draad met laatstgenoemde een
hoek maakte van 40 à 45°. Om een hefboomwerking te voorkomen is het gewenst
de draad van ankerpaal naar eindpaal te bevestigen ter hoogte van de bovenste horizontale draad.
Het nadeel van de ankermethode is het ruimteverlies in de dwarspaden. Om later
moeilijkheden met de hagen te verkomen, is een goede verankering van de eindpaal
evenwel zeer belangrijk.
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Plan 46 U.D.C. 631.548.2
4. Grondafdekking met kunststofdoek bij platglaskomkommers
Proeven met grondafdekking door middel van kunststofdoek hadden nog een
oriënterend karakter. Dit jaar is zwart doek gebruikt (polyaethyleen 0,07 mm) waardoor onkruidgroei onder het doek achterwege bleef. In het doek waren op afstanden
van ca. 60 X 60 mm gaatjes met een doorsnede van 4 mm gemaakt voor de afvoer
van eventueel sproei- of condenswater. Deze gaatjes waren gemaakt terwijl het doek
zich nog op de rol bevond; met een hol pijpje werd de gehele rol doorboord. Ter
hoogte van de komkommerplanten werden in het doek sneden aangebracht, waarin
de planten zijn geplaatst, (zie afb. 21.)
Opgeregeldetijden zijn overdaggrondtemperaturen gemeten op 10cmdiepte, waarbij bleek dat het onder het zwarte doek steeds2-4°Cwarmer was dan in debak zonder
bedekking.
Degroeivande komkommers was in de metkunststof bedekte grond beter. Enkele
weken na het planten bleken de komkommers in de niet bedekte grond bij de voet te
zijn aangetast door een schimmelziekte (Pythium) waardoor alleplanten wegvielen. In
de met kunststofdoek bedekte grond vielgeenenkeleplantweg;waarschijnlijk waren
de planten hier alzosterk aan degroeidat zedeaantasting hebben kunnen doorstaan.
Conclusies
Door het afdekken van de grond met zwart kunststofdoek is de onkruidgroei
tegengegaan, en is een verhoging van de grondtemperatuur bereikt van 2-4°C.
Door deze grondafdekking kon een betere groeivan de planten worden verkregen.

')ij platglask omk ommers.
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Plan 76 U.D.C. 621.327
5. Lichtmetingen bij fluorescentiebuizen
a. Bijeen landelijkebelichtingsproef
Bij de landelijke belichtingsproef 1956—'57zijn onder meer fluorescentiebuizen van
het type TL 65W, gemonteerd in een bijbehorende plantenbestralingsreflector, vergeleken met fluorescentiebuizen van het type TLF 65W met een inwendige reflectielaag doch zonder een speciale reflector.
Onder beide groepen van buislampen zijn lichtmetingen uitgevoerd met een horizontale AEG-luxmeter; een directevergelijking van degevonden waarden is mogelijk
omdat beide lamptypen eenzelfde kleurtemperatuur hadden (kleur 33). Voor iedere
groep lampen werden 12 meetpunten gekozen.
Uit de metingen bleek dat de gemiddelde lichtintensiteit onder deTLF buizen2530% lager was dan onder de TL buizen. Dit verschil is vrijwel onafhankelijk van de
ophanghoogte maar hetverandert enigszins met de afstand tot het midden van debuis.
Het verschil in lichtintensiteit onder de beide groepen van buislampen kwam ook
tot uiting in de plantengroei, zoals te zien is in de onderstaande tabel, waarin drooggewichten van de onder de lampen staande planten zijn vermeld:
Tijd na verspenen
3 weken
6 weken

onder TL
j
|

0,04
0,69

Gemiddeld drooggewicht in g per plant
onder TLF
[
TLF bij TL = 100%
1
|

0,03
0,41

j
|

75%
59%

Het verschil in lichtintensiteit van 25-30% had dus een belangrijke invloed op de
plantengroei.
Uit aanvullende lichtmetingen is gebleken dat het voor een vergelijking vanTL en
TLF buizen voor plantenbestraling noodzakelijk is deze metingen in een kas uit te
voeren.Waarschijnlijk tengevolge vanverschillen in reflectie werden bij lichtmetingen
onder TLF buizen in een kas belangrijk lagerewaarden gevonden dan in een andere
meetruimte.
Conclusies
Onder TLF fluorescentiebuizen zonder reflector is de lichtintensiteit 25-30% lager
dan onder TL buizen in plantenbestralingsreflectoren. Om dezelfde lichtintensiteit
te verkrijgen dient men dus bij gebruik van TLF buizen 25-30% meer lampen te installeren. Bijeengelijk aantal lampen isdegroei van de planten onder de TLF buizen
aanzienlijk minder dan onder de TL buizen.
b. Bij een vergelijking vanreflectoren
Een belangrijk deel van de kosten bij plantenbestraling wordt gevormd door de
kosten van de installatie die weer voor een groot deel worden bepaald door de
reflectoren. Het ligt dus voor de hand om te zoeken naar goedkope reflectoren of
naar lamptypen die zonder reflectoren gebruikt kunnen worden. Toen in 1956 voor
het eerst fluorescentiebuizen met een inwendige reflectielaag in de handel kwamen
werden voor dit lamptype toepassingsmogelijkheden in de tuinbouw verwacht. Aangezien deze z.g. TLF lampen aanvankelijk alleen als 40W buizen beschikbaar
waren is bij onze belichtingsinstallatie, gebaseerd op 65W buizen, naar een soortgelijke oplossing van het reflector-probleem gezocht als bij de TLF 40W lampen.
Fluorescentiebuizen van het type TL 65W zijn hiertoe aan de bovenzijde afge34

A/b. 22. Fluorescentiebuizen resp. met zilverpapier en in reflector

schermd met stroken zilverpapier (zie afb. 22). Dit zilverpapier is strak om het
bovendeel van de lampen heengevouwen zodat ongeveer 3/5 deel van het glasoppervlak van de buislamp hiermede was bedekt. Toen later ook fluorescentiebuizen van
het type TLF 65W beschikbaar kwamen, zijn een aantal lichtmetingen uitgevoerd.
Bij deze lichtmetingen zijn beide lamptypen op de volgende wijze gemonteerd:
a. zonder meer;
b. met zilverpapier bedekt;
c. in een plantenbestralingsreflector.
De resultaten van deze lichtmetingen zijn in de volgende conclusies samengevat.
Conclusies
1. De hoogste lichtintensiteiten zijn gevonden bij de TL enTLF buizen in reflector
Bij het gebruik van een reflector kunnen het beste TL buizen genomen worden'
deze zijn iets goedkoper dan de TLF buizen terwijl ze bovendien ineen reflector
iets meer licht geven.
2. Tussen een TLF buis zonder meer, een TLF buis met zilverpapier bedekt en een
TL buis met zilverpapier bedekt bestaan slechts kleine verschillen wat betreft de
lichtintensiteit inhet bestraalde oppervlak. Hierbij is de gemiddelde lichtintensiteit
ongeveer 25% lager dan wanneer de buizen in een reflector worden gebruikt.
3. Indien bij plantenbestraling geen gebruik van reflectoren wordt gemaakt, kunnen
in het algemeen het beste TLF buizen zonder zilverpapier worden gebruikt.
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Afb. 23. Bijbelichting
tomaten.
Vooraan TLF buizen,
achteraan TL buizen
in reflector

Plan 2 U.D.C. 621.3: 635.64
6. Plantenbestraling
1. Opkweek vantomaten metbijbelichting
Stooktomaten zijn opgekweekt onder verschillende soorten plantenbestralers:
fluorescentiebuizen van het type TL 65W en TLF 65W en hogedrukkwiklampen HO
450W en HPL 400W. Voor de z.g. landelijke belichtingsproef is het tomatenras Ailsa
Craig gebruikt, voor de overige proeven het ras Moneymaker.
De planten zijn op 12november 1956 gezaaid en na het opkomen dagelijks 16 uur
belicht; deze belichting isvoortgezet tot het uitplanten op 15 januari 1957. Aangezien
van beide typen hogedrukkwiklampen slechts l lamp is gebruikt was de lichtverdeling
onder deze lichtbronnen veel slechter dan onder de fluorescentiebuizen, waarvan er
8 stuks waren.
De invloed van de belichting blijkt uit de volgende tabel:
Lamptype
Gem. drooggewicht
van 5planten . . . .
Gem. bladlengte van
hetgrootsteblad incm

Moneymaker

Ailsa Craig

Ras
TL

1-LF7 1 HPL

HO

TL

"TLF I HPL

HO

2,0

2,4

3,0

2,3

1,1

0,8

3,4
16,3

13,4

13,5

16,3

13,6

10,1

9,7

De beide tomatenrassen hebben nogal uiteenlopend gereageerd op de verschillende
wijzen van belichting. Voor beide rassen geldt dat de beste planten zijn verkregen
onder deTL-buizen. Het verschil tussen TL en TLF moet worden toegeschreven aan
de 25-30% lagere lichtintensiteit bij de TLF-buizen.
De groeiverschillen tussen beide rassen onder de HPL-lamp kunnen voor een groot
deel worden verklaard uit de plaats van de planten tijdens de bestraling. De planten
van het ras Ailsa Craig stonden namelijk midden onder de lamp, die van het ras
Moneymaker stonden hier omheen. Deze groeiverschillen wijzen erop dat het bij
dergelijke vergelijkingen niet verantwoord is slechts 1 lamp te gebruiken.
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Deplanten zijn uitgezet ineenaantalproefvakken inde stookkassen, hierin stonden
ook planten die elders zonder kunstlicht waren opgekweekt. Bij deze vergelijkende
proeven is zeer duidelijk naar voren gekomen hoe belangrijk de klimaatsomstandigheden na het uitplanten zijn. Hierdoor kunnen de aanvankelijke verschillen die er
tussen de planten bestaan zich zodanig wijzigen dat er bij de oogst geen betrouwbare
verschillen meer worden gevonden. Dit bleek vooral bij de belichte Moneymakerplanten het geval te zijn. Bij dit ras konden geen betrouwbare verschillen tussen de gebruikte lamptypen vastgesteld worden.
In de volgende grafiek zijn nog een aantal opbrengstgegevens van de landelijke belichtingsproef (Ailsa Craig) op het I.T.T. vermeld. Er waren 2 groepen onbelichte
planten: „Onbelicht praktijk" is door een Westlandse tuinder naar eigen inzicht opgekweekt, „Onbelicht controle" is te Wageningen opgekweekt onder overigens gelijke omstandigheden als de belichte planten.
Onbelicht Onbelicht
praktijk controle

•

•

Opbrengsten
inguldens perplant,
inkgperplant totaal.
L J inkgperplant tot1juni.

Opbrengsten landelijke belichtingsproef

1956-1957

Uit de grafiek blijkt dat de planten die de vroegste oogst gaven ook de hoogste
totaalopbrengst opleverden en dat dit resulteerde in de hoogste opbrengst in geld. Dit
verband geldt voor alle belichtingen. De geldelijke opbrengsten van de verschillende
proefveldjes zijn wiskundig verwerkt. De opbrengsten van „Onbelicht controle"
waren betrouwbaar slechter dan van alle overige behandelingen;verder waren er betrouwbare verschillen tussen TL en TLF enerzijds en „Onbelicht praktijk" anderzijds en tussen TL en HO.
Het verschil in geldelijke opbrengst tussen planten opgekweekt onder fluorescentiebuizen en in de praktijk opgekweekt zonder kunstlicht, bedroeg resp. 112 en 86
cent per plant voor TL en TLF.
De extra kosten voor het belichten van planten met fluorescentiebuizen op de wijze
zoals in dezeproef werd toegepast bedragen ongeveer 30cent per plant.
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Afb. 24. Bijbelichting tomaten
met hogedrukkwiklampen.
Vooraan HO 450W, achter
HPL 400W.

Conclusies
Hoewel de aanvankelijke voorsprong van de kunstmatig belichte planten voor een
gedeelte na het uitplanten verloren is gegaan had de belichting toch een gunstige invloed op de opbrengst. De planten met het hoogste drooggewicht bij het uitplanten
gaven devroegste en hoogste kg-opbrengsten en dientengevolge ook de hoogste geldelijke opbrengsten.
In vergelijking met de opbrengsten van onbelichte planten zijn de extra kosten voor
de toegepaste belichting ruimschoots vergoed door hogere opbrengsten.
De resultaten met de fluorescentiebuizen waren beter dan die met de hogedrukkwiklampen. Als gevolg van de slechte lichtverdeling bij gebruik van één lamp vertoonden de onder HO 450 W en HPL 400 W lampen opgekweekte planten grote onderlinge verschillen. Bij kleine te belichte oppervlakken verdienen daarom fluorescentiebuizen devoorkeur boven eenhogedrukkwiklamp. Afgezien van degrote onderlingeverschillen bij gebruik van éénlamp konden met deHPL 400lamp goede planten
worden opgekweekt.
Bij eenzelfde hoeveelheid geïnstalleerd vermogen per m2 waren de resultaten met
TL buizen in reflector beter dan met TLF-buizen met een inwendige refiectielaag; dit
kan worden verklaard uit de verschillen in lichtintensiteit.
2. Opkweek vantomaten in uitsluitend kunstlicht
Evenals in voorgaande jaren is een gedeelte van de tomaten opgekweekt in een cel
van de klimaatschuur onder uitsluitend kunstlicht. Het voordeel van deze opkweekmethode is dat de ontwikkeling van de planten onafhankelijk is van de natuurlijke
weersomstandigheden, zodat voor de verwarmingsproeven in de stookkassen ieder
jaar vrijwel gelijkwaardig plantmateriaal gebruikt kan worden. Ook vormen de proeven met uitsluitend kunstlicht een onderdeel van het tuinbouwkundig onderzoek in
het kader van de Noors-Nederlandse samenwerking, (zie afb. 25.)
De teeltresultaten waren ook ditjaar zeer bevredigend. Ongeveer 1200 planten zijn
opgekweekt onder fluorescentiebuizen op ca. 50 cm boven de potrand en bij een geïnstalleerd vermogen van 240 W/m2. De lampen brandden 16uur per etmaal. Na ongeveer 7 weken kon worden uitgeplant; de planten hadden een donkergroene kleur,
een gedrongen vorm, goede bloemtrosaanleg (boven het 8e blad) en een goed wortelgestel. Ook in de kas groeiden de planten goed door en hoewel tengevolge van ver38

schillen in zaaidatum een vergelijking met in een kas opgekweekte en bijbelichte
planten niet geheeljuist is,waren de opbrengsten van beide groepen planten ongeveer
gelijkwaardig.
In een andere cel is de invloed van de lichtintensiteit en de belichtingsduur nagegaan; hierbij is de drogestofproduktie als maatstaf voor de groei genomen. Deze
proeven mogen slechts als een oriëntering gezien worden temeer daar detemperatuurverdeling in deze ruimte te wensen overliet. Bij een streeftemperatuur van 16 uur
18°C gevolgd door 8uur 12°Cwerd een zeer sterk verband gevonden tussen de groei
en de totale hoeveelheid licht als produkt van belichtingsduur en intensiteit. Zo was
dehoeveelheid gevormde drogestof bij24uur 160W/m2 en 16uur 240W/m2 nagenoeg
gelijk.
Verder bleek dat naarmate de planten meer licht krijgen de overige groeifactoren
verbeterd moeten worden. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting voor de grondtemperatuur. Bijvrijwel gelijke grondtemperaturen waren de planten sterker paars gekleurd
naarmate ze meer licht kregen.
Het ingraven van de potten in vochtige turfmolm gaf een grote verbetering te zien
van het uiterlijk van deplanten, vergeleken bij het zonder meer op het tablet plaatsen.
Conclusies
Op grond van de huidige ervaringen kan worden vastgesteld dat in 6-8 weken tijds
uitstekende tomatenplanten zijn op te kweken in uitsluitendkunstlicht. Hiervoorwerden fluorescentiebuizen geïnstalleerd met een vermogen van 240 W/m2 en op een afstand van 50 cm boven de potrand.
Bijcontinue belichting ishet,tervoorkomingvangelebladvlekken,noodzakelijk een
6°C lagere „nachttemperatuur" te geven gedurende ongeveer 8 uur per etmaal. Bij
te lage grondtemperaturen treedt spoedig paarskleuring op bij de planten.
(Bij de continue belichting in 1956—'57 werden plaatselijk nog gele bladvlekken gevonden, waarschijnlijk tengevolge van een onvoldoende temperatuurwisseling. In de
proeven van dit seizoen (1957-58) bleven bij H uur duisternis per etmaal en de genoemde temperatuurwisseling deze vlekken geheel achterwege).

Afb. 25.
Klimaatcel met
tomatenplanten
opgekweekt onder
uitsluitend kunstlicht

Plan 92 U.D.C. 631.344.4/5: 33
7. Economische aspekten vankastypen
In 1957ishet onderzoek voornamelijk gericht geweest op de economische aspekten
van het kastype bij de teelt van vroege stooktomaten. Er is een vergelijking gemaakt
tussen drie uiteenlopende glasopstanden:
• het verbeterde houten Venlo-warenhuis;
• de verzinkte ijzeren kas van hetzelfde model als het Venlo-warenhuis;
• de moderne thermisch verzinkte kas, kapbreedte 6,50 m, dakhelling 30°, glasmaat
60 bij 100 cm.
Aan de vergelijking van de jaarkosten van glasopstanden ligt een groot aantal
arbitraire beslissingen ten grondslag. Deze zijn van grote invloed op de uitkomsten
van de vergelijking. Een zo objektief mogelijke kostenberekening, waarbij de jaarkosten van in aanschaf duurdere kastypen relatief hoog berekend worden, moehet uitgangspunt zijn voor de vergelijking.
Een zodanig opgestelde jaarkostenberekening liet zien dat de verzinkte „Venlo"
kas en de moderne kas perjaar hoogstensƒ0,24 enƒ0,60 perm 2 duurder zijn dan het
houten Venlo-warenhuis.
Voor het economisch verantwoord zijn van de aanschaf van dure kassen dient de
opbrengst per/100,— totale produktiekosten groter tezijn dan dievan het verbeterde
houten Venlo-warenhuis. Wanneer we even aannemen dat de produktiekosten in de
6,50 m-kas en de „Venlo"-kas in vergelijking met het houten Venlo-warenhuis juist
zoveel hoger zijn als de jaarkosten van de kassen, moet bij de tegenwoordige prijsverhoudingen een grotere bruto-opbrengst worden verkregen van resp. ƒ 0,78 en
ƒ0,30 pr m2.
Het bedrag vanƒ 0,78 kan worden verkregen door:
Ie. 0,6 kg stooktomaten per m2 meer te oogsten. Dit betekent een kg-opbrengst vermeerdering van ± 6%.
2e. De kwaliteit zodanig te verbeteren dat de middenprijs met 6% stijgt (ƒ0,10 per
kg).
3e. Vervroeging van het plukschema met 3 dagen.
Het onderzoek heeft uilgewezen dat per dagvervroeging van de oogstƒ 0,37 per
m2 meeropbrengst wordt verkregen bij een opbrengst van 3 kg per plant.
Oriënterende temperatuur-metingen doen verwachten dat de brandstofbesparing
in de dichte en meer licht doorlatende kas ongeveerƒ0,30 per m2, d.i. 8% is.
Economisch is het niet te verdedigen om deze besparing geheel te realiseren. Door
eerder en zwaarder te stoken in de kas kan de kweker zijn winst nog vergroten. De
produktiviteit van de brandstof is in de kas groter dan in het Venlo-warenhuis.
Op grond van het onderzoek en praktijkervaringen kan men aannemen dat het verbeterde Venlo-warenhuis niet de grootste opbrengst per ƒ 100,— produktiekosten
geeft aan de kweker.
Voor deverzinkte „Venlo"-kaszijn deeisent.a.v.vroegheid, kg-opbrengst en kwaliteitsverbetering meer dan de helft lager. Ten opzichte van de „Venlo"-kas dient de
moderne kas een grotere opbrengst te gevenvan ± ƒ0,50 per m2. Hierbij is geen rekening gehouden met lagere overige produktiekosten in de moderne kas.
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Plan 68 U.D.C. 631.344.8: 697
8. Bestudering vanhet kasklimaat
Voor het registrerend meten van de horizontale en verticale temperatuurverdeling
in verwarmde kassen is de apparatuur in orde gemaakt.
Een meetplan isvoorbereid en aangepast aan de eisen van de teeltproeven.
Op kleine schaal zijn soortgelijke metingen uitgevoerd in een bloemenkas met tabletten met turfmolm.
Incidenteel zijn enkele lichtmetingen uitgevoerd en enkele temperatuurverschillen
opgenomen tussen maximale en minimale luchttemperatuur binnen en buiten kassen
van zeer verschillend type.
In een met een lichtafhankelijke temperatuurregelaar gestuurde elektrisch verwarmde kas zijn goede resultaten bereikt met het trekken van freesia's.
Een volgend type regelaar en een registrerende vochtigheidsmeter zijn in aanbouw.
Het eerste hier ontwikkelde prototype van deze psychrometer is op de Technische
Dag gedemonstreerd, evenals een eenvoudige afschermhals tegen straling voor thermometers. Samenvattend kan gezegd worden, dat dit onderzoek gedurende 1957 een
oriënterend karakter heeft gedragen.
Plan 63 U.D.C. 631.2: 628.8
9. Kweek- enbehandelingsruimten voor tuinbouwgewassen
In overleg met Snuif en het I.P.O. isditjaar op het I.T.T. geen droogproef met uien
uitgevoerd.
Aansluitend aan de in 1957 door het I.P.O. verzamelde gegevens, zal in 1958 weer
een proef betreffende de droging ter bestrijding van koprot worden opgezet.
Plan 9 U.D.C. 631.462
10. Grondontsmetting
De inhetjaarverslag 1956oppag. 42vermelde stoomploeg werdverder ontwikkeld.
Omeen betere en snellereverdelingvan de stoom in degrond tekrijgen zijn nu twee
horizontale balken gebruikt, de tweede balk bevindt zich voor de eerste en zit 15 cm
hoger. De werkdiepten van beide balken is resp. 35 en 10cm.
Voor de voortbeweging wordt een verhaalkop gebruikt. Deze verhaalkop (zie pag.
53) zit op de ploeg, zij wordt door een i pk motor aangedreven.
De maximale trekkracht die deze ploeg bij een werkbreedte van 1 m vroeg, was
900 kg, dit in zeer vaste grond.In normale grond is de trekkracht aanzienlijk minder;
te Naaldwijk op 25 cm diepte 500-600 kg.
De ploeg isdoor één man te bedienen, mits de aanvoerleidingen van de stoom goed
hanteerbaar zijn.
Om snel te kunnen werken is een dubbel stel ploegbalken nodig: terwijl het ene
werkt wordt het andere in- en uitgegraven. Verder is nodig dat de grond voor het stomen wordt gefreesd. De grond moet enigszins vochtig zijn; dejuiste vochtigheid is afhankelijk van de grond, hier is geen algemene regel voor te geven. Is de grond te
droog, dan is er een groot stoomverlies. Ook indien de grond voldoende vochtig is,
ontsnapt er nog stoom. Vooral op koude dagen is dit goed te zien. De hoeveelheid
stoom die hiermee verloren gaat isechter gering, het voornaamste bezwaar is dan ook
dat het hinderlijk is.
De stoomploeg werkte het beste bij een overdruk van ± 0,08 atmosfeer op de
stoom bij de ploeg.
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Om een temperatuur van minstens 90°C te krijgen, moet de grond onmiddellijk na
het passeren van de stoomploeg worden afgedekt. Dit gebeurt door drie doeken van
± 6 m lengte: het losse eind van een van de opgerolde doeken wordt aan de stoomploeg gehaakt. Tijdens het stomen rolt dit doek van zelf af. Is het eerste doek volledig
afgerold, dan wordt het tweede eraan gehaakt, en vervolgens het derde. Bij het begin
van een nieuwe baan blijven twee van de drie doeken eerst op de oude baan liggen.
Pas als het andere doek op de nieuwe baan de gestoomde grond niet meer volledig
bedekt, wordt het volgende doek van de oude baan genomen.
Voor het afdekken van de grond zijn verschillende materialen geprobeerd. Hiervan
bleken geparafmeerd papier en alluminiumfolie op papier niet geschikt te zijn. Het
materiaal ging gauw stuk.
Plastic folie (p.v.c.) vervormde zich bij deze temperatuur, bovendien was de folie
na afkoeling stug en onhandelbaar. Nylon folie lijkt betere perspectieven te bieden;
dit materiaal was echter te kort in gebruik om er een definitief oordeel over te kunnen
geven. Zeildoek heeft steeds goed voldaan.
Enkele in de eigen kassen verkregen gegevens zijn:
Behandelde oppervlakte: 4kassen van 10 X 40m = 1600m2. Lengte per baan 38 m;
per kas zijn 9banen nodig.
S.w. van 11 grond 0,6 kcal (aangenomen),temp. verhoging in de laag 0-25 cm 85°C
en in de laag 25-30 cm 60°C.
Benodigde hoeveelheid per baan: 1300kg stoom en 250 kg kolen.
Totale hoeveelheid gebruikte kolen is 10,8ton (1kg kolen = 7000 kcal).
Voor de genoemde temp. verhoging van de grond is totaal 23,3miljoen kcal nodig.
1 kg stoom kan 555 kcal afgeven, dus er was minstens 42.200 kg stoom nodig voor
422
1600 m2. Voor een baan van 38 X 1,11 m dus ~ - X 42.200 = 1110 kg stoom of
1600
25 kg stoom per m2. Gemiddeld is er echter 1300kg stoom nodig geweest, zodat het
rendement 111/130 = 85% bedraagt. Dit is dus het rendement van de stoom in de
grond.
De gebruikte hoeveelheid kolen is 10,8 ton d.i. 75miljoen kcal. Verder kunnen we
de volgende verliezen rekenen:
ketelverlies
20%
opwarmen voedingswater
15%
leidingverliezen
5%
rendement stoom in de grond
15%
Totaal

55%

Het totale rendement is 3 1 % zodat de verliezen in werkelijkheid 69% zijn. Het
verschil is dus 14%. Deze 14% komt voor rekening van verliezen t.g.v. afblazen
tijdens het omstellen van de ploeg, de nullast tijdens de nacht, etc.
Het totale rendement van ± 30% ligt 10% lager dan dat van de allerbeste combinatie ketel-traprek. Het is dan ook zeker niet laag te noemen, en komt overeen met
het rendement dat men bereikt bij het stomen met eenlocomobiel ofeigen stoomketel.
Plan 68 U.D.C. 631.344.8: 697
11. Invloed vanhetverwarmingssysteem optomatenindestookkassen
In 4stookkassen met een oppervlakte van 40 X 10meter werden de volgende verwarmingssystemen metelkaar vergeleken bij eenvroege tomatenteelt.
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Kas I - straling

Kas III - warme lucht

Kas

Typeverwarming

I

straling

II
III
IV

warm water
warme lucht
warm water

Kas II - warm water

Kas IV - warm water

Installatie
3 dunne pijpen met verwarmingsvloeistof + 2 centrifugaalventilatoren
dunne pijpen, laag en beweegbaar opgehangen
3 rotors boven middenpad
dunne pijpen, hoog opgehangen + 3 plafondventilatoren

Afb. 26. Schematisch overzicht verwarmingssystemen in stookkassen

In vergelijking met vorig jaar zijn er twee wijzigingen in de verwarmingssystemen
aangebracht. In kas I werden twee ventilatoren opgehangen om meer luchtbeweging
bij deze verwarming te krijgen; in kas IV werden de verwarmingspijpen langs de zijwanden meer naar beneden en dichter bij elkaar gebracht, evenals dit bij kas II vorig
jaar is gebeurd.
Algemeen teeltverloop
Op 15 januari werden devoor deverwarmingsproef bestemde tomaten, ras Moneymaker, uitgeplant. De plantengroei was in het begin te sterk, het gevolg hiervan was
een vrij slechte zetting van de eerste trossen, zodat enige malen met groeistof moest
worden gespoten.
Hoewel de extra luchtbeweging in kas I in vergelijking met devorige teelt welenige
verbetering teweeg bracht, was de groei bij deze verwarming nog te weelderig; de
planten waren weliswaar betrekkelijk gedrongen maar erg breed en hadden grote
dikke bladeren. Deze ontwikkeling is de vroegheid en de kwaliteit van de opbrengst
niet ten goede gekomen.
Bij de warmeluchtverwarming bleven de planten in groei achter bij die in de andere
kassen, dit gaf weliswaar een betrekkelijk vroege maar in totaal een lagere opbrengst.
Als voornaamste oorzaak hiervan moeten de ongelijke temperatuurverdeling en de
lage grondtemperaturen worden beschouwd.
De planten in de kassen met dewarmwaterverwarming vertoonden eenvrij normale
groei, zij het dat in het begin de groei bij de hoog opgehangen pijpen wat te sterk en
bij de laag opgehangen pijpen wat tezwak was tengevolge van een fout inde temperatuurregeling.
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Temperatuurwaarnemingen
In alle kassen werd naar eenzelfde luchttemperatuur gestreefd door een automatische regeling via contactthermometers.
De grondtemperaturen op ca. 10cm diepte gemeten waren in het begin van de
teelt te laag; overdag 12-14°C (bij zonnig weer 1-2°C hoger) en 's nachts 10-12°C.
In verband met de langzame opwarming van de grond werden de hoogste grondtemperaturen pas bereikt aan het einde van de middag; gedurende de morgenuren
kwam deze temperatuur meestal niet boven de 12°C. Typische verschillen in grondtemperatuur tussen de verwarmingssystemen waren de volgende:
Bij de stralingsverwarming bleven de buitenrijen kouder dan de middenrijen. De
warmwaterverwarmingen gaven de gelijkmatigste temperatuurverdeling in de grond,
ook de buitenrijen werden voldoende opgewarmd doordat de pijpen onder langs de
glaswand dicht bij elkaar waren gehangen. Bij de warmeluchtverwarming wasde temperatuurverdeling in de grond het ongelijkmatigst, hierbij kwamen verschillen van
2-3°C voor.
Opbrengsten
Aangezien voor deze stookteelt planten werden gebruikt die op verschillende manieren waren opgekweekt, werden de kassen in vakken verdeeld die ieder apart zijn
geoogst.
De opbrengstgegevens zijn in de volgende tabel samengevat, waarbij een onderscheid is gemaakt in de opbrengst tot en met 31 mei als een maatstaf voor de vroegheid en de totale opbrengst tot 12juli toen het gewas werd opgeruimd.
Opbrengsten stookkassen 1957 in kg per plant
Opbrengst tot 31 mei

Opbrengst tot 12juli

KasI

Kas II

Kas III

Kas IV

KasI

Kas II

Kas III

Kas IV

VakA
VakC
Vak E

1,4
1,9
1,2

2,2
1,6
1,9

1,9
2,2
2,0

2,5
2,2
2,0

4,1
3,6
3,9

3,5
3,9
3,6

3,7
3,3
3,3

3,8
3,9
4,1

Gemiddeld

1,5

1,9

2,0

2,2

3,9

3,7

3,4

3,9

Zoals reeds werd opgemerkt stonden in de onderscheiden vakken planten die op
verschillende wijzen werden opgekweekt, d.w.z. dat alleen gelijknamige vakken in de
vier kassen direct met elkaar vergeleken mogen worden.
Het blijkt nu dat de verschillende „soorten" planten veelal op verschillende wijzen
opelkvandeverwarmingssystemen hebbengereageerd. Hieruit volgt dat deverschillen
tussen de verwarmingssystemen niet zo groot zijn en dat deze verschillen nogal afhankelijk zijn van andere factoren, zoals de toestand van de plant op het moment
van uitplanten.
Overigens is het wel duidelijk dat kas I later is dan de overige kassen en dat kas III
de laagste totaal-opbrengst heeft gegeven. Hier komt bij dat de kwaliteit en sortering
van devruchten in kasIen III nogal tewensen overliet. Onder de stralingsverwarming
was de sortering erg grof en hierbij kwamen veel bonken en onregelmatige vruchten
voor. In kas III was de sortering daarentegen aan de fijne kant tengevolge van de
slechte groei van de planten in het begin van de teell.
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Afb. 27.
Verwarmingssysteem
in kas 2 met dunne,
laag en beweegbaar
opgehangen pijpen

De verwarmingssystemen met warm water in dunne pijpen hebben dus ook dit
jaar weer het beste voldaan. Dat kas IV met de hoog opgehangen pijpen een vroegere
en dus hogere opbrengst heeft gegeven dan kas II met de laag opgehangen pijpen
moet gedeeltelijk aan neveninvloeden worden toegeschreven. Op grond van de teeltresultaten en ervaringen wordt de verwarming van kas II als het meest aangewezen
verwarmingssysteem voor vroege stooktomaten beschouwd.
Conclusies
Het verwarmingssysteem met dunne pijpen en warm water heeft in het algemeen
het beste voldaan. Uit de opbrengstgegevens blijkt dat in kas IV met de combinatie
hoog opgehangen pijpen en plafondventilatoren de vroegste en hoogste opbrengsten
werden verkregen. De verschillen met kas II, dunne pijpen laag opgehangen, blijken
echter wiskundig niet betrouwbaar te zijn terwijl er voorts verschillende redenen zijn
om aan te nemen dat deze opbrengstverschillen het gevolg zijn van neveninvloeden.
Teoordelen naar deteeltresultaten kunnen beide systemen dusongeveer gelijk gewaardeerd worden. Op grond van warmtetechnische enteelttechnische overwegingen moet
echter de voorkeur gegeven worden aan het verwarmingssysteem met dunne, laag en
beweegbaar opgehangen pijpen. De mogelijkheid om verwarmingspijpen na beëindigingvan de teelt omhoog te halen blijkt inderdaad veel gemak te geven bij de diverse
werkzaamheden die nodig zijn tussen twee teelten (Bij het begin van de teelt in 1958
werden depijpen tijdelijk op 5-10 cm diepte in de grond ingegraven. Hierdoor is een
betere regeling van de grondtemperatuur mogelijk gebleken).
De stralingsverwarming heeft nog niet de gewenste teeltresultaten opgeleverd;
tegenover het feit dat de totale opbrengst in deze kas hoog was staat dat de eerste
oogst later valt dan indeandere kassen en dat bovendien dekwaliteit en sortering van
de vruchten betrekkelijk slecht is. Deze verwarming kan nog niet voor toepassing
worden aanbevolen. Ook de verwarming met warme lucht door drie afzonderlijke
verwarmingstoestellen heeft niet voldaan. Door de ongelijke temperatuurverdeling
kon weliswaar plaatselijk reeds vrij vroeg geoogst worden, maar op andere plaatsen,
met name langs de kanten, bleven de opbrengsten te laag. Deze verwarming wordt nu
gewijzigd.
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Afb. 28. Verhoogde bak met zijkanten van kunststoffolie, voor het trekken van witlof

Plan 5 U.D.C. 631.544.3/5: 635.54
12. Trekken vanwitlof
Voor het trekken van witlof met behulp van gaasverwarming is onder meer gebruik
gemaakt van een verhoogde bak. De zijkanten van deze bak werden gevormd door
een op een aantal plaatsen ondersteunde ligger op ca. 60 cm hoogte en helder kunststofdoek dat bij de voet was ingegraven in de grond (afb. 28).
Het opzetten van de wortels en het oogsten van het witlof kon in de bak gebeuren,
zodat weinig hinder van wind en regen is ondervonden. De opbrengst en kwaliteit
van het witlof waren bevredigend.
Plan 7 U.D.C. 631.344.7: 631.548.3
13. Onderbevloeiing bijpotplanten
Onderbevloeiing bij potplanten is een vorm van mechanisering van het watergeven
waarbij een belangrijke besparing aan arbeid verkregen kan worden. Dit systeem van
watergeven werd dit jaar toegepast bij de teelt van Gloxinia's.
De bestaande kweektabletten (totaal oppervlak ca. 30 m2), met een betonnen rand
en een bodem van betonplaten, werden waterdicht gemaakt door ze met kunststofdoek (polyaethyleen 0,1 mm) te bekleden. In deze tabletten werd vervolgens op het
kunststofdcek een 2-3 cm dik laagje grind aangebracht en hierop werden de potten
geplaatst. Het grind dient om de ongelijkmatigheden in de tabletbodems weg te
werken en te voorkomen dat de potten op sommige plaatsen constant in het water
zouden staan, (zie afb. 29.)
Bij het bevloeien werd telkens zoveel water in het tablet gepompt dat de potten
tot 1/2-2/3van hun hoogte onder water stonden. De potkluit kan zich dan volzuigen.
Na ongeveer een half uur zijn depotten in het algemeen voldoende bevochtigd en kan
het tablet weer geledigd worden.
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Voor het opslaan van het water waarin voedingszouten zijn opgelost dienen een
paar bakken die in de kas staan. Vanuit deze bakken kon de oplossing in de tabletten
gepompt worden met behulp van een door de N.V. Stork hiervoor beschikbaar gestelde kelderpomp.
Het gebruikte voedingswater bevatte aanvankelijk ca. 1,5 °/00 meststoffen (A.S.F,
korrels 12-10-18). Na elke bevloeiing moest ca. 1/5 deel van de voedingsoplossing
worden aangevuld, hiervoor werd eveneens een oplossing van 1,5 °/00, dus met 1,5
gram kunstmest per liter water, gebruikt.
Als proefgewas voor deze teeltwijze werden Gloxinia's gebruikt. Na het oppotten
op 18/6 in 19cm potten werden de planten op het grind geplaatst en werd water gegeven door middel van onderbevloeiing.
Het bevloeien vond gemiddeld 2X per week plaats; aangezien niet alle potkluiten
evenveel water opnemen was het nodig om eenmaal per week een aantal planten extra
water te geven met de gieter. Dit kan gebeuren op eenmoment dat dit het beste in het
werk past. Het bevloeien daarentegen kan steedsplaats vinden als dit voor de planten
nodig is omdat dit vrijwel geen arbeid meer vraagt. Tijdens de hittegolf injuni werd
dagelijks het grindlaagje bevochtigd om een hogere luchtvochtigheid in de omgeving
van de planten te verkrijgen. Voordat de eerste keer werd bevloeid werden eerst alle
potten met de gieter goed nat gemaakt. Uit analysecijfers van de voedingsoplossing
blijkt dat ondanks de regelmatige aanvullingen met oorspronkelijke oplossing de
concentratie vandevoedingszouten indeoplossingterugloopt, dit was met name voor
fosfor zeer sterk het geval. Voorlopig werd deze moeilijkheid opgelost door de voedingsoplossing enigemalen geheel te verversen.
Het teruglopen van de voedingszouten-concentratie is waarschijnlijk de oorzaak
geweest van de lichtevlekken op de bladeren van de Gloxinia's (N-gebrek). Overigens
waren de planten in het algemeen zeer goed van kwaliteit, ze gaven veel bloemen en
bleken bovendien zeer goed houdbaar.
Conclusies
Met behulp van onderbevloeiing kunnen potplanten regelmatig en met weinig arbeid van water en voedingszouten worden voorzien. Gloxinia's reageerden op deze
onderbevloeiing zeer gunstig zodat mooie rijkbloeiende en goed houdbare planten
werden verkregen.

Afb. 29. Gloxinia's in kweektablet met kunststoffolie, voor
onderbevloeiing

Plan 10 U.D.C. 632.111
14. Nachtvorstwering
Dit jaar is het onderzoek naar de mogelijkheden van nachtvorstwering opnieuw
ter hand genomen. Dit gebeurt gedeeltelijk samen met de studiegroep „nachtvorst".
Het eigen onderzoek richt zich in de eerste plaats op het onderzoek naar de mogelijkheden van de nevelspuit bij nachtvorstwering. Hiervoor zijn reeds verschillende
meetopstellingen vervaardigd of in aanbouw; o.a. wordt de invloed onderzocht, die
schermlagen (rook, nevel, e.d.) hebben op de uitstraling.
De verkregen gegevenszijn nog te summier om het trekken van conclusies te rechtvaardigen.
Plan 71 U.D.C. 632.944
15. Lucht-, vernevelings-enbevochtigingstechniek
Hierbij zijn de volgende problemen vooral naar voren gekomen:
• vernevelingbij lagesnelheden o.a. ten behoeve van nachtvorstwering en luchtbevochtiging
• fijnheid van verneveling
o.a. invloed van oscillatie en rijsnelheid van lucht• doordringingvanluchtstralen monden t.b.v. rendementsverhoging van nevelspuiten.
De gedane metingen rechtvaardigen nog niet het gevenvan conclusies.
Plan 87 U.D.C. 631.372-82
16. Hydraulische aandrijving vantuinbouwwerktuigen
Uit het bestuderen van beschikbare gegevens blijkt, dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor uitgebreider toepassing van hydraulische aandrijving bij tuinbouwwerktuigen.
De prijs van de onderdelen speelt echter een grote rol en treedt dikwijls als belemmerende factor op. Het ontwerpen van speciale aandrijvingen wordt nog niet verantwoord geacht. De mogelijkheden van toepassing van standaardonderdelen worden nog nader onderzocht.
Plan 81 U.D.C. 631.51
17. Grondbewerkingsproeven
In 1956 zijn op de Grebbedijk (kleigrond) en op de Grindweg (zandgrond) grondbewerkingsproeven opgezet. De verschillende grondbewerkingen waren:

1.
2.
3.
4.
5.

spitten
ploegen
bladenfrees
hakenfrees
hakfrees

±
±
±
±
±

18cmdiep
18cmdiep
18cm diep
18cmdiep
6cm diep

De veldjes zijn in 1957 weer op dezelfde wijze bewerkt. In 1956 zijn geen betrouwbare verschillen gevonden.
In 1957 zijn op zandgrond de veldjes in het voorjaar bespoten met Shell A.D. en
18dagen later met kroten ingezaaid. De kroten kwamen op de gespitte en geploegde
veldjes veel beter op dan op de andere. Op de gefreesde veldjes toonden de plantjes
verschijnselen die op verbranding leken. Pogingen om na te gaan of dit aan de grondbewerking of aan de bespuiting te wijten was, zijn mislukt.
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Op dezandgrond zijn geen duidelijke verschillen gevonden tussen de diverse grondbewerkingen, noch bij kroten, noch bij stamslabonen.
Op de kleigrond waren evenmin betrouwbare verschillen. Hierwas echter bij stamslabonen de hakfrees (alslaagste) bijna betrouwbaar slechter dan spitten (als hoogste);
bij kroten was deze tendens eveneens aanwezig. Er was geen verband tussen grondbewerking en vroegheid van de oogst. Door meermalen achter elkaar frezen op een
vochtige zandgrond is nagegaan of dit de groei en opbrengst van stamslabonen ongunstig beïnvloedt. Reeds geploegde grond is daartoe resp. 0X, 1X, 2X en 3x gefreesd met een hakenfrees. Na afloop zijn de veldjes voor de helft gerold. De opbrengsten waren zeer onregelmatig, zodat er geen betrouwbare verschillen waren.
Wel was duidelijk dat het meermalen frezen geen nadelige invloed heeft gehad.
Het verschil in onkruidgroei (0x frezen heeft veelmeer onkruid) isbij deze proeven
altijd een groot probleem.
Plan 82 U.D.C. 631.434: 634.1/8
18. Mechanische verdichting vandegrondindefruitteelt
De in het Jaarverslag 1956 op pag. 48 genoemde verschillen in dichtheid onder en
naast een wielspoor, waren ook in oktober 1957 nog aanwezig, ondanks het feit dat
de grond in het afgelopen jaar niet bereden is, en altijd met een grasmat is bedekt geweest. De verschillen kunnen blijkbaar lang blijven bestaan.
Om een indruk te krijgen over de eventuele invloed op de bomen (speciaal op de
opbrengst) is er een proef opgezet in een pas ingeplante boomgaard. Ook zijn enkele
in de Betuwe gelegen boomgaarden bemonsterd. Hiervan lagen twee boomgaarden
in gras, en twee niet. In de helft van de gevallen waser een duidelijke verdichting aanwezig. Deze verdichting was ongeveer 4 volume procenten op 15 cm diepte. Zij
reikte niet dieper dan 30cm. Daar het poriumvolume (p.v.) in de onderzochte boomgaarden reedslaag was(plm.4 0 ^ 5 %)iseenverdichting van 5volume procenten zeer
veel. In de verdichte grond zullen maar weinig grote poriën voorkomen, zodat de
kans op een te geringe luchtverversing in een natte grond groot is.
In een zwart gehouden boomgaard is ook eenveelbereden pad bemonsterd. De verdichting reikte hier dieper dan 50 cm, terwijl de normale wielsporen in deze boomgaard maar tot max. 30 cm diepte aangetoond konden worden. Hieruit blijkt dat
door meerdere malen over dezelfde plaats te rijden deverdichting ook in de diepere
lagengaat optreden. Daar er onder en vlak naast de rijen niet gereden wordt, en de
grond dus los blijft, is het de vraag in hoeverre de gevonden verdichte zone's onder
de wielsporen een nadelige invloed op de opbrengst hebben. Het isnl. mogelijk dat de
wortels die onder de wielsporen groeien nagenoeg geen invloed op de oogst hebben.
Ook kan het zijn dat dewielsporeninnattejaren ongunstigwerken,dochdanisdelosse
grond onder de boomrijen juist gunstig. In drogejaren zouden de wielsporen gunstig
kunnen werken, terwijl wortels in de losse grond last van droogte hebben. Zeker is
dat een verdichting van 5 vol. % in een grond met 60% p.v. een andere invloed
heeft (meestal minder of niet ongunstig) dan een verdichting in een grond met 40%
p.v. Bij een p.v. lager 40% mag een invloed de opbrengst verwacht worden.
Hieruit volgt, dat geprobeerd dient te worden om de verdichting van de grond zoveel mogelijk te voorkomen b.v. door gebruik van lichte werktuigen en door de
grond permanent of zoveel mogelijk bedekt te houden, maar geen noodzakelijke
bewerking laten vervallen om grondverdichting te voorkomen.
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Plan 74 U.D.C. 631.879.4: 635.82
19. Verduurzaming van kisten voor het kweken van champignons
1. Toevoegingenaanmest enstro
Twee ton mest plus 200 kg droog stro en gips is vergeleken met twee ton mest
plus 200 kg droog stro en gips,zwavelzure ammoniak, koolzure kalk en superfosfaat,
bereid volgens het recept van C. Riber Rasmussen (zie „de Champignoncultuur"
nrs 1, 5en 7van 1957).
Bij deze proef zijn de volgende opmerkingen te maken:
1. Bij het stapelen van de kisten voor het transport is de mest in verschillende kisten
te vast aangedrukt doordat de kisten geen pootjes hebben en er geen blokjes zijn
gebruikt om de kisten van elkaar te houden.
2. Tijdens het uitzweten isdoor omstandigheden de gewenste temperatuur nauwelijks
bereikt enhet proces tekort voortgezet.
3. De dekgrond (een mengsel van klei, turfmolm en mergel) is met een stoomrek gestoomd. Dit geeft aan de grond een ongelijkmatige en oncontroleerbare temperatuur en vochtigheid.
De eerste champignons verschenen ca. 1maand later dan normaal en de opbrengst
was slecht. De proef is niet vervolgd. De indruk is verkregen dat mest plus toevoegingen ietsmeer opbracht dan mestmet alleen stro engips.
De kisten die met diverse conserveringsmiddelen op verschillende wijzen zijn behandeld, sommige gespijkerd en andere gekramd, zijn in 1957 gebruikt gedurende 2
perioden van 4 à 5 maanden. Zij hebben zich goed gehouden. Het is echter nog te
vroeg om verschillen in houdbaarheid te kunnen opmerken.
Er zijn 2 proeven gedaan met elektrische bedverwarming. De eerste moest ontijdig
worden afgebroken wegens het optreden van aaltjes in de mest. De bedden die het
minst door de aaltjes zijn geschaad, gaven de volgende opbrengsten:
verwarmd: 4,8-6,6 kg/m 2 in 5weken;
onverwarmd: 4,25-5,25 kg/m2 in 5weken.
De tweede proef viel in de zomermaanden. De temperatuur in de gehele cel (en dus
van de mest) was veelal hoger dan hetgeen met de bodemverwarming werd beoogd;
deze kon dus niet gebruikt worden. De opbrengst van deze proef was gemiddeld
10,7 kg/m2 in 10 weken.
Plan 47 U.D.C. 631.812: 635.82
20. Bereiding vancompost metwerktuigen
Met een nieuwe mestmachine werd eind mei een proef gedaan. De proefmachine
heeft slechts een kleine capaciteit; daarom is één derde van een partij mest van 2 ton
ermede behandeld terwijl twee derde door de oude hekeldorsmachine ging.
De nieuwemachine sneed het stro goed op de gewenste lengte maar sloeg de vijgen
niet voldoende stuk. Hierdoor was de menging niet voldoende. In deze vorm is de
machine dus nog niet geschikt voor de bewerking van mest;het laat zich echter aanzien dat hij voor de bereiding van synthetische compost uitstekend geschikt te maken
zal zijn.
De opbrengsten met de beide bewerkingen waren als volgt:
Met nieuwe machine 9,55 kg/m2 in 10weken.
Met oude hekeldorsmachine 9,99 kg/m2in 10weken.
Het verschil is niet betrouwbaar.
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Plan 50 U.D.C. 658.54
21. Arbeidsonderzoek en werkmethode-instructie
Een van de technieken van het arbeidsonderzoek M.T.M, kan zeer goed worden
gebruikt voor het instrueren van werkmethoden voorzover dezevan werkelijk cyclischeaard zijn en dewerkomstandigheden niet veranderen. M.T.M, gaat niet alleen
uit van bewegingselementen, maar heeft voor deze ook de tijden vooraf bepaald,
waardoor verschillen in werkmethode ook direct kwantitatief kunnen worden weergegeven. Voor het succes van een werkmethodeinstructie is dit van groot belang.
Hierondervolgenenigeanalysesvanwerkzaamheden,zoalsdezeop een plantmachine
zijn uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt vandespeciale M.T.M, codering (Deze
coderingisvrijeenvoudigensneltebegrijpen door deteinstrueren persoon.)
Het betreft hier planten van kool. Het plantgoed isvrij lang. Deplanten bevinden
zichineenkistje voordeplanter. Bijmethoden1 enIIwordendeplantenerper bosje
uitgenomen. Bij methode III éénvoor één.
MethodeI
Bewegingen linkerhand
A. reiken naar bakje
pakkenvan bosje
plantennaarknie

L.H.

T.M.U.1)

R50B
GlA
G2
M50B

18,4
25,6
1844-

R.H.

Bewegingen rechterhand

perplant 1/25 X44:
B. plantnaarvorenschuiven

R10B
G5
M10B
G3

totaalperplant

13-

R50A

reikennaar bosje

5,6
18,5
7,9
5,6
252,6
54,4

G3
M40C
M10C
P1SE
RL1

pakkenvanplant
planttotbijschijf

Toelichting:l) 1 TMU = 0,00001uur
A.= pakkenvanbosje(±25 planten)
B. = plantentussendeschijvenleggen.

Afb. 30. Plantenvankool.
Methode 1

tussenschijvenleggen
loslaten

Methode II
Bewegingen linkerhand

L.H.

R.H.

Bewegingen rechterhand

1,8

A. als onder methodeI,per
plant
B. plant naar voren schuiven

T.M.U. 1 )

RIOB
G5
MlOB
G3

14,7

fR60A
\|T90
|

5,6
21,8

G3
f M50C
t|T180S |
MlOC
PISE
RLl

pakken van plant
plant naar schijf, tijdens verplaatsen omdraaien
tussen schijven leggen

T.M.U. 1 )

R.H.

Bewegingen rechterhand

24,1
2,5,6
25,2
7,9
5,6
2,-

R70B
GlA
G2
M60C
MlOC
PISE
RLl

7,9
5,6
2tota ilper plant

reikt naar bosje en
draait de hand

loslaten

57,6
59,4

Methode III
Bewegingen linkerhand

L.H.

tota alper plant

reikt naar bakje
pakt plant
plant totbij schijf
tussen schijven leggen
loslaten

72,4
72,4

Toelichting: *) 1TMU = 0,00001 uur
A. = pakken van bosje ( ± 2 5 planten)
B. = planten tussen de schijven leggen.

dfffflfflt

Afb. •"• Piontenvankool.
Methode III

Plan 42 U.D.C. 632.941.5: 620.193
22. Materiaal aantasting doorspuitmiddelen
In het kader van de samenwerking met de Ned. Helicopter Industrie zijn enige
proeven gedaan om de bestendigheid van diverseverfsoorten en andere methoden van
oppervlaktebehandeling van aluminiumlegeringen na te gaan.
Hoewel sommige verfsoorten bestand zijn tegen aantasting, is nog geen verfsoort
gevonden, die bestand is tegen alle gebruikelijke middelen. Veelal treedt onder de
verflaag aantasting op.
Een andere mogelijkheid van bescherming is anodiseren (elektrolytisch opbrengen
van een gesloten oxyd-huid).
Geanodiseerd aluminium vertoont een goedebestendigheid tegen aantasting. Bijbeschadiging van de oxydlaag treedt echter nog eenlangzame aantasting op.
Plan 58 U.D.C. 621.864
23. De verhaalkop
In het Jaarverslag van 1956 zijn op pag. 49 enkele gebruiksmogelijkheden van de
lier besproken. Er is getracht de lier door de veel goedkopere verhaalkop te vervangen (zie afbeelding vooromslag).
Een verhaalkop iseen korte, door eenmotor aangedreven schijf. Wanneer een kabel
enkele malen strak om de schijf geslagen is, wordt het ene eind van de kabel aangetrokken en het andere deel afgegeven. Door zacht aan dit laatste stuk van de kabel te
trekken, bhjft deze steeds strak om de schijf zitten. Het verschil met de lier is, dat de
verhaalkop hetlossekabeleind weerafgeeft, delierwindl dit op.
De verhaalkop kan op een trekker worden gebouwd, er is dan geen aparte motor
nodig. Door het toerental van de verhaalkop laag te houden, kan een kleine trekker
toch een grote trekkracht ontwikkelen bij een lage werksnelheid. Er treedt geen
slip op, zodat het motorvermogen volledig benut kan worden.
Drie manieren vanwerken
Deverhaalkop isop drieverschillende manieren gebruikt:
1. De kabel is over het veld gespannen en aan weerszijden van het veld verankerd.
De trekker trok zichdoor middel van deverhaalkop langs de kabel voort. Doordat
er geen slip optrad en er met een lage snelheid isgewerkt, was het mogelijk om met
de lichte trekker een grote trekkracht te ontwikkelen. De kabel bleef op het veld
liggen. Er kon daarom heen en weer worden gewerkt. Alleen de verankeringen
moesten regelmatig worden verplaatst. Het werk kon door één man gebeuren. Een
stoomploeg is op deze wijze, zonder enige moeilijkheden voortgetrokken.
2. De verhaalkop is als ééntrommelige lier gebruikt. Hierbij is de trekker met verhaalkop op een vaste plaats opgesteld. De verhaalkop trekt het werktuig naar zich
toe. Op de trekker is een trommel waarop het losse kabeleind dat van de verhaalkopkomt, isgewonden. Opdezewijze ontstaat er geen verwarde hoop kabel naast
de verhaalkop. Wanneer de werksnelheid beneden 2 km/h ligt, kan de trommel
met de hand worden aangedreven. Bij hoge snelheden gaat dit niet meer.
Daar de verhaalkop het werktuig alleen maar naar zich toe trekt, moest het op een
andere wijze worden teruggebracht. Er zijn twee mensen nodig: één bij het werktuigenéénbijdetrekker.Dezetoepassingiso.a.geschiktvoor het lichtenvan boompjes in de boomkwekerij.
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3. Deverhaalkop isook alstweetrommeligeliertegebruiken. Door het niet trekkende
kabeleind vanaf de verhaalkop via een paar schijven naar de andere zijde van het
veld en weer terug naar het werktuig te brengen, onstaat er een gesloten cirkel:
de twee kabeleinden zitten vast aan het werktuig dat op het veld staat. De kabel
loopt over de verhaalkop, die op de wendakker staat. Door de kabel, telkens wanneer het werktuig op eenvan debeide wendakkers gekomen is,juist andersom over
de verhaalkop te leggen, kon er heen en weer worden gewerkt. Er werd dan om
debeurt aan heteneenaan het andere eind der kabelgetrokken. Voor de bediening
zijn twee mensen nodig.
Als de werksnelheid laag is, (2 km/h) kan de benodigde kabelspanning worden
verkregen doordat de man bij de verhaalkop de kabel al trekkende door zijn
hand laat vieren. Voor hogere snelheden zal een aparte spanningsregelaar nodig
zijn. Het aantal verankeringen e.d. is gelijk aan die bij een tweetrommelige lier.
De kabel
Doordat de kabel enkele malen om deverhaalkop gewikkeld moet worden, komen
er licht slagen in de kabel. Zij wordt hierdoor vrij onhandelbaar en er ontstaan bovendien gemakkelijk kinken. Er wordt nog onderzocht hoe het ontstaan van deze slagen
istevoorkomen. Reedsisgebleken dat dit bij de eerstetweegenoemde gebruikswijzen
erg meevalt, mits de kabel niet al te lang is. Ook de slijtage van de kabel wordt nog
nagegaan.
De werksnelheid en de trekkracht
De werksnelheid dient afgestemd te zijn op de benodigde trekkracht en het motorvermogen. Is de max. benodigde trekkracht 450 kg en het netto vermogen 3pk, dan
wordt de werksnelheid dus 1,8 km/h. De benodigde trekkracht bepaalt hoe vaak de
kabel om de verhaalkop gewikkeld moet zijn. Is de benodigde trekkracht laag, dan
is2 à 3maal voldoende. Bij een door onsgebruikte verhaalkop kon bij 4-5 slagen een
trekkracht tot 1000 kg worden ontwikkeld. Het losse kabeleind was hierbij matig
strak, met de hand gespannen.
Een te lange kabel
De kabellengte wordt bepaald door de lengte van het grootste veld. Op de andere
percelen is dekabel dus telang. Bij een lier blijft het kabelstuk dat over is,gewoon op
de trommel, maar bij de verhaalkop gaat dit niet. Bij werkwijze 1, dus wanneer het
werktuigzichlangsdekabelvoorttrektkanhettelange stuk op de trommel blijven. Op
deze trommel zit zij ook tijdens transport en opslag.
Bij werkwijze 2 blijft het overblijvende eind op de trommel aan de trekker. Na het
werk worden trommel en kabel tezamen van de trekker genomen. Voor de opslag
is dan geen extra trommel nodig.
Bij werkwijze 3zijn beide einden van de kabel aan het werktuig bevestigd. Daarom
moet op het werktuig een trommel zitten waarop het overblijvende eind kabel is gerold. Zonder trommel komt het overblijvende deel op een hoop bij de verhaalkop te
liggen, waardoor snel werken bemoeilijkt wordt.
De kabelverkorter
Ombeschadigingvandekabeltevoorkomen.iszijinhetlaatstegevalnietzondermeer
aan het werktuig bevestigd,maar met behulp van eenkabelverkorter.De kabelverkorterkanzichopelkegewensteplaatsopdekabelvastklemmen.Zijwordtaandetrekhaak
bevestigd. De trommel en het overblijvende kabeleind staan nu niet onder spanning.
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Het splitsen vande kabel
Doordat de kabel netjes over de verhaalkop moet glijden, kan een gebroken kabel
niet geknoopt worden, maar dient te worden gesplitst.
De geleiding vande kabel
Door middel van een geleïdevork of van geleiderollen is er voor gezorgd dat de
kabel op dejuiste plaats op de verhaalkop komt. Dit betekent echter niet dat de verhaalkop maar willekeurig opgesteld kan worden. De geleider dient alleen voor kleine
correcties.
De verankering
Dedooronsontworpenverankeringenhebbengoedvoldaan.Indekassenisde kleine
verankering niet nodig.De haak wordt hieraaneenbalk van deeindgevel bevestigd.
Wanneer dehaak voldoendehoogboven de grond isen de trekkracht vlak boven de
grond aangrijpt, is de kracht op de haak slechts gering. In losse grond staat de kleine
verankeringniet altijdvoldoende stevig;een tweedeeveneensviaeenkabel aan dehaak
bevestigd (zie afb. 32) lost de moeilijkheid op.
De verankeringen worden met een houten hamer in de grond geslagen.
De verankering kan in stevige grond een kracht van ongeveer 900 kg opvangen.
Voor nog grotere krachten of voor gebruik op losse gronden moet de schop van de
verankering naar beneden toe breder zijn. Nadat het werktuig eenmaal heen en weer
is geweest, moet de trekker of het kabeleind een eindje worden verplaatst. Om dit
snel te kunnen doen zijn 2 verankeringen gebruikt die plm. 5,75 m uit elkaar staan.
Achter deze twee wordt een 6 m lange stalen pijp (I.N.P. 12) gelegd) Met een haak
wordt de trekker of de kabel aan deze balk vastgemaakt. Na elke omgang wordt de
haak eeneindje over de balk verschoven. Deze balk kan maximaal een kracht van 500
kg verdragen.
De balk zit klem tussen de grond en een horizontaal uitsteeksel aan deverankering,
zodat omdraaien van de balk wordt voorkomen.

Afb. 32. Opstelling vande verankering

Afb. 33. Kabelverkorter
1) huis, 2) klemstuk, 3) hefboom
voorhetverschuivenvanhetklemstuk,
4) geleiders om 2) in 1) tehouden,
5) haakdie overde balk wordt verschoven,6) kabel
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Afb. 34.
Detail verhaalkop

Ï^JH'l
Beveiliging tegenoverbelasting
Bestaat er de mogelijkheid dat er plotseling een veel te hoge trekkracht optreedt
(b.v. doordat er per ongeluk een stijlpoot in een warenhuis wordt geraakt) dan is de
kans op kabelbreuk groot. Om dit te voorkomen wordt tussen de trekkabel en het
werktuig een eindje minder sterke kabel of ketting opgenomen. Gebeurt er iets dan
breekt dit, terwijl de gewone kabel ongeschonden blijft.
Conclusies
De verhaalkop kan de duurdere lier in verschillende omstandigheden vervangen.
Vooral op een lichte trekker is zij goed te gebruiken; werkzaamheden die anders met
de hand moeten gebeuren kunnen nu door haar geschieden.
Moet er veel werk worden verzet, terwijl er een zwaardere trekker beschikbaar is,
dan lijkt eentweetrommelige lier geschikter (b.v. bij het diepploegenvan bollengrond).
Ook hier geldt weer: de verhaalkop is er om handwerk te vervangen, en niet om het
werken met een trekker overbodig te maken.
Plan 82 U.D.C. 631.51
24. De invloed vandebollenoogster opdedichtheidvandegrond
Daar de grond door trillingen sterk verdicht kan worden, is onderzocht of bij gebruik van de bollen-oogster ook een „trilzool" ontstaat. De grondlaag waarin de
bollen groeien wordt nl. opgenomen door een snel trillende grote goot.
De dichtheid is bepaald door volumemonsters te nemen, en door de weerstand van
de grond tegen indringing onmiddellijk na het passeren van de machine, te meten.
Zowel in een oriënterende proef te Lisse als in een meer uitgebreide proef op de
zandgronden te Otterlo was er de tendens dat de grond onder de schudgoot iets verdicht was. De verdichting was echter zo klein, dat zij alleen in het bovenste laagje te
constateren viel.Na de bewerking zal dan ook nietsmeer van deverdichting over zijn.
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Plan 39 U.D.C. 631.358.1
25. Eenklein typewerkstelling
Naar aanleiding van ervaringen met degrote werkstelling, is een kleiner type ontwikkeld voor lagere
boomvormen tot ± 3m hoogte. In Zeelandzijn hiermede proefnemingen verricht, waarbij gelijke ervaringen zijn opgedaanalsmet degrotewerkstelling. Meer
tweehandig plukken en het t.o.v. de ladder weinig
verplaatsen van de werkstelling zijn ook hier de belangrijkste oorzaken van de hogere prestatie. Uiteraard isde boomvorm bepalend voor het gebruik van
een stelling. Waar de boomvorm ongunstig is wordt
het voordeel van het tweehandig plukken in vele gevallen tenietgedaan door denoodzaak de werkstelling
vele malen onder moeilijke omstandigheden te verplaatsen.
Hoewel het aantalwaarnemingen beperkt is,geven
de volgende cijfers toch reeds enige indruk van de
met de werkstelling te bereiken voordelen.
Afb. 35. Kleine werkstelling

TabelI. Percentage tweehandig plukken
Rasen boomvorm
1
Glorie v. Holland (struik) .
Laxton Superb (hoogstam)

Vanaf de grond

Werkstelling

Ladder

2

3

4

73
83

75
79

42
53

TabelII. Tijd benodigd voorhetop/af klimmen enverplaatsen inminutenper 100kg
Rasenboomvorm
Gloriev.Holland(struik) .
LaxtonSuperb (hoogstam)

26. Werktent en werkkleding
In samenwerking met een fruitteler is een
werktent ontworpen,welkebeschutting geeft
tegenweersinvloedentijdens werkzaamheden
als het uitbuigen en aanbinden van takken.
De ervaringen ermee zijn gunstig.De betreffende fruitteler werkt nu metmeerdere werktenten.
In het afgelopen jaar isbegonnenmet een
onderzoek naar speciale werkkleding. Aandacht is besteedzowel aanvochtwerende als
koudewerende kleding. Proefnemingen met
verschillendesoortenkledingzijnaandegang.
Afb. 36. Werktent met bekledingvan kunststofolie

Werkstelling

Ladder
15
9

Plan 39 U.D.C. 631.358.1

Plan 20 U.D.C. 631.558.1
27. Het plukkenvanaardbeien (DeutschEvern)
Gemiddeldetijdsbesteding inminuten per bakje (plukgewicht ± 1£kg)

Bedrijven

kasteelt
(kistjes)

kasteelt

Teeltwijzen

1 | 2

plukkenenwegleggen . . .
verplaatsenpersoon/bakje .
halenenwegbrengenvan

6,9
0,6

knielenenopstaan
ramenopenenensluiten . .

0,4

7,4
0,8

3

4

5

6

9,4
0,9

8,5
0,7

9,7
0,5

8,4 16,5 11,2 11,6 10,4 14,1
0,9 0,2 0,3 0,7 0,3 0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

persoonlijke verzorging . .
minutenperbakje
minutenperkg

0,1
8
5,3

platglas

0,7

7

8

0,2
0,6
0,6
0,1
1-

9

0,7
1,5
1,9
0,2
0,4

10

0,3
0,8
0,7
0,1
0,4

11

0,5
0,9
0,9
0,7
0,5

0,1
0,2

0,3
0,5
0,8
0,2
0,5

9
6,-

0,3 0,3 0,3
11
10
11
10
19
14
17
13
18
7,3 6,7 7,3 6,7 12,6 9,3 11,4 8,7 12,-

Waar het aardbeien-plukken hier in korte tijd moet gebeuren, zijn kleine besparingen per bakje reeds van groot belang.
Prestatieverschil wordt veroorzaakt door:
•
•
•
•

dichtheid van het gewas;
aantal vruchten per raam (varieert van 1bakje per 5-15 ramen);
gevolgde werkmethode (één of tweehandig plukken;;
verschil in werkomstandigheden.
Plan 20 U.D.C. 658.54: 631.558.1

28. Arbeidsonderzoek vanhet plukken vanappels
In Zeeland iseen arbeidsonderzoek begonnen van het plukken van appels. De volgende rassenzijn hierbij betrokken:Yellow Transparant, James Grieve,Cox's Orange
Pippin en Golden Delicious.
Er is een onderscheid gemaakt tussen de verschillende boomvormen, waardoor
gegevens zijn verzameld over de invloed van de boomvorm op de plukprestatie. Het
onderzoek is als volgt uitgevoerd:
• ontleding van de plukwerkzaamheden in een aantal elementen;
• verzameling tijden van de plukelementen;
• vaststelling van de wijze, waarop van het technisch hulpmiddel wordt gebruik
gemaakt;
• bepaling van de werkmethode;
• vaststelling van het aantal vruchten per plukhandeling en slede/ladderverplaatsing.
In nevenstaande tabellen is dit nader geïllustreerd.
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Afb. 37. Deplukemmer ingebruikbijde appeloogst

Tabel1. Tijdsbesteding bijhetplukken vanJames Grieve(spillen) in manminuten per 100 kg(eerste
maaldoorplukken)
Plukelementen

A

B

C

D/E

1

2

3

4

5

15,8
7,1
2,1
0,9
1,1
2,1
1,4
1,3

21,8
8,9
1,8
1,2
0,8
1,9
1,1
0,3

23,3
14,5
6,1
2,1
1,9

23,2
13
3,7
1,8
2,1

1,6
0,5

1,7
0,5

31,8
189-

37,8
159-

50,120,-

46131,-

1 Plukken
2 Wegleggen van appels
3 Plaatsverandering persoon en/of plukslede . .
4 Pakken van legekist
5 Wegzetten van volle kist
6 Papier in kist
7 Diverse werkzaamheden
8 Persoonlijke verzorging
Totaal

Tabel2 Procentuele verhouding vandeverschillende gebruikteplukwijzen
Plukwijzen

Bij dekistplukken
Plukken buiten/boven reikwijdte . .
Plukken op één of meer passen van
slede

A

B

C

D

E

80
2

46
2

84
9

75
2

66
1

18

52

7

23

33

59

Tabel 3 Procentuele verhouding van de verschillende gebruikte plukpatronen
Plukpatronen

met 2handen symmetrisch plukken .
met 2handen asymmetrisch plukken .
met 1 hand plukken

A

B

C

D

E

2
29
69

19
81

2
22
76

16
31
53

2
24
74

A

B

C

D

E

3,8
16,8

4,2
20,9

2,4
13,5

3,7

4,4

Tabel 4

aantal vruchten per plukhandeling. .
aantal vruchten per slede-verplaatsing

Het uiteenlopen van de prestaties wordt in belangrijke mate bepaald door:
• een verschillend gebruik van de technische hulpmiddelen;
• de mate, waarin voorzichtig wordt geplukt.
In het algemeen verwijdert men zich te ver van de plukslede, waardoor men:
• éénhandig gaat plukken;
• fruit gaat stapelen in de arm.
Doet men dit niet dan stijgt de prestatie volgens waarnemingen bij James Grieve,
spillen, met minstens 20% ofwel met minstens 12kisten per dag,uitgaande van 8 uur
werken en kisten met 20 kg fruit.
Twee personen aan één plukslede drukt de prestatie. Door een tweede plukslede
wordt de prestatie per man dusdanig verhoogd, dat de investering binnen enkele
weken is terugverdiend.
Arbeidstechnisch gezien komt de plukemmer niet ongunstig naar voren:
• men kan er niet vandaan lopen;
• wanneer men van de grond plukt, is de emmer in de meeste gevallen tussen de
plukker en de boom.
Hierdoor:
• plukt men meer met 2 handen;
• kan men tijdens het wegleggen het fruit beter in het oog houden.
Eén type plukemmer voor alle doeleinden is ongewenst. Bezwaren tegen de plukemmer zijn hoofdzakelijk te verklaren uit de onvoldoende aanpassing van deze aan
het doel en de verwachting dat door de plukemmer aanmerkelijk meer beschadiging
van de vruchten voorkomt dan bij het plukken direct in de kist.
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Meded. Dir. v. d. Tuinb. 20, blz.
162-166
Tuinbouwgids 1958,blz. 214-215

De circulatiepomp in de verwarmingsinstallatie
Goede raad is niet duur... bij aanleg
van een verwarmingsinstallatie
Witloftrekken met warm water of
met elektriciteit
Aan welke eisen moet een warmeluchtkachel voldoen?
Deaansluitingvanhetexpansievat
Afstandsleidingen
Afstandsleidingen ; goede resultaten
bij zorgvuldige montage
Centrale warmtevoorziening in de
tuinbouw
Stel hoge eisen aan Uw verwarmingsinstallatie
Warmeluchtverwarming of warmwaterverwarming in kassen?
Het expansievat, een belangrijk onderdeelvandeverwarmingsinstallatie
Centralisatie van ketelhuizen
Kleine verwarmingsketel voor de
tuinbouw
De warmeluchtkachel voor kasverwarming
Brandstoffenverlies weren, dan ketel
inspecteren

Tuinbouwgids 1958, blz. 223-224

Hoe bespaar ik brandstof

Groenten en Fruit 13,blz.418-420
Tuinbouwgids 1958,blz.397
Groentenen Fruit 13,blz.537
Tuinderij 37 (46)blz. 5
Tuinbouwgids 1958,blz. 225-226
Tuinbouwgids 1958,blz. 226
Groenten en Fruit, blz. 856-857
Groentenen Fruit 12,blz.894-895
Tuinderij 37 (16),blz.9
Groenten en Fruit 13,blz.439
Groenten en Fruit 13,blz.476
Groenten enFruit 13,blz.726-727
Med. Dir. Tuinb. 20, blz. 159-161
Tuinbouwgids 1958,blz. 222
Tuinbouwgids 1958,blz. 221-222
GroentenenFruit 12,blz.933
Tuinderij 37 (89), blz. 6
Vakbl. Bloemisterij 12,blz. 112
Groentenen Fruit 12,blz.885
Vakbl.Bloemisterij 12,blz.99
Tuinbouwber. 12(9), blz. 3
Fruitteelt 47, blz. 176
Tuinderij 37 (7),blz.7
Flora (België) 1957(7),blz. 5-6
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Naam
Taal, M. M.
Idem

Maak Uw brandstofverlies zo klein
mogelijk
Maak Uwschoorsteenverlieszoklein
mogelijk

Idem

Oliebranders

Idem

Zo weinig mogelijk schoorsteenverlies
Welke verwarmingspijp voor kasverwarming
Automatisch stoken
Automatisch stoken met behulp van
een voorstoker
De circulatiepomp, het hart van de
verwarmingsinstallatie
Brandstofbesparing door rookgasonderzoek
Isolatie van afstandsleidingen in de
grond
Sparen door goede isolatie
Mechanisch grondstomen
Neues Gerät zur Erdsterilisation mit
Dampf
Getrokken grondstoominrichtingen

Vente, J. M.
Weijman, J. C. C.
Idem
Idem
Weijman, J. C. C.en
G. W. Zomer
Zomer, G. W.
Idem
Langendijk, G.
Idem
Taal, M. M. en
G. Langendijk
Elektriciteit
Drenth, A. van
Wijk, C. J. van en
A. van Drenth
Werktuigen
Cate, H. R. ten
Veerman, J. A.
Wegenaar, C. en
H. R. ten Cate
Wiersema, G. P.
Trekkersenmotoren
Gemeren, P. van
Idem
Idem
Idem
Idem
Have, J. P. v. d.
Wegenaar, C. en
H. R. ten Cate
Idem
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Titel

Verschenenin
Groenten enFruit 12,blz.954,988
Vakbl. Bloemisterij 12, blz. 115,
125
Tuinbouwber. 12,blz. 111, 166
Vakbl. Bloemisterij 12, blz. 390,
400en 68,blz.277, 292
Groenten enFruit 13,blz.70,73
Fruitteelt 47,blz. 366-367
Groenten enFruit 13,blz.648-649
Groenten enFruit 13,blz.847
Groenten enFruit 13,blz.819-820
Groenten enFruit 13,blz. 571-572
Vakbl. Bloemisterij 12,blz.612
Groenten enFruit 13,blz.624
Groenten enFruit 13,blz.584-585
Groenten enFruit 13,blz.253-254
Gartenwelt 57,blz. 368-369
Tuinbouwgids, 1958,blz.229

Elektrischegrondverwarmingmetbehulp van gaas
De stroom valt uit

Meded. Dir. v. d. Tuinbouw 20,
blz. 91-98
Tuinbouwgids 1958,blz. 224-225

In verstek werkende werktuigen voor
de fruitteelt
Plantmachines
Onderhoud van machines en werktuigen
De lier in de boomkwekerij

Tuinbouwgids 1958,blz. 449^50

Mechanisatie, nieuwe motoren op
oude machines
Deontwikkelingvan detrekkerinde
tuinbouw
De Sachs dieselmotor

Groenten en Fruit 13,blz.728-729
Tuinderij 37(33)blz. 5-6

Trekkerserviceregelementinwerking
getreden
De vierwielige trekker in de groenteteelt
De C.A.V. verdelerpomp
De aftakas, veelzijdig hulpmiddel

Tuinbouwgids 1958, blz. 396

De trekker zonder bestuurder

Tuinbouwgids 1958,blz. 394-395
Fruitteelt 47, blz. 10-50-1053
Tuinbouwgids 1958,blz. 555

Groenten en Fruit 12, blz. 12621264
GroentenenFruit 12.

Groenten enFruit 12,blz. 145-146
Fruitteelt 47,blz.564-565
Fruitteelt 47,blz.496

Naam
Grondbewerking
Gemeren, P. van
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Titel

Goedkoop mechaniseren van de
grondbewerking op kleine fruitteeltbedrijven
Grondbewerking in de bloemisterij
Grondbewerking in boomgaarden
De Hako hakfreesmachine
Nieuwe werktuigen aan de freesmachine
De Ransomes schoffelmachine
De Solo Rotorhak

Muijzenberg, E. W. B.
van den

De spitmachine, een belangrijke Nederlandse vinding

Veerman, J. A.

De werkende delen van de freesmachine
De frees en het Frezen
Machinale bewerkingen van slappe
grond

Wiersema, G. P.
Wiersema, G. P.en
C. J. van Wijk
Sproeien
Cate, H. R. ten
Wegenaar, C. en
H. R. ten Cate
Idem
Wijk, C. J. van
Spuiten
Wegenaar, C.
Idem
Idem

Tienjaren Liempde
(sproeiinstallaties)
Water geven in de fruitteelt
Sproeientegendroogteennachtvorst
Buisdiametersvoor sproeileidingen
Automatische spuitmachines
Liempde en de rugnevelspuit
Machines en werktuigen voor de
ziektenbestrijding

Idem

Mogelijkheden van de rugnevelspuit

Idem

De nevelspuit

Wegenaar, C. en
H. R. ten Cate
Idem
Idem
Idem
Onderhoudswerkruigen
Cate, H. R. ten
Idem
Gemeren, P. van
Idem

Automatisering van de ziektebestrijding
In Hemmen komen spuitmachines
voor elk bedrijf
De motorspuit
De rugnevelspuit voor vele bedrijven
een uitkomst
Iets over maaiwerktuigen voor de >
boomgaard
Maaiwerktuigen voordeboomgaard !
Amerikaanse takkenschaar heeft
voordeel bij het snoeien
Nieuwe maaiwerktuigen voor de
fruitteelt

Verschenenin
Tuinderij 37 (11) blz.1
Vakbl.Bloemisterij 12,blz.47
Groenten en Fruit 12,blz. 1203
Groenten en Fruit 12, blz.1317—
1318
Weekbl. Bloemisterij 67, blz. 403
Groenten en Fruit 12,blz.923
Groenten en Fruit 13, blz. 464465
Meded. Dir. Tuinbouw 20, blz.
747-749
Weekbl. Bloemisterij 68,blz. 340
Tuinbouwgids 1958,blz.230
GroentenenFruit 12,blz. 902-905
Tuinbouwgids 1958,blz.231

Groenten en Fruit 12, blz. 12781279
Fruitteelt 47, blz. 182-183, 200201, 228-229, 252-254
Fruitteelt47,blz.560
Tuinbouwgids 1958,blz.228
Tuinbouwgids 1958,blz.452
Fruitwereld 2 (19),blz. 10-11
Groenten en Fruit 12, blz. 13031304

Fruitwereld 2 (19) blz. 12-13
Groenten en Fruit 12, blz. 13081309
Ons Fruitblad (België) 1 (4), blz.
8-10
Fruitteelt 47,blz. 104-106
Fruitteelt 47,blz. 562-563
Fruitteelt 47,blz. 301-302
Fruitteelt 47,blz. 640-641

Groenten en Fruit 12, blz. 13131314
Fruitwereld 2(49)blz. 8-9
Groenten en Fruit 12,blz. 1089
Groenten en Fruit 12,blz. 865
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Naam

Titel

Wegenaar, C. en
H. R. ten Cate
Idem

Een meeldauwschaar

Fruitteelt 47, blz.87

Vlugger snoeien met beter gereedschap
De Votex cirkelmaaier

Fruitteelt 47,blz. 1070-1071

Idem
Oogsten,verpakken,
vervoer
Krijgsman, H. K. en
J. de Ruiter
Idem
Ruiter, J. de
Stender, J. A.
Wegenaar, C. en
H. R. ten Cate
Idem
Werkmethoden
Krijgsman, H. K.
Idem
Krijgsman, H. K. en
J. de Ruiter
Idem
Champignonteelt
Bels, P.J. en
H. C. Bels-Koning
Boetzelaer, G. J. van
Herfkens, J. H. J.
Boetzelaer, G. J. van
Muijzenberg, E. W.B.
van den
Boetzelaer, G. J. van
Demonstraties,
tentoonstellingen, e.d.
Gemeren, P. van
Idem
Idem

Fruitteelt 47,393

Fruitwereld 2(19),blz. 14-15
Fruitteelt 47,blz. 826-828
Tuinbouwgids 1958,blz.450-451
Fruitteelt 47,blz.1046-1047
Fruitteelt 47, blz.763

Kistenstapelaars voor het zware
werk

Fruitteelt 47,blz. 807-808

Het arbeidsonderzoek in de tuinbouw
De invloed van de technische ontwikkeling op de arbeid in tuinbouwbedrijven
Arbeidsonderzoek indechampignoncultuur
Plantmachine en werkmethode

Meded. Dir. Tuinbouw 20, blz.
619-628
Tuinbouwgids 1958,blz. 200-201

Het gebruik van stoom in de champignoncultuur
Champignonteelt in fruitbewaarplaatsen
De bouw van champignonhuizen
Storm in de champignoncultuur
Grote belangstelling voor de Champignonteelt
De stichting van een champignonkwekerij

Meded.Dir. Tuinb.20,blz.483

De betekenis van de Wehaté
GeslaagdeWerktuigendagteLiempde

Idem

De N.F.O. Werktuigendemonstratie
te Hemmen
Nieuws van de Werktuigendag te
Liempde
Nieuws uit Brussel

Idem

Tienjaar Werktuigendag

Idem

Tuinbouwmechanisatie op de Landbouwbeurs

Idem
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Eenvoudig gecontrueerde werkstellingbiedt perspectief
Een werkstelling voor het plukken
van fruit
Fruitvervoer op het bedrijf
Het gebruik van grote kisten bij de
Amerikaanse fruitpluk
Hulpmiddelen bij de oogst

Verschenenin

Champignoncultuur 1, blz. 48-50
Groenten en Fruit 13,blz. 633

Groenten en Fruit 13,blz.622
Tuinbouwgids 1958,blz. 392-393
Champignoncultuur 1,blz. 34-36
Groenten en Fruit 12,blz.748
Tuinbouwgids 1958,blz. 393-394

Tuinderij 37(30-31) blz. 3,5
Groenten en Fruit 12, blz. 13641365
Tuinderij 37(25),blz.5
Boerderij 41(37)
Tuinderij 37(19),blz. 1-2
Groenten en Fruit 37, blz. 10241025
Groenten en Fruit 12, blz. 12671268
Tuinderij 37(25),blz.1

Naam
Gemeren, P. van
Idem
Idem
Idem
Muijzenberg, E. W.B.
van den
Wegenaar, C. en
H. R. ten Cate
Muijzenberg, E. W.B.
van den
Voorlichtingsdagen, e.d.
Gemeren, P. van
Idem
Idem
Idem
Algemeen
Gemeren, P. van
Idem
Idem
Idem
Idem
Germing, G. H.
Jong, L. de
Krijnen, H. J. M.
Krijnen, H. J. M. en
J. A. Veerman

Muijzenberg, E. W.B.
van den
Idem
Idem
Idem
Idem
Wegenaar, C. en
H. R. ten Cate
Idem
Idem
Idem

Titel

Verschenenin

Tuinbouwtentoonstelling te Gent
WatbiedtLiempdevoorde fruitteler?
Wat biedt de Weiktuigendag voor
nieuws?
De Wehaté, het kompas van detuinbouw onder glas
Dat is Liempde

GroentenenFruit 13,blz.848
Fruitwereld2(19)blz.4-5
Groenten en Fruit 12, blz. 12971299
Groenten enFruit 13,blz. 107-108

De Landbouwbeurs

Fruitteelt 47,blz. 633

Landelijke werktuigendemonstratie
voor de fruitteelt

Fruitteelt 47,blz. 557

Geslaagd experiment. Technische
dag I.T.T. trok veel bezoek
Ontwikkelingsdagen Tuinbouwtechniek
Techniek in de fruitteelt (N.F.O.
winterstudiedag te Wageningen)
Technische Dag van het I.T.T. uitstekend geslaagd

Groenten enFruit 13,blz.310

Benut de mogelijkheden, die de mechanisatie binnen Uw bereik brengt
Mechanisatie:duur speelgoed
Noodzakelijk tempo
Normalisatie in de tuinbouw

Groenten enFruit 13,blz.720-721

Techniek en mechanisatie in 1956
Elektroflora, een staaltje tuinbouwtechniek in Zweden
Centrum voor Tuinbouwtechniek
Aidsin teaching horticultural
engineering
Mechanisatie in de groenteteelt

De behoefte aan loonwerk in de
naaste toekomst in de tuinbouw
Centralisatie, automatisatie, specialisatie
HetInstituutvoor Tuinbouwtechniek
te Wageningen
De mechanisatie in de tuinbouw in
1957
Problemen in de tuinbouwtechniek
Allerlei rond de mechanisatie
Mechanisatie op een eenmansbedrijf
Nieuwigheden van delaatste tijd op
technisch gebied
Een specifiek gemechaniseerd kleinbedrijf

Fruitwereld 2 (19), blz.3

Groenten enFruit 12,blz.743-744
Groenten en Fruit 12, blz. 10331034
Vakbl.Smeden47,blz,475-476

Groenten enFruit 13,blz.500-501
Tuinderij37(46)blz. 1-2,4
Groenten enFruit 13,blz.601-602
Tuinderij, 37(51-52), blz. 7-8
Groenten en Fruit 12,blz.728-729
Groenten en Fruit 13,blz.769-770
Tuinbouwgids 1958,blz. 252
Fatis Review 4, blz. 29-31
Groenten en Fruit 12, blz. 864865, 928-929, 1022-1023, 11121113, 1334-1335, 1416-1418
Groenten en Fruit 13, blz. 525526, 616-617
Loonbedrijf 10,blz.448-451
Fruitteelt 47, blz. 422-423
Verwarming en ventilatie 14, blz.
219-222
Groenten en Fruit 12,blz. 1273
Groenten enFruit 13,blz.353-356
Fruitteelt 47,blz.931
Fruitteelt 47,blz.421
Fruitteelt 47, blz. 1211-1213
Fruitteelt 47, blz.786

65

Naam
Diversen
Cate, H. R. ten
Gemeren, P. van
Idem
Idem
Idem
Germing, G. H.
Idem
Idem
Have, J. P. van der
Herfkens, J. H. J.
Krijnen, H. J. M.
Idem

Titel

Nachtvorstbestrijding in de fruitteelt
Een eigen werkplaats inrichten
Een eigen werkplaats isgeld waard
Fruittelers in de (hagel)wolken
Meer presteren, prettiger werken
Gebruik van kunststofdoek
Opkweek onder uitsluitend kunstlicht
Dewaterdoorlatendheid bij ingekuilde bloempotten
Enkele hulpmiddelen voor de werkplaats
Hout conserveren
Iets over warmte, temperaturen en
thermometers
Veiligwerken met machines

Langendijk, G. en
C. Wegenaar
Idem

De kunstsperwer als spreeuwenjager

Muijzenberg, E. W.B.
van den
Peppel, P. van de

Dr van der Waal (Necrologie)

Wegenaar, C. en
H. R. ten Cate
Idem
Idem
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Das Vertreiben von Staren mit
einem Kunstsperber

Het schilderen van verwarmingspijpen
Hechttangen en boomband
Eenschrapervoor kankerplekken
Hetverduurzamenvanrondhout

Verschenenin

Tuinbouwgids 1958,blz.441
Groenten en Fruit 12,blz. 1307
Tuinderij 37 (7),biz. 6
Groenten en Fruit 13,blz. 653
Groenten en Fruit 12,blz. 780
Tuinbouwgids 1958,blz. 219-220
Meded. Dir. Tuinbouw 20, blz.
718-719
Vakbl. Bloemisterij 12,blz.231
Tuinbouwgids 1958,blz. 217-218
Tuinbouwgids 1958,blz. 216-217
GroentenenFruit 13,blz.724
Groenten en Fruit 12,blz. 1286
Verenigt U 47 f21) blz. 7-8
Fruitteelt 47,blz. 534-535
Rheinischen Monatschrift für Gemüse;ObstundGartenbau45,blz.
283-284
Landbouwkundig Tijdschrift 69,
blz. 829-830
Tuinbouwgids 1958,blz. 227
Fruitteelt47,blz. 1099-1101
Fruitteelt47,blz.861
Fruitteelt47,blz.882-883

Zij, die belangstelling hebben voor het werk van het Instituut
voor Tuinbouwtechniek kunnen zich als begunstiger opgeven.
Zij ontvangen dan o.a.:
1. De mededelingen, het jaarverslag en het Jaarboek van het
Instituut.
2. De beoordelingsrapporten van machines,werktuigen, gereedschappen, materialen enz., die voor de tuinbouw van belang
zijn.
3. Uitnodigingen voorhetbijwonen vanontwikkelingsdagen aan
het Instituut, waarbij vooral metmachines en proefmodellen
wordt gedemonstreerd.
De jaarlijkse bijdrage is f 10,—(buitenland f 12,50); Veilingen,
industriële enhandelsondernemingen, diebegunstigerwillenzijn,
f 25,— of meer, te storten op postgirorekening nr 560057.

^

