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INLEIDING
Bij het toenemend gebruik van energie in de tuinbouw (elektriciteit, stookolie,
benzine) is het opvallend dat met de menselijke energie vaak zo kwistig wordt omgegaan. Zeker, deze „menselijke energie" vormt slechts een gering deel van het totale
energiepakket. De netto-arbeid die een werker levert is op ongeveer 150.000 kcal per
j a a r te stellen, hetgeen overeenkomt met de energie uit 15 kg stookolie. Dit is te meer
een reden om extra zorgvuldig met deze menselijke energie om te gaan. A a n dit facet
v a n de tuinbouwtechniek is dit j a a r veel aandacht besteed.
Het wetenschappelijk onderzoek in de tuinbouwtechniek is er vooral op gericht
het zware en onaangename werk te mechaniseren en het routinewerk te automatiseren. De kweker kan d a n meer aandacht besteden aan zijn gewassen en aan de leiding
van zijn bedrijf. Hij kan zijn energie beter gebruiken voor nadenken en overleg om
tot een doelmatige werkwijze te komen.
H e t zorgvuldig omgaan met de menselijke energie, veronderstelt niet alleen het
beschikbaar hebben van doelmatige technische hulpmiddelen. H e t impliceert ook
inzicht om die hulpmiddelen op dejuiste wijze te gebruiken, bereidheid om zonodig
een andere werkwijze te volgen en besluitvaardigheid om op het geschikte tijdstip tot
aanschaffing van nieuw materiaal over te gaan.
Het bedrijfsorganisatie- en werkmethodenonderzoek dat dit j a a r met kracht is
voortgezet, heeft in dit opzicht (met name op het terrein van het interne transport)
reeds waardevolle aanwijzingen opgeleverd.
N a a r m a t e de kennis van de groeiomstandigheden van bepaalde plantensoorten
toeneemt, ziet men het verschijnsel dat de kwekers zich meer gaan richten op één
bepaald gewas, dat voor hen financieel het meest aantrekkelijk is.
Deze specialisatie is terug te vinden in het wetenschappelijk onderzoek, dat zich
tracht te beperken, teneinde dieper op bepaalde onderdelen te kunnen ingaan. D e
daarbij verworven specialistische kennis wordt dan later in teamverband aan anderen
doorgegeven. O p deze wijze is in het verslagjaar o.a. gewerkt in de „werkgroep
kastypen", waar met andere specialisten het type en de vorm van de kas o.a. ook van
de economische kant is bezien.
Ook op andere terreinen isveelsamengewerkt met specialisten en wetenschappelijke
onderzoekers, waarbij wederzijds van de aanwezige kennis kon worden geprofiteerd.
Een bedrijfseconomische beschouwing is opgezet van een warmtebedrijf, waar bij
de verkaveling van de grond reeds met de centrale warmtevoorziening rekening is
gehouden. Bij de proeven met stralende verwarming met gebruik van aardgas, is
getracht meer van de convectieve straling en van het gevormde C 0 2 te profiteren.
Voor de grondontsmetting door middel van directe verhitting is een toestel met
draaiende trommel geconstrueerd, waarmee proeven zijn genomen.
Bij het grondstomen onder kunststoffolie (stoomzeil) is getracht een beter effect te
bereiken door de folie te belasten.

Reflecterende kunststoffolie in kassen, leverde in combinatie met ondergrondse
bevloeiing door plastic buizen weer bevredigende resultaten op.
Door de aanleg van ondergrondse verwarmings- en bevloeiingssystemen en bovengrondse sproeiinstallaties, verwarmingspijpen en luchtmechanieken, komt men in
kassen langzamerhand tot een afzonderlijke beheersing van de groeiomstandigheden
in en boven de grond.
Een oriënterend onderzoek n a a r de mechanisatiemethoden op een aantal vollegrondsbedrijven in de Wieringermeer is ingesteld met het oog op een eventuele
samenwerking.
M e t het mechanisch oogsten van zwarte bessen door middel van trillen is een veelbelovend begin gemaakt.
Het werkmethoden- en organisatieonderzoek is dit j a a r vooral gericht geweest op
de boomkwekerij. Bij een onderzoek in de fruitteelt bleek de hefmast in combinatie
met stapelborden perspectief te bieden.
A a n vele andere onderwerpen is gewerkt, waarbij gebrek a a n personeel de voortgang van het onderzoek ernstig heeft belemmerd.
De tuinbouwtechnische voorlichting zal worden losgemaakt van het Instituut. I n
verband hiermee is het advieswerk, verbonden aan de grote projecten, enigszins beperkt. H e t maken van bestek en tekeningen zal voortaan a a n particuliere adviesbureaus en architecten worden overgelaten, terwijl het werk van het Instituut zich
zal beperken tot het helpen opstellen van een goed p r o g r a m m a van eisen en het nagaan of hieraan voldaan wordt.
Opmerkelijke resultaten zijn dit j a a r verkregen met de visuele voorlichting op de
tentoonstellingen „ K a s en Glas" te Liempde en „Oogst en transport in de fruitteelt"
te Bunnik. I n beide gevallen is een onderdeel dat sterk in de belangstelling staat als
één geheel uitgebeeld en op instructieve wijze behandeld.
H e t „ C e n t r u m voor Tuinbouwtechniek" stond ook dit j a a r volop in de belangstelling van inzenders en bezoekers. I n de loop van 10jaren zijn er ruim 50.000 bezoekers geregistreerd ; de expositieruimte is nagenoeg geheel bezet.
Ofschoon nog veel werk voor volgende j a r e n moest blijven wachten, stemt het tot
tevredenheid dat dit j a a r toch weer enkele problemen tot een oplossing gebracht
konden worden.
I n dit Jaarverslag, dat ik gaarne in uw belangstelling aanbeveel, is daarover het
een en ander te lezen.
DR. IR. E . W . B. VAN DEN MUIJZENBERG

ALGEMEEN OVERZICHT
Personeel
I n tabel 1 zijn de veranderingen opgenomen die zich in de loop van het j a a r hebben voorgedaan in en tussen de daarbij aangegeven groeperingen van het personeel.
Tabel 1. Veranderingen samenstelling personeel 1962

Afdeling
Onderzoek
Ontwikkeling en voorlichting .
Technische Dienst
Algemene Dienst
Totaal

3

Einde 1961

Benoemd

Vertrokken

Einde 1962

17
47
14

2
6
3

1
1
6
3

18
30
47
14

109

11

11

109

1

Correspondentie
Ditj a a r zijn 8616 briefnummers gebruikt, w a a r v a n 644 voor schriftelijke adviezen
(zie tabel 40).
Documentatie
De literatuurcatalogus telt nu ongeveer 35.900 kaarten, gerangschikt volgens
U . D . C , en auteursnaam. H e t Instituut beschikt over 13.150 foto's en ongeveer 3560
lantaarnplaatjes.
Publikaties
Samengesteld en uitgegeven zijn: het Jaarverslag 1961, het J a a r b o e k Tuinbouwtechniek 1962/1963, de Mededeling 51 „ K a s en Kasklimaat", het Praktijkadvies
nr. 4 „Nevelspuiten en snelspuiten", een Prospectus voor het Centrum voor Tuinbouwtechniek en 15 Globale Beoordelingsrapporten. Voor de Nederlandse Fruittelers Organisatie is een boekje geschreven over „Oogst en transport in de fruitteelt".
Een lijst van publikaties in de vakbladen is opgenomen op pag. 70.
Begunstigers
De belangstelling en waardering voor het werk van het Instituut bleek weer uit het
groeiende aantal begunstigers dat tot 2268 is toegenomen.
Subsidies
V a n het Staatsgasbedrijf is wederom een belangrijke financiële bijdrage ontvangen
voor het onderzoek inzake de toepassing van aardgas voor verwarmingsdoeleinden
en C0 2 -bemesting in de tuinbouw.
Het Koninklijke Shell Plastics Laboratorium stelde weer een bedrag ter beschikking
voor het onderzoek n a a r de toepassing van kunststoffen.

Mede door deze bijdragen is het mogelijk geweest aan genoemde objecten onderzoek te verrichten.
C o n g r e s s e n e.d.
Enkele medewerkers hielden lezingen over de resultaten van h u n onderzoek op het
16e Internationale Tuinbouwcongres te Brussel.
O p het Kunststoffencongres te Amsterdam is door Dr. Ir. E. W. B. van den Muijzenberg een voordracht gehouden over de toepassing van kunststoffen in de tuinbouw.
D e heer H . R. ten Cate is door de F.A.O. een halfjaar uitgezonden naar Turkije,
om het Ministerie van Landbouw aldaar te adviseren over doelmatige a p p a r a t u u r
voor de ziektenbestrijding.
Ajb. 1. Tienjaar Centrum voor Tuinbouwtechniek

ONDERZOEK
TEELTVERGELIJKINGEN IN
VERSCHILLENDE TYPEN KASSEN
Plan 145. U.D.C. 631.344.5: 631.5

Voor de derde keer zijn stooktomaten geteeld in vier kassen van verschillend type,
aanwezig op het proefterrein. De kastypen die in deze proef zijn betrokken, hebben
de volgende afmetingen.
Tabel2. Afmetingenvan de kassen
Aanduiding kastype
Kapbreedte
Lengte
Dakhelling
Goothoogte
Nokhoogte

Vwh

8K

4K

3,20 m
22,40 m
20°
2,10 m
2,65 m

3,28 m
22,40 m
30°
2,20 m
3,25 m

6,56 m
22,40 m
30°
2,20 m
4,20 m

2K
13,12 m
22,40 m
30°
2,20 m
6,10 m

Vwh = Venlowarenhuis met 8 kappen (houten dek), 8K = 8-kapper, 4K = 4-kapper, 2K = 2-kapper
(met verzinkt stalen dek).

Voor alle kassen is de nokrichting oost-west, de plantrichting noord-zuid. I n oostwest richting zijn de kassen verdeeld in zeven b a n e n ; in de middenbaan zijn van
noord naar zuid drie proefvakken aangelegd, die een breedte hebben van 4 rijen en
een oppervlakte van 16 m 2 . I n elke kas bevinden zich een noordelijk en een zuidelijk
proefvak, waarin een 60 cm diepe laag - voor alle kassen gelijke - gemengde grond
ligt; tussen deze 2 vakken ligt een zogenaamd controlevak met oorspronkelijke kasgrond. D e planten in de middenbaan worden van water en voedingszouten voorzien
door druppelbevloeiing. Voor het broezen van de middenbanen is een regeninstallatie beschikbaar.
Proefopzet
De proefopzet was in principe gelijk aan die voor 1961 (zie Meded. Dir. Tuinbouw
25 (1962) : 165-171). D e temperatuurregeling was erop gericht om in de middenbanen van alle kassen gelijke temperaturen te hebben; deze zijn door het gemiddelde
van 4 meetpunten per b a a n bepaald. Doordat in 1962 een automatisch luchtingssysteem beschikbaar was, kon dit doel ook overdag in bevredigende mate worden
bereikt.
De proefplanten, tomaten van het ras Moneymaker, zijn 27 december 1961 geplant op afstanden 40 x 70 cm respectievelijk 40 X 90 cm in de middenbanen en op
45 X70 cm respectievelijk 45 X90 cm in de overige banen.
De grondtemperatuur is met grondverwarming op minstens 15°C gehouden; de

luchttemperatuur gedurende de nacht is aanvankelijk op 11°G, na half j a n u a r i op
13°G en n a 1 februari op 15°C of hoger afgesteld. D e planten zijn ongeveer 10 j u n i
getopt op twee bladeren boven de laatste bloeiende tros.
Vooral door de gunstige weersomstandigheden groeiden de planten tijdens het
opkweken zeer voorspoedig, waardoor eerder geplant moest worden d a n aanvankelijk de bedoeling was. De eerste tros bij deze planten werd reeds boven het zesde blad
aangelegd. D a a r er bovendien n a het uitplanten een zeer sterke vegetatieve groei
optrad - als gevolg van de betrekkelijk hoge grondtemperatuur en betrekkelijk lage
luchttemperatuur - was de zetting van de eerste drie trossen slecht. Door het weelderige gewas en door het feit dat er met het oog op warmteverbruiksmetingen aanvankelijk weinig is gelucht, trad er in m a a r t en april nogal wat Botrytis en Gladosporium
op. Als gevolg van een en ander was de kwaliteit van de vruchten vrij slecht.

Afb. 2. Cumulatieve opbrengstcurve
500 4 f<9 per100 planten
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Afb. 3. Aantallengezettevruchten, cumulatiefpertros

Opbrengst
D e opbrengstresultaten in kilogrammen per m 2 beteeld oppervlak zijn voor de
planten in de middenbanen weergegeven in tabel 3. I n deze tabel zijn tevens vermeld de relatieve geldopbrengsten, berekend volgens de gemiddelde kg-prijs voor
tomaten van alle sorteringen op de veiling te Berkel voor 1958/1960.
Tabel3. Opbrengstenstooktomaten inde middenbanen van de verschillendekastypen
Vwh

8K

4K

2K

kg/m2
in%

12,5
100

13,3
106

13,1
110

14,6
117

gld/m 2 in %

100

106

108

118

Kastype

De opbrengsten nemen toe met de dakhelling en met de kapbreedte.
H e t oogstverloop is weergegeven in de vorm van een cumulatieve opbrengstkurve in afb. 2. Gedurende de gehele oogstperiode is de opbrengst in de 2K het
hoogst, terwijl die in het Vwh, op de periode tussen 25/5 en 16/6 na, het laagst is.
N a half juni, wanneer voornamelijk van de trossen bij de steundraden wordt geoogst, nemen de opbrengstverschillen tussen de kassen sterk toe; de volgorde is dan,
van hoog naar laag: 2 K - 4 K - 8K - Vwh.
De aantallen gezette vruchten, cumulatief per tros, zijn weergegeven in afb. 3.
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I n deze grafiek tekenen zich vanaf de 8e tros duidelijke verschillen tussen de kassen
af. Hierbij ontstaat dezelfde volgorde als bij de kg-opbrengsten na half juni.
H e t gemiddeld vruchtgewicht is laag (tussen 46 en 48 gram) ; in het Vwh is dit
het laagst.
Vroegheid
H e t verschil in vroegheid tussen de kassen is onder meer uitgedrukt door de bloeid a t u m van de eerste bloem aan de 2e, 3e en 4e tros. D e resultaten, gemiddeld per
kastype, zijn weergegeven in tabel 4.
Tabel 4. Gemiddeld aantal dagen na 31 januari, waarop de eerste bloem van 2e, 3e en4e tros open was

Kastype

2e tros

Vwh
8-K
4-K
2-K

10,5
10,2

9,9
9,4

3e tros

4e tros

18,5
18,0
16,5
16,4

26,0
25,7
24,7
24,5

Voor de 3e en 4e tros zijn er betrouwbare verschillen tussen het V w h en de 8 K
enerzijds en de 4 K en 2 K anderzijds; deze verschillen zijn in de orde van 1,5 dag ten
gunste van de 4 K en 2K.
Het tijdstip waarop 500 gram tomaten per plant was geoogst valt in de 4K, 8 K en
het Vwh gemiddeld resp. 2,4; 1,5 en 3,7 dagen later dan in de 2K. Vergeleken met de
waarden van de totale opbrengsten is de 4K dus relatief laat en de 8K relatief vroeg.
V e r s c h i l l e n b i n n e n de k a s s e n
Vooral 's-nachts is er in alle kassen een temperatuurverloop van noord naar zuid.
Als gevolg hiervan traden verschillen op in groei, bloei, zetting en oogstverloop tussen
de planten in de noordelijke en in de zuidelijke proefvakken. Zie tabel 5.
Tabel 5. Enige gegevens over de groei en ontwikkeling van stooktomaten in het noordelijke deel, het midden en het
zuidelijke deel van de middenbanen in de typekassen

Gegevens
Plantlengte in cm op 15/2
Datum bloei 2e tros in februari
Datum bloei 3e tros in februari
Datum bloei 4e tros in februari
Aantal trossen na toppen
Zettingspercentage 2e tros
Aantal vruchten 2e t/m 4e tros
Totaal aantal vruchten per plant
Datum in mei waarop 500 gram per plant
Opbrengst in kg per plant
Opbrengst in geld (procentueel)
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noord
101,9

9,5
15,5
23,6
13,8

. . . .

midden

zuid

94,2
10,1
17,8
25,6
13,3

91,5
10,2
18,9
26,8
13,0

45

73

90

13,5

18,0

20,0

77

76

82

11,9

12,9

12,5

4,3
100

4,3
97

4,4
100

D e aanvankelijk grote verschillen in ontwikkeling zijn tegen de tijd dat de oogst
begint grotendeels verdwenen, zodat er uiteindelijk tussen noord- en zuidvakken
geen betrouwbare verschillen meer zijn, noch betreffende de kg-opbrengst, noch betreffende de geldopbrengst.
De snellere ontwikkeling in het noordelijke proefvak, die tot uiting komt in de
grotere plantlengte, de vroegere bloei en het grotere aantal gevormde trossen, wordt
gecompenseerd door de geringere vruchtzetting, vooral aan de eerste 4 trossen.
Zowel voor de noordelijke als voor de zuidelijke proefvakken geldt, dat de hoogste
opbrengsten, in kilogrammen en in geld, zijn verkregen in de 2K en de laagste in het
Vwh. De volgorde van 8K en 4 K is echter verschillend voor deze beide vakken.
Resultaten buiten de proefvakken
De opbrengstverschillen tussen de kassen voor de planten buiten de middenbanen,
komen in grote trekken overeen met die voor de middenbanen. Alleen de relatieve
verhoudingen zijn hier enigszins anders. Dit moet worden toegeschreven a a n temperatuursinvloeden.
Aangezien de temperatuurregeling gebaseerd was op gelijke temperaturen in de
onderscheiden middenbanen, kunnen er tengevolge van verschillen in de interne
temperatuurverdeling tussen de kassen, buiten de middenbanen, althans tijdelijke
temperatuurverschillen zijn opgetreden.
Randwerking
I n alle kassen is een randeffect in de orde van een opbrengstverhoging van 10 à
17% waargenomen voor de twee buitenste rijen langs de westgevels. D e randrijen
langs de oostgevels vielen buiten de proef.
Alleen in de 2 K brachten ook de 3e en 4e rij van buiten, zowel bij de oost- als bij de
westgevel, ca. 8 % meer op dan het gemiddelde van de meer naar het midden gelegen
rijen.
Bespreking
De proefresultaten stemmen in grote lijnen overeen met die in 1961 zijn verkregen.
Er is een duidelijke tendens dat de kg-opbrengsten toenemen in de volgorde Vwh8 K - 4 K - 2 K ; de verschillen tussen de kassen nemen sterk toe wanneer de oogst van de
7e of 8e tros is begonnen, dat wil zeggen na half juni. Verondersteld wordt dat de
waargenomen verschillen in de kg-opbrengst bij de hogere trossen niet zo zeer een
gevolg zijn van de groeiomstandigheden voordien, d a n wel van de klimaatsomstandigheden ter plaatse van de steundraden waarlangs de planten worden geleid. Bij dit
laatste is te denken aan het luchtvolume boven het gewas, dat toeneemt met de kapbreedte en dat v a n invloed is op de gelijkmatigheid van de temperatuur, de luchtvochtigheid, de lichtverdeling en de C0 2 -voorziening in de kop van het gewas. D a a r
bij dehuidige proefopzet de plantenrijen in een richting loodrecht op de goten lopen,
speelt bij het doortelen langs de steundraden de goothoogte bovendien een directe
rol. D e invloed van de goothoogte isuiteraard het grootste in de kassen met de smalste
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kappen. Mede om bovenstaande veronderstellingen te toetsen wordt voor de volgende
teelt bij het V w h en de 8K het dek omhoog gebracht. D e kasverschillen voor de kgopbrengsten na de 8e tros houden verband met verschillen in de aantallen gevormde
vruchten per tros. H e t gemiddelde vruchtgewicht vertoont slechts geringe verschillen.
Er zijn duidelijke verschillen in het tijdstip van eerste bloei waargenomen, zowel
tussen de kastypen als binnen iedere kas.
Laatstgenoemde verschillen, die verband houden met de temperatuurverdeling
binnen de kas, zijn groter d a n de eerste, die worden bepaald door klimaatsverschillen
tussen d e kastypen als zodanig. (Wanneer wordt uitgegaan van een voor alle kastypen gelijk temperatuurniveau mogen slechts betrekkelijk geringe vroegheidsverschillen worden verwacht).
Anders d a n vorigj a a r zijn er nu verschillen in de vroege opbrengst waargenomen.
Vorig j a a r ging een deel van de vroege oogst verloren door neusrot-aantasting, tengevolge waarvan een vrij groot aantal jonge vruchten moest worden verwijderd.
Hoewel dit j a a r geen neusrot is voorgekomen, is de vroege oogst niet maximaal geweest door de slechte zetting van de onderste trossen. Dit betekent wellicht dat de
potentiële verschillen tussen de kastypen ten aanzien van de oogstvervroeging nog
niet volledig zijn gerealiseerd. Voor wat betreft de d a t u m waarop 500 gram per plant
was geoogst, was de 2 K het vroegst en het Vwh het laatst. Tot ongeveer 1m a a n d na
het begin van de oogst is de kg-opbrengst in de 8K hoger dan in de 4K, na half j u n i
is deze volgorde omgekeerd.
Volgens de gegevens van tabel 3 is er een grote overeenkomst tussen de verhoudingen van de opbrengsten in kilogrammen en die in geld, hetgeen zeggen wil, dat de
gemiddelde kg-prijs voor de verschillende kassen ongeveer gelijk moet zijn. Dit komt
doordat b.v. bij d e 2 K een hogere opbrengst a a n „vroege d u r e " kilogrammen gepaard gaat met een eveneens hoge opbrengst a a n ,,late goedkope" kilogrammen.
Uit het temperatuurverloop binnen een kas en de hiermede samenhangende groeiverschillen blijkt, dat de hogere temperatuur de ontwikkeling heeft bevorderd, waardoor de planten, wat de ontwikkeling betreft, vroeger waren. Doordat de snellere
ontwikkeling gepaard gaat met een minder goede zetting, gaat de aanvankelijke voorsprong bij de oogst spoedig verloren en ontstaat naderhand vaak zelfs een achterstand
ten opzichte van de planten in het koudere deel van de kassen. Het kastype-effect op
zichzelf is bij deze proef echter weinig beïnvloed door de temperatuur.
Terwijl een hogere temperatuur (forceren) slechts een tijdelijk effect heeft, door
een vervroeging die ten koste gaat van de totale opbrengst, heeft het kastype een meer
blijvend effect, doordat hierbij een vervroeging ook in de latere oogst doorwerkt.

Samenvatting
De teeltresultaten met vroege stooktomaten in vier verschillende typen kassen
stemmen overeen met de resultaten die in 1961 zijn verkregen. De kg-opbrengsten
en de opbrengsten in geld uit de middenbanen, waar de temperaturen zo goed mogelijk gelijk zijn gehouden, nemen toe met de dakhelling (resp. 20 en 30°) en met de
kapbreedte (resp. 3,20 m ; 3,28 m ; 6,56 m en 13,12 m) van de kassen.
D e hogere kg-opbrengsten in de kassen met de bredere en hogere kappen worden
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vooral toegeschreven aan het verschil in luchtvolume boven de planten, waardoor er
verschillen in klimaatsomstandigheden ontstaan voor de langs de steundraden geleide
koppen van de planten. Vanaf de 8e tros worden de verschillen in aantallen vruchten
per tros duidelijk groter.
De vroegheid van de bloei is zowel door de temperatuur als door het kastype bepaald ; het temperatuureffect was evenwel het grootst. Door een te sterke vegetatieve
ontwikkeling van de planten is het kastype-effect op de vroegheid van de oogst waarschijnlijk verminderd. D e 2 K is het vroegst en het Vwh het laatst, de 4 K en de 8K
nemen een tussenpositie in, waarbij de 8 K evenwel het vroegst is.

GELDELIJKE OPBRENGST UIT DE TYPEKASSEN
Plan 146. U.D.C. 631.344.4/6: 658.155

Door gebrek aan personeel was het niet mogelijk de geoogste tomaten per kas afzonderlijk te sorteren op grootte en kwaliteit. Bij de omrekening van de kg-opbrengsten in geld is dat als een gemis gevoeld. Voor deze omrekening zijn de in Berkel genoteerde dagprijzen gebruikt, waarbij een driejaarlijks gemiddelde over alle sorteringen is gehanteerd. Dit is gedaan omdat gegevens over de sortering van de tomaten uit de typekassen ontbraken.
Gedurende de oogst deed zich de gelegenheid voor om eenmaal per week de uit de
teeltproef geoogste tomaten per kastype te doen sorteren door de veiling A r n h e m .
Dit gebeurde voor de eerste maal op 15 mei en werd d a a r n a 9 maal herhaald, tot op
17juli. Wij beschikken hiermede over een weliswaar niet volledig, maar toch bruikb a a r overzicht van de sortering.
Tabel 6. Procentuele verdeling van desorteringen van vroege stooktomaten

Herkomst
Berkel in 1960
Teeltproeven 1962*)
Venlowarenhuis
8-kapper
4-kapper
2-kapper

Sortering
A
60
65
64
67
66

Sortering
B
8

Sortering
C
26

8
9
9
2

Sortering
CC
6

19
19
17
15

5
6
5
5

*) Geoogst op dinsdag in de periode 15/5 t/m 17/7.

Uit de tabel blijkt dat de verschillen in grootte-sortering tussen de kastypen gering
zijn. Hierbij dient te worden bedacht dat per kas en per d a t u m wordt afgerond op
hele kisten van 6 kg tomaten, waardoor de gegevens niet steeds nauwkeurig zijn. I n
vergelijking met de sortering in Berkel in 1960 zijn er in 1962 uit de typekassen meer
A tomaten en minder G tomaten geoogst.
Groter zijn de verschillen tussen Berkel en de typekassen met betrekking tot de
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sortering op kwaliteit. Tabel 7 laat zien dat het percentage exportkwaliteit uit de
typekassen bepaald laag is, wanneer we bedenken dat van de in 1960 in Berkel aangevoerde tomaten 8 5 % is uitgevoerd. Aangezien het voorkomt dat voor export goedgekeurde tomaten voor de binnenlandse consumptie worden verkocht, is het percentage voor export goedgekeurde tomaten nog hoger d a n de genoemde 8 5 % . Bij de
vergelijking mag overigens niet uit het oog worden verloren dat de kwaliteitskeuring
van veiling tot veiling kan verschillen. Dit zal met n a m e het geval kunnen zijn bij de
vergelijking tussen een op export gerichte veiling als Berkel en een binnenlandse
veiling als Arnhem. Bovendien verschillen de rassen van de in Berkel aangevoerde
vnl. groene rassen en de in typekassen (bleek ras) geteelde tomaten.
Tabel 7. Sortering in% van dein1962opdedinsdagen tussen 15J5en17j7uitde typekassen aangevoerde tomaten
Sortering

A extra + A I
B extra + B I
C extra + C I

Vwh

40
4
11

8-K

4-K

2-K

40
5
12

43
5
11

41
6
9

Totaal export-kwaliteit

55

57

39

%

A II
B II
C II
CC

25
4
8
5

24
4
7
6

24
4
6
5

25
6
6
5

41

39

Totaal voor binnenland goedgekeurd

Afwijkend

42

3

Ook ten aanzien van de kwaliteitssortering zijn de verschillen tussen de typekassen
onderling klein.
Het verschil in kwaliteit tussen de tomaten in Berkel en uit de typekassen, m a a k t
het niet mogelijk de omrekening van de kg-opbrengsten uit de typekassen in geld uit
te voeren zoals voorheen, namelijk tegen de gemiddeld in drie j a r e n over alle sorteringen behaalde dagprijzen in Berkel. O m deze reden zijn afzonderlijke dagprijzen
berekend voor in het binnenland afgezette en voor uitgevoerde tomaten. Wederom
is de veiling Berkel gekozen. Er is thans een gemiddelde berekend van de aldaar in
1959, 1960 en 1961 behaalde dagprijzen. Bij de berekening van de opbrengsten in
geld uit de typekassen is voor de tomaten, die geoogst zijn voordat met de sortering
werd begonnen, dus voor 15mei, de op die d a t u m gevonden sortering aangehouden.
Zo zijn de na 17juli geoogste tomaten ook gesorteerd volgens de op die d a t u m gevon16

den sortering. Voor het overige zijn de in een bepaalde week geoogste tomaten gesorteerd volgens de in die week gevonden sortering.
Deze wijze van berekening leidt uiteraard tot andere uitkomsten. Dit wordt geïllustreerd met behulp van opbrengstgegevens uit de teeltvakken, aangezien slechts hiervan de sortering per kastype bekend is.Deze gegevens zijn ten aanzien van de kastypevergelijking minder betrouwbaar dan die uit de proefvakken, omdat alleen in de
proefvakken de temperaturen gelijk waren. Doordat de temperatuurverdeling binnen
een kas afhankelijk isvan het kastype, met name van de kapbreedte en de goothoogte,
zijn de temperaturen buiten de proefvakken vermoedelijk niet gelijk geweest. Zo zijn
er aanwijzingen dat de 8-kapper buiten de proefvakken relatief een te hoge temperatuur heeft gehad, waardoor de oogst van dit kastype vroeger was.
I n tabel 8 zijn de kg-opbrengsten en de op twee manieren berekende opbrengsten
in geld weergegeven.
Tabel8. Opbrengsten van stooktomaten uitde typekassen, teeltproef1962
Vwh
kg/m 2
gld/m 2 a)
gld/m 2 b)

12.3 ( = 1 0 0 )
15.47 ( = 1 0 0 )
12.32 ( = 100)

8-K
12.8 ( = 1 0 4 )
16.69 ( = 108)
13.41 ( = 109)

4-K
13.4 ( = 1 0 8 )
16.25 ( = 105)
13.38 ( = 109)

2-K
14
(=114)
17.26 ( = 1 1 2 )
13.81 ( = 1 1 2 )

a = tegen een gemiddeld in 1958, 1959 en 1960 over alle sorteringen behaalde dagprijs;
b = tegen gemiddeld in 1959, 1960 en 1961 behaalde dagprijzen onderscheiden naar in binnen- en
buitenland afgezette tomaten.

Blijkens tabel 8 is niet alleen het niveau van de geldopbrengsten door de nieuwe
wijze van berekenen veranderd, maar ook de verhoudingen tussen de kastypen zijn
volgens de tussen haakjes geplaatste indexcijfers enigszins gewijzigd. Dit komt doordat weliswaar over het gehele seizoen gezien de kwaliteitssortering tussen de kastypen
weinig verschilt, maar de kwaliteitssortering per oogstdag in de verschillende kastypen niet geheel gelijk is.
Het is bezwaarlijk van de oogst 1962 een opbrengst-kostenvergelijking te geven.
V a n de teeltproef is namelijk niet bekend of de gemiddelde temperaturen in alle
kassen gelijk zijn geweest.
In de proefvakken is de gemiddelde temperatuur in de vier kastypen wel gelijk geweest, maar van de opbrengsten uit de proefvakken is niet de sortering per kastype
bekend. O m deze redenen moet dit j a a r van een opbrengst-kostenvergelijking worden afgezien.

AFMETINGEN EN VORM VAN KASSEN
Plan 207. U.D.C. 631.344.4/6

I n de glastuinbouw bestaat een toenemende belangstelling voor de bedrijfsopbouw,
waaronder met n a m e de kasbreedte, de.Jigging van de paden in de kas en de plaats
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en indeling van bedrijfsschuur en ketelhuis. De belangstelling voor de „kasvorm" is
ook aanwezig bij de Cultuurtechnische dienst en het Instituut voor Cultuurtechniek
en Waterhuishouding, omdat kennis van de door de glastuinbouw gewenste afmetingen een belangrijk gegeven is voor verkaveling en landinrichting.
Gezien de behoefte a a n meer kennis over devoor de glastuinbouw passende bedrijfsinrichting is een onderzoek begonnen naar de optimale kasvorm. Hierbij is uitgegaan
van een bedrijfsgrootte van 1,5 ha, bestaande uit één perceel. Verder is aangenomen
dat de oppervlakte staand glas aanvankelijk 3000 m 2 is en dat deze oppervlakte later
in één keer wordt uitgebreid tot 6000 m 2 . Als kastype is het Venlo-warenhuis gekozen.
H e t onderzoek is voorlopig beperkt tot de teelt van vroege stooktomaten.
Onderzocht is, welke invloed een wijziging in de kasbreedte, in de ligging van het
pad en in het aantal paden heeft op de hoogte v a n de investeringen, van de kosten
en van de opbrengsten. Uitgegaan is van kasbreedten van 60, 80 en 100 meter. D e
kasbreedte van 60 meter is bezien bij één pad in het midden door de kas. De kasbreedten van 80 en 100 meter zijn zowel bij één pad als bij twee paden onderzocht.
W a t de investeringen betreft, blijken de genoemde afmetingen op de bouwkosten
van de kas, op de kosten van de verwarmingsinstallatie en van de regeninstallatie
slechts een geringe invloed te hebben. Een verschil in padlengte geeft wel hogere
kosten van het smalspoor. Een latere uitbreiding van het bedrijf tot 6000 m 2 brengt
nauwelijks een verandering in het geschetste beeld.
D e invloed van een wisselende kasbreedte op de investeringen blijkt derhalve niet
groot te zijn. Dit betekent tevens dat exploitatiekosten die v a n de investeringen zijn
afgeleid, bij een verschil in kasbreedte en/of padlengte geen grote verschillen laten
zien. Hetzelfde geldt trouwens voor de plukkosten bij een verschil in loopafstand tot
de hoofdpaden en voor de brandstofkosten tengevolge van een wijziging in de gevellengte van de kas (zie ook blz. 52).
Belangrijker is de invloed van een verschil in kasvorm en padlengte op de opbrengsten. Hierbij valt te denken aan de invloed van het randeffect bij grotere gevellengte en aan de opbrengstvermindering tengevolge van een grotere padlengte.
Hoewel het onderzoek nog niet is afgesloten kan toch wel de voorlopige conclusie
worden getrokken, dat de verschillen naar kosten en opbrengsten tussen de genoemde
mogelijkheden niet groot zijn in vergelijking met de totale kosten en opbrengsten van
een stooktomatenteelt. Dit zal aanleiding kunnen zijn dat men zich eerder aansluit
bij een bestaande verkaveling.
Het onderzoek wordt verder voortgezet en uitgebreid tot een kasbreedte van 40
meter.

KUNSTSTOFFOLIE ALS GRONDBEDEKKING
BIJ STAMSLABONEN
Plan 147. U.D.C. 678.7-416: 631.548.2: 635.652

O p 3 juni zijn stamslabonen ras „Dubbele witte" uitgeplant op diverse soorten
folies. De bonen uitgeplant op doorzichtige en zwarte folie groeiden aanmerkelijk
sneller d a n de bonen in de onbedekte rij. O p de witte folie groeiden ze minder snel.
De rijen lopen o-w, zodat voor elke folie een noord- en een zuidrij geplukt kon
worden.
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Afb.4
Stamslabonenopkunststoffolie. Op de zwarte folk
{midden) isde standhet best.

Oogstgegevens
Tabel9. Opbrengst inkgen opbrengstpercentage op de aangegeven oogstdatum
Doorzichtig ;e folie
Datum

noord

13-8
16-8
23-8
30-8
6-9

zuid
/o

kg

0/

4,70
5,97
12,24
16,86
18,92

25
32
65
89
100

4,01
5,73
11,10
13,99
15,44

26
37
72
91
100

/o

3,90
5,10
10,42
13,55
15,49

25
33
67
87
100

131%

123%

13-8
16-8
23-8
30-8
6-9

kg

%

4,36
6,30
11,28
14,31
16,03

27
39
70
90
100

/o

104%

130%

Onbedekt

Witte folie
Datum

zuid

noord

kg

0/

kg

Zwarte folie

noord

zuid

noord

zuid

kg

/o

kg

%

kg

/o

kg

/o

4,15
5,41
10,96
12,57
14,94

28
36
73
84
100

4,65
6,58
12,63
15,73
18,48

25
36
68
85
100

2,72
3,28
7,49
9,68
11,82

23
28
63
82
100

3,60
5,18
10,33
12,37
15,29

24
34
68
81
100

126%

120%

100%

100%
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D e opbrengst van de rijen op de folie is hoger dan van de onbedekte rijen. Hoewel
de bonen op de witte folie in groei achterbleven, is de oogst slechts weinig later in
vergelijking met de bonen op de doorzichtige en zwarte folie. Alle noordrijen brachten
minder op d a n de zuidrijen.
Kwaliteit
Tabel10. Gemiddeldaantal vruchtenperkgvan drie oogstdagen
Doorzichtig« folie

Gem.

Witte folie

Zwarte folie

Onbedekt

noord

zuid

noord

zuid

noord

zuid

noord

zuid

270

257

254

224

245

243

276

267

Alle noordrijen hebben kleinere vruchten d a n de zuidrijen.
De peulen van de onbedekte rijen waren het kleinst; van de witte- en zwarte folierijen het grootst.
D e folie heeft invloed gehad op de grondtemperatuur door onderbreking van de
instraling, hetwelk in dit j a a r echter weinig tot uiting kwam.

ZWARTE KUNSTSTOFFOLIE ALS
GRONDBEDEKKING BIJ AUGURKEN
Plan 147. U.D.C. 678.7-416: 631.548.2: 635.63

Bij de teelt van augurken „Venlose Nietplekkers" op zwarte folie, mag de watervoorziening van de plant niet worden belemmerd, terwijl de folie breed genoeg moet
zijn om het rotten van de vruchten te voorkomen. Door de folie hellend te leggen is
het mogelijk het regenwater naar de wortels te leiden.
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Afb.5
Augurken op zwarte folie,
bolgelegd zodat het regenwater kan afvloeien.
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Aß, 6
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Augurken op zwarte folie, in
profiel gelegd zodat het regenwater wordt opgevangen.
Deze methode heeft het beste
voldaan.

•
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Proefopzet
a. Zwarte folie 1,50 m breed, is over een 20 cm opgehoogde rug gelegd. I n het midden
van het opgehoogde bed zijn per plantgat 2 planten gezet, de plantafstand bedroeg 50 cm.
b. Zwarte folie 1,50 m breed is over een opgehoogd profiel gelegd, zodanig dat
juist in het midden een inzinking ontstaat. Het regenwater loopt n a a r het midden
van de folie waar evenals bij a, de plantgaten zijn aangebracht.
c. Controle. Een rij naast a en bis op de gewone wijze met augurken beplant.

Tabel 11. Grondbedekking bij augurken

Teelt- en opbrengstgegevens

Aantal planten
Stand van het gewas
Opbrengst totaal per: 2-8-1961 .
Opbrengst totaal per: 1-9-1961 .
Opbrengst totaal per: 25-9-1961
Opbrengst per plant
Opbrengst in %

Onbedekt

15x2
matig goed

9.1 kg
21.9 kg
732 gr
100%

Zwarte folie
bolgelegd

Zwarte folie
in profiel gelegd

15x2
goed
0,3 kg
12,9 kg
20,9 kg
697 gr
95,2%

15x2
zeer goed
1 kg
15,1 kg
28,7 kg
957 gr
130,7%

Door een fusariumaantasting in de 2e helft van september vielen op de zwarte folie
bolgelegd 1/3 van de planten uit. Er kwamen geen rotte augurken voor.
De beste resultaten, zowel wat de stand als de opbrengst betreft, gaf de in profiel
gelegde zwarte folie.
Voor augurken is ook de gemiddeld iets hogere bodemtemperatuur onder de
zwarte folie gunstig.
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DOORZICHTIGE FOLIE ALS GRONDBEDEKKING
BIJ RABARBER
Plan 147.U.D.C. 678.7-416:631.548.2:635.48
De temperatuur van de grond onder doorzichtige folie neemt overdag bij zonneschijn belangrijk toe.
Vervroeging van rabarber is mogelijk door de pollen met een dunne polyethyleenfolie af te dekken. D e rabarber zal door de hogere temperatuur van de grond vroeger
uitlopen.
T e r plaatse van de gevormde knoppen moet de folie stukgemaakt worden om de
groei niet te belemmeren en om te voorkomen, dat er schade door verbranding zal
optreden.
H e t tijdstip van afdekken en de weersomstandigheden in het voorjaar zullen voor
de vervroeging bepalend zijn.

ZWARTE FOLIE ALS GRONDBEDEKKING BIJ AARDBEIEN
Plan 147.U.D.C. 678.7-416:631.548.2:634.75
D e op het I . T . T . ontwikkelde methode om aardbeien op machinaal bolgelegde
zwarte folie uit te planten, heeft ook in 1962 gunstige resultaten opgeleverd.
Door de ongunstige weersomstandigheden in het voorjaar vielen de bloei en de
oogst een m a a n d later dan in 1961.
Door de grondbedekking zijn de volgende factoren beïnvloed:
1. minder snel uitdrogen van de grond, waardoor beter aanslaan van de jonge planten.
2. beperken van de onkruidgroei tot het plantgat en de paden.
3. gering structuurverval van de grond onder de folie; een zeer goede beworteling;
hoog vochtgehalte van de grond bij de planten.
4. schone vruchten.
5. hogere bodemtemperatuur ;vervroeging van de oogst. Voor de vruchten ras Glasa
van de zwarte folie f2,06 per kg en van de onbedekte rijen f 1,58 per kg (Veiling
A r n h e m 18j u n l - 1 3 juli).
Proefopzet
Aardbeien, ras Glasa, zijn op 2-8-1961 in 3 herhalingen uitgeplant. D e oppervlakte
van 1 dubbele rij is 40 m 2 .
Geplant is op 85 x 40 X 40 cm afstand. De 1,10 m brede en 0,03 m m dikke folie
is machinaal gelegd. D e plantsneden zijn gemaakt op 20 à 25 cm v a n de rand, zodat
de vruchten op de folie liggen.
H e t ras Senga Sengana is op 3-8-1961 uitgeplant op dezelfde afstanden in dubbele
rijen met een oppervlakte van 44 m 2 .
Bij het vroege ras Glasa zijn op 19 mei 2 X zoveel bloeiende planten geteld op de
zwarte folie dan op de controlerijen.
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Aß. 7
Het machinaal uitrollenen
vastleggen vandefolie
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TßM12. Ras Glasa: Verkoopbare opbrengst inkg/m" enpercentage rotte vruchten
Bolgelegde zwarte folie
Rij 1
Rij 2
Rij 3

0,93kg
0,94kg
0,92 kg

Onbedekte rijen
11,2%
10,0%
12,3%

Rij IA
Rij2A
Rij3A

0,70 kg
0,69 kg
0,80 kg

21,4%
25,8%
20,7%

D e gevonden rotpercentages zijn op de folierijen aanzienlijk lager. Vanaf 23 mei
is geregeld met T h i r a m en C a p t a n tegen vruchtrot gespoten.
Het percentage Ie kwaliteit was op de zwarte folie 5 5 % en op de onbedekte grond
47%.
Het koude weer was de oorzaak van de betrekkelijk lage opbrengsten per 100 m 2 .
Tabel13. RasSenga Sengana. Verkoopbareopbrengstinkgjm2 enpercentagerotte vruchten
Bolgelegde zwarte folie
Rij 4
Rij 5
Rij 6

2,3 kg
2,5 kg
2,3 kg

Onbedekte rijen
11,2%
7,8%
11,5%

Rij 4A
Rij-5A
Rij 6A

2,3kg
2,1 kg
2,0 kg

11,9%
15,3%
16,2%

De verkoopbare opbrengst van de zwarte folierijen was 306,7 kg; van de onbedekte rijen 277,3 kg.
D e meeropbrengst van 29 kg maakte juist de kosten van de folie goed. D a a r de
oogstperiode van 27 j u n i - 3 0 juli is gevallen, heeft de vervroeging op de zwarte folie
minder invloed gehad op de geldelijke opbrengst.
De prijs van de folie van 0,03 m m dik en 1,10 m breed is 15 à 20 ct/m 2 . Vooral op
grond waar veel onkruid groeit zal grondbedekking met zwarte folie een goed hulpmiddel kunnen zijn.
De op het Instituut ontwikkelde kunststoffoliëninrijder, die tevens het bed ophoogt, heeft een capaciteit van + 800 m 2 per uur, d.w.z. ± 1ha per dag, op gefreesde
vrij losse grond.
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Aß. 8
Detail van de kunststofinrijder.
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WITTE, LIGHTREFLECTERENDE FOLIE BIJ DE
AARDBEIENTEELT
Plan 147. U.D.C. 678.7-416: 631.548.2: 634.75

De bodemtemperatuur onder een lichtreflecterende folie neemt bij zonnig weer
slechts langzaam toe. Late aardbeien kunnen hierdoor verlaat in productie komen.
I n drie herhalingen is op 7 augustus 1961 het late ras Talisman uitgeplant op machinaal bolgelegde witte folie.
D a a r het weer na het uitplanten zonnig en zeer droog was, moest sterk worden ingeboet, n.1. op de witte folie 2 % ; op de onbedekte grond 6 3 % . D e witte folie voorkwam door reflectie het warm worden en het uitdrogen van de grond n a het planten.
Het koude, weinig zonnig weer in het voorjaar van 1962 deed de grondtemperaturen stijgen door een verhoogde luchttemperatuur, niet door directe instraling van de
zon.
Tabel14. Percentage bloeiendeplanten op 30 mei
Bedekking

rij
. . . 7
. . . 7A

/o

rij

%

rij

%

50,5
80,5

8
8A

59,5
71,0

9
9A

48,9
80,0

D e cijfers wijzen op een enigszins verlate bloei, hetgeen beoogd was. D e oogstperiodeviel van 9juli—3 augustus.
O p 9, 11 en 13juli hebben de met witte folie bedekte rijen méér vruchten opgeleverd d.w.z. een negatief resultaat.
Totaalopbrengst van de witte folierijen was 276,1 kg, van de controlerijen 248,1 kg.
Doordat d e witte folie licht doorlaat, groeide er zeer veel onkruid onder. D e opbrengst is er nadelig door beïnvloed. (Zie tabel 15).
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Aß. 9
Aardbeien,ras Talismanop
witte kunststoffolie. De
vruchten liggen droog en blijven schoon.

Tabel15. Verkoopbare opbrengst inkg\m%enrotpercentages (ras Talisman)
Onbedekte grond

Bolgelegde witte folie
Rij 7
Rij 8
Rij 9

1,911 kg
2,285 kg
2,078 kg

15,5%
11,7%
19,5%

Rij 7A
Rij 8A
Rij 9A

1,995 kg
1,870 kg
1,785 kg

14,7%
15,6%
23,8%

METINGEN VAN DE GRONDTEMPERATUUR ONDER
KUNSTSTOFFOLIE
Plan 147. U.D.C. 678.7-416: 631.548.2: 631.436

D e temperaturen van de grond op 10 cm en 15 cm diepte zijn om 8 uur en om
17 uur opgenomen met kwikthermometers.
De verschillende folies zijn bolgelegd om water en vuil te doen aflopen; de onbedekte grond is gelijkelijk opgehoogd.
Door van de gemiddelde temperaturen onder de folies die van de onbedekte grond
af te trekken en de verschillen in de grafiek te brengen is getracht een indruk te geven
van de invloed, die de diverse folies op de grondtemperaturen hebben.
Er zijn enkele factoren, diedoor een grondbedekking met folie worden beïnvloed,
waardoor de grondtemperatuur er onder, hoger blijft.
a. de geringe verdampingsverliezen onder de folie.
b. de isolerende luchtlaag tussen grond en folie; warmte kan hierdoor minder gemakkelijk ontwijken.
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c. warmte aan- en afvoer door wind en neerslag wordt er door belemmerd. Bovengenoemde factoren worden door de verschillende folies in ongeveer gelijke mate
beïnvloed.
d. D e folies onderbreken de instralingsenergie van de zon en de uitstralingsenergie
van de aarde.
Een folie is min of meer doorlatend voor licht en warmtestralen, doch ook het
condenslaagje, dat in verschillende mate aanwezig kan zijn, belemmert de straling,
vooral de warmtestraling. D e folie kan instralingsenergie reflecteren en daardoor verwarming van de grond voorkomen.
Bespreking van de gevonden grondtemperaturen
Doorzichtige folie
O p zonnige dagen verhoogt het broeikaseffect de grondtemperatuur. De folie met
het condenslaagje belet uitstraling gedurende de nacht. Zowel overdag als 's nachts
wordt een belangrijk hogere grondtemperatuur gemeten onder de doorzichtige folie
in vergelijking met de onbedekte grond.
I n principe is een doorzichtige folie voor vervroeging het beste, doch ze kan slechts
worden toegepast als voor de onkruidgroei andere voorzieningen zijn getroffen (onkruidbestrijdingsmiddelen) .
Zwarte folie
D e instralingsenergie van de zon verwarmt de zwarte folie, die daardoor warmte
naar boven (verlies) en naar beneden uitstraalt. Hierdoor wordt de grond langzaam
warmer, terwijl de folie afkoeling belemmert. Tijdelijk wordt bij grote instraling de
onbedekte grond wel warmer, doch deze warmte gaat weer spoedig verloren.
's Nachts voorkomt de folie met het dan aanwezige condenslaagje uitstralingsverlies.
Gemeten is een iets hogere nachttemperatuur, evenals een iets hogere dagtemperatuur onder de zwarte folie, in vergelijking met onbedekte grond. Het hangt van het
klimaat af of bij de teelt op deze zwarte folie een vervroeging wordt verkregen.
De zwarte folie belemmert de onkruidgroei.
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DIFFERENCE IN °C AT 8.00A.M.
TEMP.
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Verschil ingrondtemperaturen opeen diepte van12\ cm, bij een bedekking metrespectievelijk: doorzichtige-, zwarteenwitgekleurde kunststoffolie, gemeten indeperiode van 25juli tot20oktober om 8en 17uur.

Witgekleurde, reflecterendefolie
De instralingsenergie wordt overdag gereflecteerd. De folie wordt hierdoor niet
w a r m en straalt weinig warmte uit naar beneden. D e folie laat licht door (onkruidgroei), waardoor nog wat warmte in de grond komt.
's Nachts straalt de witte folie weinig warmte uit en mede door het condenslaagje
wordt afkoeling voorkomen.
H e t gevolg is, dat de grondtemperatuur 's nachts hoger wordt d a n in de onbedekte
grond (zie grafiek, afb. 11, 8.00 uur) doch dat ze overdag lager blijft (zie grafiek
17.00 u u r ) .
Gedacht wordt aan toepassing voor: verlating van de oogst, vochtiger blijven van
de grond onder de folie, reflectie van licht als stimulans voor assimilatie.
Zoals in de grafiek te zien is, voldoen de waarnemingen aan de theoretische beschouwingen. Nu en dan doorkruist echter de regenval de verwachtingen.
Schaduw van een groeiend gewas en vervuiling van de folies veroorzaken na enige
tijd afwijkingen van de grondtemperatuur onder de folies.
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DOORZICHTIGE FOLIE GECOMBINEERD
MET INFILTRATIESYSTEEM
Plan 147. U.D.C. 678.7-416: 631.548.2: 635.63

O p 1 augustus zijn komkommerplanten uitgeplant in stookkas 4. D e kas is ingedeeld in een zuid- en noordhelft. De planten in de z-w en n - o rijen zijn op doorzichtige folie uitgeplant.
Door de grond met een doorzichtige folie af te dekken, is de grondtemperatuur
verhoogd. De komkommerplant prefereert een hoge bodemtemperatuur en heeft er
gunstig op gereageerd.
I n de grafiek, afb. 13, die de gemiddelde grondtemperatuur op 10 cm diepte om
8 uur en om 17 uur weergeeft, is te zien, dat de met folie bedekte grond een hogere
temperatuur heeft. Hierbij is door het verwarmingssysteem een nachttemperatuur
van 20°C aangehouden.
De verschillen tussen bedekte- en niet bedekte grond zijn in augustus het grootst,
evenals de dagelijkse schommelingen. Oorzaak hiervan is de instraling van de zon.
Er blijft echter in het najaar een verschil van + 1°C in grondtemperatuur bestaan
zowel 's nachts als overdag. Oorzaak is voornamelijk de geringere verdamping uit de
grond.
Aanvankelijk vertoonde het gewas op de doorzichtige folie een snellere groei, doch
dit is niet gedurende de gehele groeiperiode het geval geweest.
Tabel 16. Totaalopbrengstkomkommers
Onbedekte rijen . . . 1219,5 kg
Bedekte rijen . . . . 1329,3 kg

2281 stuks
2515 stuks

14,1 per plant
15,5per plant

H e t aantal oogstbare komkommers is echter bij deze nateelt in september en
October het grootst geweest, waarbij niet van de hogere prijzen in het najaar geprofiteerd kon worden. Bij een voorjaarsteelt zou dit wel het geval zijn geweest.
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TEMP. VAN DE GROND ONDER DE DOORZICHTIGE POLYETHYIEENFOUE
TEMP. IN DE ONBEDEKTE GROND
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Afb. 13. Temperatuurvan degrondineenkasmeteen najaarsteeltvankomkommers opgrondbedekking.
Tabel17. Opbrengstperplant
Geoogst aantal komkommers
per plant
september
oktober .
november

Onbedekt

Doorzichtige folie

4,8
6,0
3,3

5,7
6.5
3,3

VOCHTGEHALTEVANDEGRONDONDEREEN
GRONDBEDEKKINGMETFOLIE
Plan 147. U.D.C. 678.7-416: 631.548.2: 631.432

Tijdens een zonnige dag is onder een zwarte folie een luchttemperatuur van 44°G
gemeten en tegelijkertijd op dezelfde plaats onder een witte licht reflecterende folie
een luchttemperatuur van 25 °C.
Hoewel de lucht onder de folies moeilijk kan ontwijken, zal hierdoor de grond
onder de witgekleurde folies toch minder uitdrogen.
W o r d t de folie bolgelegd, d a n vloeien regen- en condensdruppels naar de rand.
O p 15 augustus zijn grondmonsters op vochtgehalte onderzocht.
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De grondmonsters zijn genomen n a één j a a r bedekking:
a. uit het midden van de bolliggende zwarte- en witte folierijen.
b. tussen de plantgaten in de rand van de folie.
c. uit de onbedekte lijen.
(Elk monster is samengesteld uit 20 boringen).
Tabel 18. Vochtgehalte van degrondinpercentages vanhet drooggewicht van de grond.

Onbedekte grond

24,2%
24,8%
24,9%

witte folierij

zwarte folierij

rand
24,6%
23,9%
20,7%

midden
19,5%
20,8%
16,0%

rand
28,3%
26,1%
25,1%

midden
23,3%
22,9%
19,5%

De cijfers onder het midden van de folie geven voor de witte folie een hoger vochtpercentage weer d a n voor de zwarte folie (verwachting). Zie foto's grondprofielen.
De grondmonsters uit de rand genomen geven een hoger vochtgehalte, vaak zelfs
hoger d a n die van de niet bedekte grond (verwachting).

Afb. 14
Aardbeien, ras Senga-Senganaopzwartefolie. De grond
isdroog inhetmidden, de beworteling isvrijgrof.

Afb. 15
Aardbeien ras Talisman op
witte folie. De grond is
vochtiger,de bewortelingis
fijner. Sterke onkruidgroei.
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KOSTENVERGELIJKING CENTRAAL EN INDIVIDUEEL
VERWARMEN
Plan 195.U.D.C.631.344.8:697.003.1
I n februari 1959 kon in Erica (gemeente Emmen) het warmtebedrijf in werking
worden gesteld. De ketelcapaciteit was aanvankelijk 18.000.000 kcal; later is deze
uitgebreid tot 24.000.000 kcal. D e installatie bestaat uit hogedrukstoomketels met
volautomatische oliestook (3500 sec. R.W. I.).
De inrichting van het gebied was in Erica niet op een warmtebedrijf afgestemd. Er
moest van de bestaande verkaveling van het gebied worden uitgegaan. H e t gevolg
hiervan was dat er een relatief lange (en kostbare) afstandsleiding nodig was om de
stoom v a n het ketelhuis naar de bedrijven te brengen. O p de bedrijven wordt de
stoom door een warmtewisselaar gevoerd, waarbij de warmte wordt afgegeven aan
het circulatiewater in de kassen. Het warmteverbruik van de bedrijven wordt gemeten
a a n het condenswater dat de warmtewisselaar verlaat.
N a d a t het warmtebedrijf enkelej a r e n had gewerkt ontstond de behoefte om de aan
deze wijze v a n verwarming verbonden kosten te vergelijken met de kosten van verwarming door een eigen installatie. H e t Landbouw-Economisch Instituut heeft
hiertoe een berekening gemaakt van de voor Erica geldende kosten van individueel
verwarmen door middel van ledenketels, gestookt met cokes ofnootjes IV, door Schotse
ketels, gestookt met zware olie en door nieuwe vlampijpketels gestookt met zware olie.
Aan deze kostenberekeningen liggen enkele uitgangspunten ten grondslag om de
kosten vergelijkbaar te doen zijn met die van het warmtebedrijf, o.a. betrekking
hebbende op het vergelijkbaar maken van de ketelcapaciteit en op de stookrendementen voor de verschillende verwarmingsinstallaties. De percentages voor rente en
afschrijving bleken, wat de met olie gestookte installaties betreft, vrijwel gelijk te zijn
aan die bij de centrale. O p ledenketels is iets sneller afgeschreven, o m d a t bij groei
van de oppervlakte staand glas vervanging door een ander keteltype economisch
bezien noodzakelijk wordt.
W a t het warmtebedrijf betreft zijn de kosten berekend op basis van het tot voor
kort geldende vastrechttarief. Dit tarief bestaat uit de volgende onderdelen: f 7,50
per 1000 kcal aansluitwaarde; f 2 , - per 1000 kcal aansluitwaarde met een minimum
van f 2 0 0 , - en een m a x i m u m van f 5 0 0 , - per bedrijf en tenslotte een vaste omslag per
bedrijf van f 85,-. Naast dit vastrechttarief moet de tuinder voor iedere, uit de op
zijn bedrijf geplaatste warmtewisselaar getapte m 3 condenswater een vergoeding
betalen, die in de vergelijking op f6,30 is gesteld.
Vergelijking van de kosten van centraal verwarmen op basis van dit tarief met de
kosten van verwarmen door middel van ledenketels, zowel met cokes als met nootjes
gestookt, laat zien d a t ledenketels bij capaciteiten die variëren van 100.000 tot
600.000 kcal duurder zijn dan centraal verwarmen. O n d e r voorbehoud van de bovenvermelde gegevens geldt voor Schotse ketels en nieuwe vlampijpketels gestookt met
zware olie, dat centraal verwarmen boven een capaciteit van 250.000 kcal onvoordeliger is. Nu mag m e n evenwel in de vergelijking van centraal en individueel verwarmen ook het financieringsaspect niet vergeten. Doordat de gemeente het warmtebedrijf in Erica heeft gefinancierd, behoeft degene die centraal gaat verwarmen geen
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vermogen in een verwarmingsinstallatie te investeren. Dit is een belangrijk punt,
omdat het vermogen in de glastuinbouw meestal de beperkende factor is. Het r a p port van het Landbouw-Economisch Instituut gaat op dit p u n t dan ook uitvoerig in.
De tuinder zal het op de verwarmingsinstallatie bespaarde vermogen in de opbouw
van zijn bedrijf steken. Volgens gegevens van het Landbouw-Economisch Instituut
bedroegen de kapitaalrendementen, waaronder wordt verstaan het netto-overschot
plus de rente uitgedrukt in procenten van het geïnvesteerde vermogen, op stookbedrijven in de laatste jaren gemiddeld ongeveer 1 3 % . Bij de vergelijking van de
kosten van centraal en individueel verwarmen zullen wij rekening moeten houden
met dit rendement, dat de tuinder verkrijgt door het op de verwarmingsinstallatie
bespaarde vermogen in de opbouw van zijn bedrijf te steken. Dit rendement staat
d a n tegenover mogelijke hogere kosten van centraal verwarmen. Door hiermede
rekening te houden verschuift de bovengenoemde kritische grens bij met olie gestookte Schotse ketels en nieuwe vlampijpketels van 250.000 kcal naar 375.000 kcal.
De vergelijking laat zien dat het de grotere bedrijven zijn, waarvoor centraal verwarmen onder bovenvermelde omstandigheden onvoordelig is. Met het oog hierop
is het vastrechttarief boven een aansluitwaarde van 300.000 kcal met ingang van het
stookseizoen 1962-1963 enigszins verlaagd. Bovendien zal de prijs per m 3 condens
verder dalen, naarmate de bezetting van het warmtebedrijf gunstiger wordt.
In de vergelijking tussen centraal en individueel verwarmen is tot nu toe afgezien
van de groei der bedrijven na de aansluiting op het warmtebedrijf. De meeste bedrijven in Erica hebben, mede dank zij het warmtebedrijf, hun oppervlakte staand
glas tamelijk snel kunnen uitbreiden. Deze bedrijven zullen die groei mede in de
kostenvergelijking van beide verwarmingssystemen dienen te betrekken. Veelal
zouden zij bij individueel verwarmen in 1958, wegens de geringe oppervlakte staand
glas en de toen geldende verhouding tussen stoken met kolen en olie, op een ledenketel zijn aangewezen. De ontwikkeling van de prijzen van kolen en olie en de uitbreiding van h u n oppervlakte staand glas zou hen na enkele jaren hebben genoopt
hun ledenketel door een oliegestookte ketel te vervangen. Een vergelijking tussen de
kosten van centraal en individueel verwarmen is dan ook alleen juist, indien de groei
van het bedrijf erin wordt betrokken.

AARDGAS VOOR VERWARMING EN C0 2 -BEMESTING
IN KASSEN
Plan 197. U.D.C. 662.767.3/4: 631.344.8: 581.132

I n het voor- en najaar zijn op verzoek van het Staatsgasbedrijf vergelijkende proeven genomen, teneinde na te gaan in hoeverre onder de bestaande prijsverhoudingen
aardgas in aanmerking komt voor kasverwarming en koolzuurgasbemesting. I n
tegenstelling met kolen en olie bestaat met aardgas de mogelijkheid tot directe verwarming van kassen met de verbrandingsgassen, al dan niet gecombineerd met straling. I n de verwarmingsproef is bij de teelt van tomaten beschadiging aan het gewas
waargenomen (necrotische vlekken langs de r a n d van de bladeren), als gevolg v a n
omzetting van aardgas, dat zich door lekkage vermengd heeft met secundaire verbrandingslucht. Een vergelijking van de oogstresultaten is d a n ook achterwege ge32

Aß. 16.
Komkommers, gekweekt met verwarming en CO^-bemesting
d.m.v. aardgas.

laten. Het is nog niet bekend welke component(en) van de verbrandingsgassen bij
deze typische gasbeschadiging een rol hebben gespeeld.
Bij de proef met komkommers zijn de
gasstralers zodanig geconstrueerd, d a t vorengenoemd euvel zich niet meer voordeed,
zodat daarbij d a n ook geen gasbeschadiging is waargenomen.
D e gasverwarming bestond bij de komkommerteelt uit een continu-verwarming
van 22 in het midden van de lengteas van de kas opgehangen stralers, elk met een
capaciteit van 3800 kcal/uur. D e boven de branderkast opgehangen straalkap v a n
asbest materiaal met een hoog stralingsgetal, wordt door de verbrandingsgassen verwarmd. De brander is beveiligd tegen uitstroming van onverbrand gas. Doordat de
verbrandingsgassen van de stralers in de kas blijven, zorgen deze ook voor de levering
van koolzuurgas. Voorts was langs d e gevels een aanvullende verwarming met warmwaterbuizen aangebracht, welke werden gevoed door 2 gasgestookte doorstroomtoestellen van het geisertype, elk met een capaciteit van 27.000 kcal/uur, geheel automatisch geregeld en beveiligd.
Belangrijk is bij de stralende verwarming, d a t volgens tabel 19, bij een lagere
luchttemperatuur de grondtemperatuur relatief hoog is.
De metingen zijn met behulp van thermokoppels uitgevoerd.
Tabel19. Vergelijking vangemiddelde temperaturen in°C
Grondtemperatuur

Luchttemperatuur
Datum

Kas 1

Kas2

Kas 3

Buiten

Kas 1

Kas 2

Kas 3

12-10-'62
13-10-'62
26-ll-'62
27-ll-'62

20,1
20,0
20,2
20,5

20,3
20,2
21,2
21,6

17,7
17,6
18,2
17,9

8,4
7,5
5,7
5,8

19,7
19,4
17,7
18,0

19,6
19,5
18,3
18,6

19,2
19,0
17,2
17,5
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Bij de koolzuurgastoediening in kas 2 wordt gebruik gemaakt van hetzelfde type
straler als voor de verwarming van kas 3 wordt toegepast. Bij zonneschijn en hoge
buitentemperatuur wordt de koolzuurdosering bemoeilijkt, omdat de kas onder deze
omstandigheden noodzakelijk gelucht dient te worden.
Het gemiddelde C 0 2 - g e h a l t e in volume-procenten van de 3 kassen, gemeten met
de Wösthoff-C0 2 -recorder bedraagt bij de komkommerteelt :
Tabel20. COrgehalte
Dag

Nacht

Datum

Kasl

Kas 2

Kas 3

Kas 1

Kas 2

Kas 3

28-ll-'62
29-ll-'62

0,040
0,046

0,058
0,073

0,074
0,091

0,047
0,046

0,056
0,056

0,086
0,108

Gebleken is dat in de kassen met in de nok geplaatste stralers de koolzuurgasverdeling en de convectieve warmteverdeling niet homogeen is. De hoogste temperatuur en de hoogste koolzuurconcentratie wordt boven in de kas gemeten. Hierdoor is
het aardgasverbruik voor de koolzuurdosering en ook voor de verwarming ongunstiger d a n werd verwacht.
Tabel21. Oogstresultaten
Tomaten jan.-febr.
Kas en verwarmingswijze

1. Warmwaterverwarming, gebaseerd op olie
2. Verwarming alskas 1 en C 0 2 uit
aardgas
3. Gasverwarming en C 0 2 uit aardgas*)

Komkommers aug.-dec.

Index
gem. %

kg/plant

Index
gem. %

Aantal
komkommers/plant

100

4,2

100

12,1

118

5,0

124

14,4

-

-

117

14,0

De meeropbrengst bij de tomaten is volgens tabel 22 veroorzaakt door het groter
aantal ontwikkelde vruchten per tros. H e t gemiddelde vruchtgewicht is hetzelfde.
Tabel22. Gemiddeldaantal vruchtenpertros enperplant
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kas 1

0,9

3,8

8,5

8,2

7,9

8,4

8,8

7,7

7,1

6,3

4,2

2,0

Kas 2

0,6

4,3

8,8

8,6

8,7

10,5

13,3

11,4

10,4

8,6

4,8

1,9

*) Omdat de uitkomst van kas 3vrijwel gelijk is aan die van kas 2, mag worden aangenomen dat de
hogere opbrengst vooral is toe te schrijven aan de extra koolzuurgastoediening.
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Volgens tabel 23valt de produktievermeerdering in de periode, waarbij de prijzen
op de veiling hoog zijn.
Tabel23. Opbrengstvermeerdering ingewichtsprocenten t.o.v. kas1
Tomaten
Tijdvak

Kas 2

Komkommers
Kas2

Kas 3

Ie helft van de oogstperiode

28,2

10,6

12,1

2e helft van de oogstperiode

8,1

45,2

18,4

Bovendien is gebleken dat het rijpingsproces bij tomaten tengevolge van de koolzuurgasbemesting wordt versneld, waardoor de teeltperiode wordt verkort.
Voor de medewerking en de suggesties die wij van het Proefstation voor de Groenteteelt onder glas te Naaldwijk en van het Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek te Wageningen bij deze proeven mochten ontvangen zijn wij zeer erkentelijk.

KUNSTSTOFFOLIE VOOR GRONDSTOMEN
Plan 210. U.D.C. 678.7^16: 631.462

D oor gebrek aan arbeidskrachten gaat menige tuinder over van graafrekstomen op
grondstomen met plastic folie als „stoomzeil". Dit was aanleiding om een serie proefnemingen op te zetten, teneinde beide methoden met elkaar te vergelijken.
Gewoonlijk wordt bij het grondstomen metplasticfolie ca. 100-130m 2grond gelijktijdig gestoomd, door hierop een folie te leggen met een breedte van 4,2 m en een
lengte, die aangepast is aan de afmetingen van de kas. In principe zijn ook grotere
oppervlakken mogelijk, afhankelijk van de ketelcapaciteit.
De grond wordt vooraf losgemaakt door de bovenlaag te spitten en de onderlaag
met de greep los te wrikken. Op de losmaakdiepte wordt bij de behandeling van de
meetresultaten nader ingegaan.

Aß. 17
Vastleggen van de folie met
grindzakken.
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Afb. 18 Grafiek 1.ProefITT. 22m? zeiloppervlak. 1 steekgespit, 1steek losgemaakt met degreep.
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Afb. 19. Grafiek 2. Praktijkproefte BerkeL
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Afb. 20. Grafiek 3.ITT-kas. 1steekgespit, 1steek losgemaakt met degreep.
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Afb. 21. Grafiek 4. ITT-kas. 2steken gespit, 1steek losgemaakt met

greep, gebruik vannylon net.

O p de grond in het midden van het zeil wordt een verdeelstuk gelegd met links en
rechts een haarspeldvormige brandslang, die elk met het begin en het einde verbonden zijn aan het verdeelstuk. Hierover ligt de folie, aan de randen verzwaard met
langwerpige grintzakjes van 6 à 8 cm diameter en 100 cm lengte. De stoom wordt
door een 2" stoomslang aan het verdeelstuk toegevoerd, vanwaar de stoom zich via
de brandslangen kan verdelen over het zeiloppervlak. De brandslangen van hennep
zijn voldoende poreus om de stoom door te laten. Bij een keteldruk van 0,4 ato zijn
per 130 m 2 plastic folie twee stoomslangen en bijgevolg ook twee verdeelstukken
nodig om voldoende stoom toe te voeren; bij hogere drukken, boven 1 ato, kan m e t
één slang worden volstaan.
D e grafieken 1 tot en met 4 geven een indruk van de bereikte grondtemperaturen
als functie van de tijd; iedere lijn is het gemiddelde van vier meetpunten. D e resultaten zijn zeer verschillend. Uit de uitkomsten van dertig soortgelijke proefnemingen
is o.a. af te leiden, d a t :
a. het vochtgehalte van de grond binnen de gemeten grenzen van 21 tot 3 2 % (van
het drogestofgehalte) geen invloed heeft op de stoomsnelheid ;
b. daarentegen de poreusheid van de grond, die sterk wordt beïnvloed door het losmaken ervan, bepalend is voor het succes van het stomen. Als op 40 cm diepte een
grondtemperatuur gewenst is van 60° dient de grond twee steken diep te worden
gespit en de derde steek met een greep te worden losgemaakt.
c. de stoomdruk onder het zeil grote invloed heeft op de snelheid van het stomen.
De orde van grootte van de druk is 2 m m W K = 0,0002 ato voor plastic, dat
slechts is verzwaard met grintzakjes en 5 m m W K = 0,0005 ato voor met palen of
buizen verzwaard plastic folie.
d. het belangrijk is zo vlug mogelijk na het begin reeds een hoge druk onder het zeil
te geven. Stoom condenseert n.1. ook tegen de onderzijde van het zeil; het condensaat druipt op de grond, waardoor deze steeds grotere weerstand biedt voor de
binnendringende stoom. Als door onvoldoende ketelcapaciteit, resp. te groot zeiloppervlak, het zeil te lang plat of zeer laag bij de grond blijft liggen zal ondanks
langdurig stomen geen goed resultaat worden bereikt.
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Aß. 22
Vastleggen van de folie met

e. de grondtemperaturen onder de randen v a n het plastic enigszins achter blijven ten
opzichte van het midden.
T o t nu toe wordt voor het stomen ondoorzichtig, witgekleurd p.v.c. gebruikt, m e t
een dikte van 0,20-0,25 mm. De treksterkte loopt bij hogere temperaturen sterk
achteruit, zodat scheuren tussen en van d e lasnaden vaak voorkomen, 's Zomers kan
het in de kas zo w a r m worden, dat de kaskit gaat lopen, op de folie druipt en de
p.v.c. oplost, waardoor gaten in het plastic ontstaan. Een voordeel is, dat p.v.c. zich
gemakkelijk laat herstellen door het opplakken van reparatiestukken. De conclusie is
echter, dat gespeurd dient te worden naar sterkere kunststoffen, bestand tegen kaskit,
en warmte-isolerend. Bij isolatie kan het stoomverbruik met 2 5 % afnemen.
De stoomdruk onder het plastic is op het I . T . T . opgevoerd tot 5 à 6 m mW K , door
de folie over de gehele oppervlakte te verzwaren met laaghangende verwarmingsleidingen of houten palen, die tegen wegrollen zijn verzwaard met een stalen pijp.
Grintzakjes zijn ook bruikbaar. De beste ervaringen zijn opgedaan door d e folie a a n
de rand te verzwaren met grintzakjes en er een nylon net over te spannen, dat langs

Aß. 23
Vastleggen van
eennylonnet

grafiek 5

Aß. 24
Warmteoverdracht vanstoom opdegrond.
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.
diepte in cm.

de r a n d met 60 cm lange haringen in de grond is verankerd. De maaswijdte is 6 cm
en de koordsterkte 57 kg. Ondanks de hogere druk wordt het zeil door het net zo
alzijdig gesteund, dat geen scheuren optreden.
Uitgaande van 40 cm diep stomen is bij graafrekstomen het stoomverbruik
26 kg/m 2 , bij zeilstomen 40 kg/m 2 in 8 uur of 66 kg/m 2 in 13 uur, waarbij het verbruik kan oplopen tot 80 kg/m 2 als door onvoldoende aantrappen van de grintzakjes
veel stoom onder de r a n d e n ontwijkt. H e t stoomverbruik is met 2 5 % te verminderen,
door het plastic met isolatiemateriaal te bedekken, doch dan wordt het p.v.c. warmer
en zal eerder scheuren.
Een beter inzicht van de warmte-overdracht van de stoom op de grond geeft grafiek 5. Iedere lijn geeft de temperatuurgradiënt van de grond als functie van de diepte
bij constante tijden. De helling van de lijnen geeft een indruk van de wijze waarop de
grond wordt verwarmd. Dit kan n.1. op 3 manieren gebeuren, resp. door warmtegeleiding, diffusie en propstroming. Bij propstroming dringt de stroom onder invloed
van de overdruk onder het plastic de grond in en drukt daarbij de lucht voor zich uit.
De curven van fig. 5 zouden dan zuiver verticaal lopen, de afwijking is echter niet zo
groot, zodat we mogen aannemen dat de grootte van de overdruk onder de folie bepalend is voor de snelheid van het stomen.
De warmte-overdracht door diffusie geeft flauw hellende lijnen; bovendien is de
grondstoomsnelheid dan onafhankelijk van de stoomdruk onder het zeil. Dit is niet
in overeenstemming met de waarnemingen.
De warmte-overdracht door geleiding is zo klein, dat deze nauwelijks meetelt.
Theoretisch kan het stomen alleen worden versneld door het drukverschil over de
te stomen grondlaag te verhogen. De verschillende methoden hiervoor zijn achtereenvolgens:
1. de stoomdruk verhogen door de belasting op het plastic op te voeren, b.v. door
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meer grintzakjes, houten palen, verwarmingsleidingen, stoomslangen etc. Bij
voorkeur de belasting gelijkmatig verdelen over het gehele oppervlak (dus ook in
het midden), om de trekspanning in de folie laag te houden en daarmee scheuren te voorkomen.
2. Stoomdruk verhogen door over het plastic een sterk net of zigzag lopende touwen
te spannen met haringen vastgezet in de grond. De opwaartse druk wordt dan via
het net en de haringen naar de grond overgebracht.
3 . een drainleiding afzuigen met een ventilator of een grote stofzuiger. D e resultaten
zijn frappant, doch deze methode is niet verder ontwikkeld omdat de volgende
wijze meer beloften inhoudt, nl.:
4. geperforeerde stoomleidingen permanent in de grond leggen als een stationair
graafrek. D e ervaringen, die met het graafrek zijn opgedaan, wijzen erop dat deze
methode kan slagen. De materiaalkosten, onderlinge leidingafstand en materiaalkeuze vormen nog punten van overweging. Een ondergrondse stoomleiding geeft
het grootste drukverschil door de erop liggende grondlaag, zodat de stoomtijd bij
zeilstomen van 8-14 uur teruggebracht kan worden tot waarschijnlijk 30 min.,
mits er voldoende stoom beschikbaar is. I n alle gevallen is het nodig de grond met
folie af te dekken.
Bij het stomen neemt het vochtgehalte (begrepen op het droge gewicht van de
grond) in de bovenlaag met 11% toe en op 30 cm diepte met 7 % . D e bovenlaag wordt
natter, omdat deze het condensaat opneemt, dat van het zeil afdruipt. Langs de zeilranden is dit nog erger, omdat het meeste condensaat langs de onderzijde van het
bolstaande zeil naar beneden stroomt.
Bij grondmonsteronderzoek is in samenwerking met de Plantenziektenkundige
Dienst gebleken, dat midden in de strook tot op 60 cm diepte een afdoende doding
van de wortelknobbelaaltjes is verkregen. Bij de r a n d van het zeil is weliswaar de
bovenste 35 cm goed gezuiverd, doch daaronder bleef een duidelijke besmetting over.
Bij de teelt van een voor deze aaltjes gunstig gewas als tomaten of komkommers, zal
deze restbesmetting zich toch weer snel kunnen uitbreiden, zodat de behandeling
spoedig herhaald moet worden.

KUNSTSTOFDRAINBUIZEN VOOR INFILTRATIE
IN KASSEN
Plan 148.U.D.C.626.844:626.862:678.7
O p 1augustus zijn geënte komkommerplanten uitgeplant in de stookkassen, waarbij in stookkas 4 aan het gewas water is gegeven door een infiltratiesysteem.
H e t infiltratiesysteem bestond uit een houten voedingsbak, waarin plastic drainbuizen, die op een diepte van 10 à 15 cm iets aflopend tussen de rijen zijn gelegd,
uitmonden. Het water uit de houten bak loopt in de drains en verdwijnt door de
spleetjes in de grond.
De horizontale verspreiding van het water uit de infiltratiebuis isvrij groot. Telkens
is gedurende 15à 20 min. water gegeven.
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Aß. 25
Beworteling van komkommers in kas 4 {infiltratie met
geringe watergiftbovengronds). De ondergrond is
vochtig.
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Tabel24. Vochtpercentages vandegrond

Diepte

Onder infiltratiebuis

Op 30 cm afstand
tussen de planten

Op 50 cm afstand
in het pad

5-15 cm
15-25 cm

27,4%
33,0%

20,5%
23,5%

18,3%
21,3%

Tabel 25. Aantalkeren watergeven en tijdsduur
augustus
Kas 2 Infiltratie. .
Beregenen .

4 x (70min)
2x (10 min)

Kas 1 Beregenen .

7x (49 min)

september
8 x (155min)
2x
(8min)
i X (54 min)

oktober
7 x (125min)
lx
(4min)
6X (27 min)

november
5 x (65 min)
l x (4 min)
5 X (35 min)

Uit deze gegevens blijkt, dat in kas 4 twee à drie maal zoveel water is gegeven als in
kas 1. Tevens is te zien, dat het watergeven alleen met de beregening moeilijkheden
oplevert, o m d a t de hoeveelheid te gering kan zijn voor een optimale produktie.
I n de kas groeide een hard, stevig gewas, dat niet te bladrijk was. Eind november
werd gerooid. Het gewas was toen nog betrekkelijk gezond, behoudens enige botrytisaantasting en enige uitvallers door verticillium. H e t totaal aantal uitvallers bedroeg
op 27 november 16 planten ofwel 5 % .
Een opbrengst van ruim 14 komkommers per plant op 30 november is hoog te
noemen. Een profielvergelijking uit de kas met en zonder infiltratie vertoont duidelijk verschillen in beworteling.

Afb. 26
De beworteling in kas 1.
{alleen watergeven metslang)
Deondergrondis droog.

GRONDBEWERKING
Plan 181: U.D.C. 635.51: 581.039

De in 1956 opgezette grondbewerkingsproef is voortgezet. 1 )
De hakfrees is dit jaar, omdat de resultaten slecht waren en diepte van de grondbewerking afweek van de rest van het proefveld, vervangen door de kopfrees.
H e t proefveld wordt nu op verschillende manieren tot de uniforme diepte van
20 cm bewerkt. Kopfrezen, ploegen en spitten zullen in het najaar geschieden; frezen
met hakenfrees en bladenfrees in het voorjaar.
Dit j a a r zijn kroten geteeld. Deze leverden de volgende opbrengsten:
bladenfrees
469 kg/are
ploegen
360 kg/are
hakenfrees
436 kg/are
kopfrees
295 kg/are
spitten
393 kg/are
D e opgegeven gewichten betreffen knol en blad tesamen. Wederom hebben de
grondbewerkingen door bladenfrees en hakenfrees de beste opbrengsten gegeven.
D e bewerking door de kopfrees heeft dit eerstej a a r niet voldaan.

GRONDBEWERKING EN GRONDVERBETERING
Plan 181. U.D.C. 635.51: 581.039

De in 1958 voor een periode v a n 5j a a r opgezette proef is voortgezet. 2 )
H e t vorig j a a r was het vermoeden uitgesproken, dat naast structuurverschillen
vooral vruchtbaarheidsverschillen een rol speelden bij het bepalen van de opbrengst.
Bij de opzet van de proef is er vanuit gegaan, dat voor een bepaald bedrag per h a
geïnvesteerd werd in structuurverbeterende- en vruchtbaarheidsverhogende stoffen.
Er is bij de uitvoering geen rekening gehouden, dat de stalmestgift in drie j a a r
is toegediend. Bovendien was m e n 4j a a r geleden onvoldoende op de hoogte van het
extra gebruik van N- en P-verbindingen door de met zwartveen en turfstrooisel verrijkte veldjes.
Dit j a a r is de volgende extra bemesting gegeven aan de hoge gift turfstrooisel- en
zwartveen-veldjes: 5,6 kg kalkammonsalpeter/are en 78,2 kg superfosfaat/are.
De lage gift veldjes kregen :2 kg kalkammonsalpeter/are en 33,4 kg superfosfaat/are.
Als gewassen zijn bloemkool en andijvie gekozen.
Tabel26. Geldelijke opbrengst van de bloemkool
Hoge gift

Lage gift

Soort grondverbetering
geldelijke opbrengst/are
I
II
III
IV
V
VI

Turfstrooisel + klei
Zwartveen (tuinturf) + klei .
Stalmest
Compost
Turfstrooisel
Zwartveen (tuinturf) . . . .

f29,73
- 30,56
-70,97
-65,10
-69,13
- 66,00

geldelijke opbrengst/are
f 15,07
- 17,70
-65,47
-71,97
-68,17
- 60,57

*) Ziejaarverslag 1957, blz. 48, 1958, blz. 44, 1959, blz. 46, 1960, blz. 52, 1961, blz. 60.
2
) Ziejaarverslag 1958,blz. 42, 1959, blz. 44, 1960, blz. 55, 1961,blz. 60.

O m een zojuist mogelijke vergelijking in de bloemkoolopbrengsten te verkrijgen is
niet alleen de kg-opbrengst/are bepaald, doch om de geoogste kwaliteit mede in de
waardering te betrekken is ook de financiële opbrengst per veldje berekend. Aan dit
systeem van waardering kleven fouten, doch deze zijn minder groot, dan aan die van
een opgave v a n kg-opbrengsten. (Zie tabel 26).
De bijmenging van klei tijdens de grondverbetering is dit j a a r bijzonder slecht gebleken bij het gewas bloemkool. Er trad op deze veldjes in sterke mate waterziek op.
Het gewas andijvie reageerde geheel anders, zoals tabel 27 toont.
Tabel27. Kg-opbrengst vande andijvie
Hoge gift

Lage gift

opbrengst in kg/are

opbrengst in kg/are

Soort grondverbetering

II Zwartveen (tuinturf) 4- klei .

VI Zwartveen (tuinturf)

. . . .

Totaal

468,8
466,4
562,8
229,6
530,4
494,4

343,6
426,468,4
300,8
477,2
446-

2752,4

2462,-

De hoge-gift veldjes produceerden dit j a a r beter dan de lage-gift veldjes; dit in
tegenstelling met vorig jaar. De bovenvermelde extra-bemesting heeft a a n zijn doel
voldaan; vermoedelijk is echter d e gift onvoldoende hoog geweest om o p de hogegift veldjes ook nog de verschillen tussen stalmest en b.v. tuinturf te nivelleren: stalmest blijft bij de hoge gift het beste; bij de lage gift voldoet turfstrooisel ook uitstekend.
Compost gaf bij andijvie zeer lage opbrengsten. Hier dient vermoedelijk ook aan
een vruchtbaarheidskwestie (oplosbare fosfaat) en niet aan een structuurkwestie
gedacht te worden.
Een vergelijking tussen geploegde en gefreesde veldjes toont tabel 28.
Tabel28. Grondbewerking metploegenfrees
Soort
grondverbetering

Bewerking

Ploegen

Lage gift

Hoge gift
bloemkool
geldelijke opbrengst
per are

andijvie
kg-opbrengst
per are

bloemkool
geldelijke opbrengst
per are

andijvie
kg-opbrengst
per are

f 55,87

458,7

f51,71

422,2

- 55,74

458,7

- 36,82

398,4

43

Morellen (jongere aanplant),
Uden,
Gem. opbrengst in kg/boom
Morellen (oudere aanplant),
Uden,
Gem. opbrengst in kg/boom
Golden Delicious,
Bergen op Zoom,
Gem. opbrengst in kg/boom
Tideman Early Worcester,
Beesel,
Gem. opbrengst in kg/boom
Stark Earliest,
Beesel,
Gem. opbrengst in kg/boom
Doyenné du Comice,
Grebbedijk,
Gem. opbrengst in kg/boom
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De structuurverschillen door de grond bewerking verkregen kwamen ditj a a r nauwelijks tot uitdrukking. Opvallend is, dat de lage-gift veldjes ditj a a r anders reageerden,
d a n de hoge-gift veldjes.

GRONDBEDEKKING IN DE FRUITTEELT
Plan 182. U.D.C. 634.1/2: 631.548.2

Aan de in 1958 opgezette proef 1 ) zijn dit j a a r voor het laatst waarnemingen verricht. Deze bestonden uit bloei- en oogstwaarnemingen en bodemvochtigheidsbepalingen.
Bloei- e n o o g s t w a a r n e m i n g e n
Bestonden de waarnemingen aan deze proef vorig j a a r nog gedeeltelijk uit groeiwaarnemingen, dit j a a r werd zo mogelijk de opbrengst bepaald; bij de Doyenné d u
Comice werden ook bloeitellingen verricht.
De vermelde cijfers zijn slechts per kolom te vergelijken; vergelijking van de kolommen onderling is niet mogelijk, omdat de cijfers op verschillende manieren zijn
verkregen. Wel is (b.v. bij Golden Delicious) een vergelijking met de cijfers van tabel
33 mogelijk.
De volgende conclusies zijn uit tabel 29 te trekken:
1. Strobedekking geeft betere resultaten, dan bedekking met kunststoffolie (kolom 1).
2. Bedekking met kunststoffolie geeft in twee gevallen betere opbrengsten (kolom n r . 4
en 8) ; in enige gevallen ongeveer gelijke (kolom nr. 9 en 11) ; in de overige gevallen
of onbetrouwbare resultaten (kolom nr. 5 en 6) of duidelijk slechtere (kolom 2, 3 en
7) dan de andere bodembedekkingswijzen.
Bodemvochtigheidsbepalingen
Er zijn reeksen bodemvochtigheidsbepalingen gedaan. Onderstaand overzicht vermeldt een deel van de waarnemingen.
Tabel 30. Bodemvocht en bodemvochtverschillen in gewichtspercentages

Datum

1/5

1/6

1/7

1/8

Diepte
in cm.

20
40
60
20
40
60
20
40
60
20
40
60

Bodemvocht
onder stro

Vochtverschil
tussen stro en
kunststoffblie

Vochtverschil
tussen stro
en zwart

Vochtverschil
tussen stro
en kort gras

46,6
35,1
30,0
47,8
34,6
30,1
45,2
30,5
25,9
46,7
32,3
27,9

18,2
11,0
4,4
20,6
8,9
2,9
17,3
7,0
0,2
22,4
8,5
3,2

21,9
8,8
0,6
23,9
10,0
1,5
19,3
4,9
-1,7
21,4
4,8
-1,4

24,3
11,3
3,1
25,9
10,5
3,1
22,4
7,6
0,2
27,3
10,6
1,3

!)ZieJaarverslag1958,blz.44;1959,blz.48;1960,blz.56;1961,blz.61.
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De tabel laat de volgende conclusies toe:
1. Steeds is de grond onder de strobedekking vochtiger, dan onder kunststoffolie,
zwart en kort gras.
2. D e bovengrond is onder kunststoffolie bijna steeds vochtiger dan bij zwart of kort
gras.
3. De gesignaleerde tendensen gelden, verzwakt, ook voor de diepere lagen van
40 en 60 cm.

BODEMBEHANDELING IN DE FRUITTEELT
Plan 183. U.D.C. 631.58

De in 1958 begonnen bodembehandelingsproef in de fruitteelt is voortgezet. 1 ) Dit
j a a r zijn a a n deze proef voor het laatst waarnemingen gedaan.
De opzet van de proef bleef ongewijzigd. Aangepast aan de nieuwere inzichten
bleef de N gift o p de zwart gehouden veldjes ongewijzigd; op de grasveldjes was de
gift: trap 1: 200 kg N / h a ;
trap 2: 400 kg N / h a ;
trap 3 : 600 kg N / h a .
Bij de Golden Delicious zijn dezelfde waarnemingen op dezelfde manier verwerkt:
bij de Doyenné du Comice zijn bloemtellingen en oogstbepalingen verricht.
Golden Delicious
O p de veiling te Arnhem zijn Golden Delicious verkocht op 12 december 1962.
Tabel31. Prijzenvoor Golden Delicious op de veiling te Arnhem
Sortering in mm

Prijs per 100 kg in guldens

< 60
60-65
65-70
70-75
> 75

f 13,20
- 43,—
- 53 —
-68 —
- 78—

A a n de h a n d van deze veilingopbrengsten, de sortering en een waarderingscijfer
voor het producerend vermogen van het betrokken veldje is tabel 32 samengesteld.
Bij vergelijking van de cijfers onderling blijkt:
1. De geheel zwartgehouden grond geeft de beste resultaten. Ditj a a r staat schijveneg
5 cm bovenaan.
2. Gras 2 0 - 5 cm geeft de slechtste resultaten.
3. Bij de grasperceeltjes leidt de hoogste N-gift dit j a a r niet tot duidelijk hogere opbrengsten.
l
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) ZieJaarverslag 1958, blz. 44; 1959, blz. 51; 1960, blz. 53; 1961,blz. 63.

Tabel 32. Financiële resultaten verkregen bij Golden Delicious in het bodembehandelingsproefveld Grebbedijk

Bodembehandeling

Bladenfrees 5 c m . . .
Bladenfrees 10 cm
Schijveneg 5 cm . . .

N-trap 1
576
542
735
1016
994
1214

N-trap 2
792
608
1156
1002
1085
1328

N-trap 3
1199
536
930
1058
1143
1021

D o y e n n é d u Cornice
In principe was besloten om de opbrengsten van de proefveldjes te bepalen, doch
omdat het mogelijk was, dat deze weer zeer onregelmatig zouden zijn, zijn ook
bloemtellingen verricht.
Tabel 33. Bloemtellingen en oogstbepalingen bij Doyenné du Comice in het bodembehandelingsproefveld Grebbedijk

Bodembehandeling

Gras 10-5
Gras 20-5
Zwart - gras
Bladenfrees 5
Bladenfrees 10
Schijveneg 5

gem.aantal bloemen/boom
N-trap 1
N-trap 2
N-trap 3

344
191
804
792
462
471

348
294
546
468
562
461

340
357
786
816
540
665

gem.opbrengst in kg/boom
N-trap 1
N-trap 2
N-trap 3

0,190
0,088
0,323
0,257
0,156
0,158

0,189
0,119
0,097
0,125
0,124
0,058

0,083
0,073
0,256
0,161
0,144
0,148

T a b e l 33 laat de volgende conclusies toe:
1. De bloemtelling van gras " 2 0 - 5 " toont duidelijk, dat de N-gift vorigej a r e n te laag
gelegen heeft.
2. Evenals vorig j a a r hingen de Doyenné du Comice zeer onregelmatig.

MECHANISCH OOGSTEN VAN ZWARTE BESSEN
Plan 201.U.D.C. 634.723.1

631.558.1

Getracht is zwarte bessen mechanisch te oogsten door trillen.
D a a r er weinig over deze oogstwijze bekend is, zijn de proeven zeer elementair opgezet. Er zijn dan ook nog geen voor de praktijk direkt bruikbare resultaten verkregen.
Na het bestuderen van de literatuur bleven de volgende vragen:
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1. Moeten de bessen sterk trillen en de steeltjes (takken) weinig of omgekeerd?
2. Hoe laat de bes v a n de bessteel los?
3. Welke is de invloed van het trillingsgetal?
4. W a t voor soort beweging moet de tak doen trillen?
5. Heeft de amplitude van de trilling invloed?
O m dit te onderzoeken is een experimentele, regelbare electrische triller ontwikkeld. Hiermee zijn de volgende antwoorden op de gestelde vragen verkregen:
1. M e n dient de bessen los te trillen van de steeltjes. De bes moet in sterke trilling
worden gebracht.
2. De bes laat (bij oogstrijpe bessen) los van de vruchtsteel. E r treedt hierbij geen of
nauwelijks enige beschadiging van de bessen op.
3. Zwarte bessen kunnen, onafhankelijk v a n het ras, het best geoogst worden bij een
trillingsgetal tussen 1800-2100 trillingen per minuut.
4. De trillers dienen zo geconstrueerd te worden, dat de trilbeweging in het verlengde
van de onderarm van de persoon die de triller vasthoudt, plaats heeft. De tak
moet daarbij gedwongen worden te trillen. Alleen tikken tegen de tak is onvoldoende; de tak dient door een haak ofiets dergelijks stevig teworden vastgehouden.
5. Over de amplitude, die de trilling moet hebben om goed te kunnen oogsten, zijn
dit j a a r onvoldoende gegevens verkregen, doch deze bedraagt tenminste 26 m m .
Bij het uitvoeren van dit onderzoek kwamen nog enige andere punten n a a r voren.
Het bleek mogelijk door trillen zo goed als de gehele oogst van de struiken los te
krijgen. Een enkele, nog niet geheel rijpe topbes van de trossen, bleef hangen.
De beschadiging van de struiken was zeer gering; o.i. geringer dan na plukken met
de hand.
Door het trillen bij het opgegeven trillingsgetal kwam weinig blad mee. De hoeveelheid was echter wel groter dan bij zorgvuldig plukken met de hand.
Behalve de waarnemingen bij zwarte bessen is nog onderzoek gedaan n a a r d e
mogelijkheden bij kruisbessen.
Kruisbessen kunnen, onafhankelijk van het gebruikte ras, het beste geoogst worden
bij een trillingsgetal van 1400-1700 trillingen per minuut.
D e oogst verloopt dan echter iets minder volledig dan bij zwarte bessen; 5,9% v a n
de bessen bleven na trillen aan de struiken achter.
R o d e bessen lenen zich absoluut niet voor lostrillen. De bessen die loskwamen
waren zodanig beschadigd, dat ze na enig transport al als „bessensap" betiteld moesten worden.
Ook proeven met blauwe bessen hadden geen goed resultaat. D e bessen rijpen niet
gelijktijdig af en selectief trillen is (nog) niet uitvoerbaar.
Het bleek mogelijk appels te dunnen door de takken te trillen. De dunning geschiedt niet gelijkwaardig als met de h a n d ; bepaalde groepen appels blijven onged u n d hangen: elders worden alleen-hangende appels verwijderd; de appels a a n de
uiteinden van de takken worden erg gemakkelijk verwijderd. De verdeling van de
appels over de takken n a de dunning is waarschijnlijk minder gunstig, dan na d u n n e n
met de hand.
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MECHANISCH OOGSTEN VAN STAMSLABONEN
Plan 204. U.D.C. 635.65: 631.558.3

Dit j a a r is onderzoek gedaan naar de manier waarop de bestaande slabonenplukmachines werken en naar de mogelijkheden van nieuwe pluksystemen voor slabonen.
Het plukelement van een slabonenplukmachine bestaat uit een ronddraaiende
plukhaspel met een diameter van 45-60 cm, die enigszins schuin ten opzichte van het
grondoppervlak staat. De plukhaspel begint de kop van de bonenplant schoon te
slaan. Door de schuine stand van de haspel wordt de bonenplant steeds dichter bij
de grond kaalgeslagen. Tenslotte worden de onderste bonen verwijderd.
Indien de bovengeschetste gang van zaken werkelijk plaats vindt, plukt de machine
goed, zonder dat hele planten uit de grond worden gerukt of stukken bonenplant
worden losgeslagen. Er worden dan weinig trossen geplukt. O p vele produktievelden
staat het gewas echter niet rechtop (dit is gedeeltelijk een rassenkwestie : het ras
Prelude „strijkt" gemakkelijk; gedeeltelijk een windkwestie) en d a n werken de
machines minder goed. D e wijze waarop het gewas door de gewasgeleiders in de
machine wordt gevoerd is bijzonder belangrijk.
De machines verschillen nogal in constructie, wat invloed heeft op o.a. : rijsnelheid,
aantal rijen dat in één keer geplukt wordt, intern transportmechanisme, percentage
bonen dat de machine laat vallen en op het schoningssysteem.
Aangezien alle machines volgens hetzelfde principe plukken, is geprobeerd een
ander pluksysteem te ontwikkelen. De eerste resultaten waren weinig hoopgevend.

MECHANISATIEMETHODEN OP
GROENTETEELTBEDRIJVEN IN DE WIERINGERMEER
Plan 184. U.D.C. 635.1/8: 631.3

Mechanisatie van de tuinbouw is economisch gezien geen gemakkelijke opgave,
mede door het geringe aantal bedrijfsuren dat een werktuig per j a a r kan maken.
Dit leidt ertoe, dat de mechanisatie vooral voor de kleine tuinbouwbedrijven,
vaak niet lonend is. Er wordt d a n ook voortdurend n a a r middelen gezocht om tot
een betere benutting van de werktuigen te komen en aldus de kosten van de mechanisatie te verlagen. Zo ontstonden de loonbedrijven, de werktuigencoöperaties en de
werktuigencombinaties. De verschillende vormen waarin de tuinder kan mechaniseren zijn aanleiding geweest om te spreken van mechanisatiemethoden.
H e t onderzoek naar de mechanisatiemethoden heeft ten doel om na te gaan of de
in een bepaald gebied aangetroffen wijze van mechanisatie ook uit economisch oogp u n t de juiste is. Hiertoe is het wenselijk om de stand en de vorm van de mechanisatie door middel van een enquête te registreren. H e t onderzoek zal zich evenwel niet
mogen beperken tot een beoordeling van de in een gebied aangetroffen mechanisatie.
Een ander vraagstuk is of de mechanisatie wel voldoende ver is voortgeschreden. En
met name of het mogelijk is met behulp van gemeenschappelijk werktuigengebruik
voor teelthandelingen, die tot nu toe niet met werktuigen worden uitgevoerd, de weg
tot mechanisatie te openen. Tenslotte is er de wederzijdse beïnvloeding van teeltplan
en mechanisatie.
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N a d a t besloten was het onderzoek te beginnen in de opengrondsgroenteteelt, viel
na overleg met de rijkstuinbouwconsulent in Hoorn, de keuze op de tuinbouwbedrijven in de Wieringermeer. Er zijn enkele redenen aan te wijzen, waarom a a n
deze bedrijven voor een eerste onderzoek de voorkeur is gegeven. O m te beginnen
zijn de bedrijven uiteraard goed verkaveld, hetgeen een voorwaarde is voor doeltreffende mechanisatie op ruime schaal. Ook de gemiddelde bedrijfsgrootte van r u i m
9 ha maakt mechanisatie zeker mogelijk. D e bedrijven vormen verder een aaneengesloten gebied. Dit schept goede kansen voor het vormen van combinaties.
N a d a t voor de gezamenlijke tuinders achtergrond en doel van het onderzoek
waren uiteengezet, is een begin gemaakt met de enquête. De Dienst der Domeinen
stelde de op de bedrijven in enkele achtereenvolgende jaren aangehouden teeltplannen ter beschikking. Dit maakte het mogelijk om met de tuinders de diverse gewassen per teelthandeling door te spreken. O p deze wijze kon na afloop van het
gesprek over een vrij volledige lijst van de op het bedrijf gebruikte werktuigen en de
voor de verschillende teelthandelingen gevolgde mechanisatiemethoden worden beschikt.
In de teeltplannen van de bij het onderzoek betrokken bedrijven ligt een grote mate
van overeenstemming. Dit blijkt ook uit tabel 34.
Tabel34. Teeltplanvan33 tuinbouwbedrijven in de Wieringermeer in 19611)

Gewassen

Aardappelen
Tulpen
Overige bloembollen
Uien
Wortelen
Kroten
Granen
Bieten
1

Totaal aantal
bedrijven

Aantal bedrijven, onderverdeeld naai • ha areaalgrootte
van de gewassen
<0,25

0,25-0,50

0,50- 1

2
2
2
1
4

1
2
5
7
7

9
8
14
9
5
1
2

32
28
21
21
18
16
29
27

2

1-2

2-3

3-4

2
12
8

20
3
1

10
1

9
2

6
1

1
10
20

) Exclusief enkele weinig voorkomende gewassen.

De door de bedrijven uitgegeven bedragen voor loonwerk en huur van werktuigen
geven een indruk van het verschil in mechanisatiemethoden.
Tabel35. Kostenvanloonwerk in 1961 op33tuinbouwbedrijven inde Wieringermeer
Loonwerkkosten in guldens
< 1000
1000-2000
2000-3000
> 3000
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Aantal bedrijven
3
16
11
3

>4

3

Het valt verder op, dat combinaties bijna uitsluitend plaats vinden tussen n a b u r i g
gelegen bedrijven. H e t transport van de gecombineerde werktuigen tussen de bedrijven mag niet te veel tijd vragen. D a a r komt bij, dat controle op het gebruik van de
werktuigen gemakkelijker is n a a r m a t e de deelnemers a a n een combinatie dichter bij
elkaar wonen.
H e t volgende overzicht geeft aan welke werktuigen in combinatie worden gebruikt,
alsmede de grootte van de combinaties.
Tabel36. Gecombineerdgebruik van werktuigen op 33tuinbouwbedrijven inde Wieringermeer in 1961
Werktuig in combinatie

Landbouwzaaimachine .
Kunstmeststrooier
. . .
Aardappelpootmachine .
Aardappelvoorraadrooier

Totaal aantal
combinaties

.
.
.
.

Aantal combinaties naar samenwerkingsgrootte

6
5
5
5
3

II

III

2

1

3
4
1

1
1
1

IV

V

VIII

2
3
1
1

Blijkens dit overzicht gaat de voorkeur duidelijk uit naar de kleine combinaties. De
verantwoorde omvang van een combinatie hangt overigens sterk af van de aard
van de werkzaamheden, waarvoor het werktuig bestemd is.
Bij de thans in onderzoek zijnde mechanisatiemethoden is een indeling gemaakt
n a a r paarde- en trekkerbedrijven. De keuze tussen paard en trekker als trekkracht
wordt door sommige bedrijven als een probleem gevoeld. Er zijn trouwens nog verschillende bedrijven die geen trekker bezitten.
Tabel37. Trekkrachtop 33 tuinbouwbedrijven in de Wieringermeer 1961
Trekkracht
Paard
Paard 4- 2-wielige trekker . .
Paard -4-4-wieIige trekker . .
4-wielige trekker
4-wielige 4- 2-wielige trekker .

Aantal bedrijven
9
8
2
16
4

Door het voorkomen van paardebedrijven naast trekkerbedrijven leek het juist, dit
alternatief in het onderzoek te betrekken. De keuze van een paard als trekkracht
heeft tot gevolg, dat de tuinder werkzaamheden als ploegen, zwaar eggen en aardappelrooien met een voorraadrooier door een loonwerker moet laten uitvoeren. I n
het geval, dat het bedrijf over een trekker beschikt is er v a n uitgegaan, dat de tuinder
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zoveel mogelijk werkzaamheden zelf verricht. Voor de trekkerbedrijven zal worden
onderzocht welke voordelen het biedt om in een combinatie van 2, 3 of 4 bedrijven
samen te werken. Hierbij is er van uitgegaan, dat de combinatie zich beperkt tot
gezamenlijke aanschaf en gebruik van de werktuigen. Ieder a a n de combinatie deelnemend bedrijf behoudt derhalve zijn eigen bedrijfsvoering.
Het onderzoek wordt voortgezet.

WERKORGANISATIE IN KASSEN
Plan 193. U.D.C. 65.015: 631.344.4/6

T e n behoeve van de werkgroep „Kastypen" is een studie gemaakt van de invloed
van de kasvorm op de plukprestatie. Waargenomen is, dat de padlengte weinig invloed heeft op de pluktijd per 100 kg tomaten. Zie ook blz. 16.
Tabel38. Plukprestaties bij tomaten bij verschillendepadlengten
Minuten per 100kg bij
1,85 tomaat/plant
1,36 tomaat/plant

Padlengte

15m
20m
25m
30m
38m
48m
55m
60m

72**)
78
77
76
77
80
79

77
76
75
74
77
77
77
77

**) Aan achterkant pad, doorloopruimte naar ander pad.

Plukt men in kisten (18 kg) die op een wagentje staan, d a n ligt de pluktijd rond
54 minuten per 100 kg. T e n opzichte van de pluk in m a n d e n is er een arbeidsbesparing van ongeveer 3 0 % .
De padlengte heeft ook geringe invloed op het snijden v a n komkommers, zoals
blijkt uit tabel 39.
Tabel39. Oogsten vankomkommers bijverschillendepadlengten
Padlengte

Minuten per 100 komkommers

30 m
38m
48 m
60 m
76 m

14,2
14,1
1414,1
14,2

Een verslag van bovengenoemde studies is op aanvraag ter inzage beschikbaar.
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Aß.27
Stapelbord met opzetstukken,
gevuld met coniferen.

ORGANISATIE EN WERKMETHODEN IN DE
BOOMKWEKERIJ
Plan 123. U.D.C. 65.015: 631.537

D e eerste fase van het project „Werkmethoden en werkorganisatie op Boskoopse
bedrijven" is nu afgesloten. Een concept-draaiboek is samengesteld, dat begin 1963
met de leden van de Stuurgroep zal worden besproken.
O p een boomkwekerijbedrijf is een onderzoek verricht naar de mogelijkheden van
bedrijfsverbeteringen. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in een r a p port, dat aan het desbetreffende bedrijfis aangeboden. Inmiddels is een aantal aanbevelingen, vooral liggend op het gebied van het interne transport, in de praktijk
gerealiseerd. I n aansluiting op dit onderzoek wordt nagegaan of bij de leiding van
een boomkwekerijbedrijf ook gebruik kan worden gemaakt van moderne organisatietechnieken. Daartoe zijn uitvoerige tijdstudies verricht met het doel normen vast te
stellen, die als basis
kunnen dienen bij de
taakstelling en planning van de werkzaamheden. Met de
gevonden normen zal
in samenwerking met
de bedrijfsleiding tijdens de voorjaarsverpakking 1963 worden
geëxperimenteerd.

Afb. 28
Stapelborden met manden,
gereed voor verzending.
r

>5

Aß. 29
Stapelaar, in gebruikop een
boomkwekerijbedrijf.

WERKMETHODEN IN DE BLOEMENTEELT
Plan 209. U.D.C. 65.015: 635.9

In samenwerking met het Proefstation voor de Bloemisterij is begonnen met een
oriënterende arbeidsstudie op een aantal bedrijven. Met behulp van tijdstudies zijn
arbeidsgegevens verzameld, waarbij ook a a n d a c h t is besteed aan de werkmethoden.
Naast de voorbereiding voor een werkmethodenproject is het de bedoeling te komen
tot normen, die kunnen dienen bij de bepaling van de arbeidsbezetting voor bedrijven of onderdelen daarvan.
Speciale aandacht is besteed aan oppotwerkzaamheden, waaruit bleek dat deze
van bedrijf tot bedrijf beduidend kunnen verschillen. Vaak worden deze verschillen
veroorzaakt door het transport rondom het oppotten. Zo is op een bedrijf voor dit
transport (halen van grond en potten en wegbrengen naar tabletten) 14 minuten per
100 potten waargenomen en op een ander bedrijf 21,5 minuten. O p het eerste bedrijf
werd met grote transporteenheden gewerkt (etagewagens), terwijl op het andere
bedrijf de kistjes stuk voor stuk werden gedragen.
Ook van het oogsten en sorteren van anjers zijn tijdstudies gemaakt, waarbij b.v.
a a n d a c h t is besteed aan het rangschikken van bloemen van 1 of meerdere kleuren
per bos. De tijd voor het bossen van 1 kleur anjers bleek 0,44 minuut per bos te bedragen, terwijl dit voor een gemengde bos 0,64 minuut per bos is.
Afhankelijk van de prijs kan het dus voordeliger zijn om bossen van 1kleur samen
te stellen.

INTERN VERVOER OP FRUITTEELTBEDRIJVEN
Plan 124. U.D.C. 621.86/87: 658.286.2: 65.015.14

I n het najaar is begonnen met een onderzoek n a a r het transport op de bedrijven.
Er zijn studies gemaakt van transportmiddelen, die in de boomgaard, de schuur en
het koelhuis worden gebruikt. V a n een aantal transportmiddelen worden de verschillende gegevens uitgewerkt en geschikt gemaakt voor een publikatie, bestemd voor de
voorlichting en voor het bedrijfsleven.
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STAPELKISTEN IN DE FRUITTEELT
Plan 121. U.D.C. 634.1/2: 621.798.12

Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van Stapelkisten is beëindigd.
Gedurende 3 seizoenen isin Nederland met de stapelkisten op verschillende bedrijven
gewerkt. Allerlei methoden zijn toegepast, zowel buitenlandse als eigen methoden.
I n deze perioden zijn hefmasten, dumpers, transportmiddelen en allerlei opstellingen
ontworpen en beproefd.
Technisch behoeft het systeem geen moeilijkheden meer te geven. De n a u w e beplanting echter is de oorzaak dat met stapelkisten in de boomgaard moeilijk kan
worden gewerkt. O n d e r deze omstandigheden bleek de stapelkist geen voordeel te
geven boven de huidige transportmethoden.
Dit betekent niet, dat hiermede een negatieve uitspraak wordt gedaan, die ook
geldt voor de toekomst. Zouden b.v. de plantafstanden later eventueel ruimer
worden, dan kunnen zich ten opzichte van de stapelkisten nieuwe perspectieven
openen. In het kader van de werkzaamheden van de werkgroep „Stapelkisten'
(voorzitter Ir. J. J . van Hennik) zullen de resultaten van het onderzoek in 1963 worden gepubliceerd.

STAPELBORDEN IN DE FRUITTEELT
Plan 121.U.D.C. 634.1/2:621.798.128.2

I n het oogstseizoen 1962-1963 is het onderzoek n a a r de toepassingsmogelijkheid
van stapelborden op grotere schaal voortgezet. Er zijn tijdstudies verricht, waarvan
de resultaten in 1963 door de werkgroep „Stapelkisten" zullen worden gepubliceerd.
Hoewel de uitkomsten van de tijdstudies nog niet geheel zijn bewerkt, kan worden
verwacht, dat toepassing van stapelborden op vele bedrijven ernstige overweging zal
verdienen. V a n belang is, dat kan worden beschikt over een hefmast met voldoende
capaciteit (1000 kg), een trekker met voldoende vermogen (minimum 20 pk), terwijl
voor het werk in de schuur een handhefwagen is aan te bevelen.
Bij het transport van stapelborden zijn goede ervaringen opgedaan met een 2-wielige wagen, waarop rollen zijn aangebracht. De wagen kan hierdoor via de achterzijde worden geladen, zonder hinder te ondervinden van de wielen.
In de publikatie „Oogst en transport in de fruitteelt" (een N.F.O.-uitgave) zijn
nadere bijzonderheden vermeld over het gebruik en de ervaringen met stapelborden
in de fruitteelt.
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GLOBALE BEOORDELING
De volgende rapporten zijn in druk verschenen:

Nummer

Merk

Onderwerp

6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215

KWH
Ransomes
Bouyer
Perrot
Saval
Urgent
Cock
Bruco
KWH
Pak
Sprinkle Minder
Holder
Burg
Phyco
Votex

automatische nevel- snelspuit
motorgazonmaaier
hakfrees
draaiende sproeier
motorrugspuit
rugnevelspuit
tweewielige kipwagen
oliegestookte warmwaterketel-luchtverwarmer
rugnevelspuit
steekwagen
grondvochtigheidsmeter
snelspuit
cirkelmaaier
neveldoppen
cirkelmaaier

Keuringen
Verschillende houtverduurzamingsmiddelen en corrosiewerende middelen zijn
gekeurd op plantenbeschadiging.
Hiervan geven de volgende middelen geen beschadiging aan de gewassen als ze op
kasconstructies worden aangebracht:
Hesvé, houtverduurzamingsmiddel,
Hesvé, pijpolie, corrosiewerend middel,
Löwe-Rost-Primer, corrosiewerende grondverf,
Rust-Oleum 769, corrosiewerende grondverf,
Fluralsil SG, houtverduurzamingsmiddel,
Resistol-R met Machinelakverf S64, houtverduurzamingsmiddel.
Overige proefnemingen
M e t een rugspuit, een cirkelmaaier, een verwarmingsketel en een pompaggregaat
zijn proeven uitgevoerd, waarvan aan de inzenders adviserende rapporten zijn verzonden.
Houtverduurzaming
Over de raamlijstenproef, opgezet in 1952, is het volgende op te merken:
V a n de serie onbehandelde lijsten met verschillende houtsoorten zijn die uit
walabahout en yanghout gemaakt, nog vrij goed. De vurehouten lijsten zijn op de
hoeken sterk ingerot. De grenehouten lijsten verkeren in uitgesproken slechte staat.
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V a n de serie vurehouten lijsten met verschillende hoekverbindingen en behandeld
met verschillende verduurzamingsmiddelen, hebben de lijsten, behandeld met kopernaftenaat in white spirit + lijnolie en afgedekt met verf, met als hoekverbinding
zwaluwstaart, zich het beste gehouden en zijn nog goed bruikbaar. Het slechtste in
deze serie zijn de lijsten, welke bestreken zijn met kopernaftenaat en white spirit, doch
niet geverfd en uitgevoerd met gespijkerde hoekverbindingen. Ze zijn op de hoeken
ingerot en mede daardoor slap.
De serie eveneens bestaande uit vurehouten lijsten met alleen zwaluwstaart verbindingen en behandeld met diverse verduurzamingsmiddelen is beter d a n de twee
eerder genoemde series. De beste in deze serie zijn de lijsten behandeld met 2 keer
loodwitgrondverf en een deklaag van kathedraalwit. De slechtste zijn de lijsten bestreken met kopernaftenaat.
Uitgesproken slechte zijn in deze serie niet waargenomen.
V a n de in 1957 in samenwerking met het Hout-Instituut T . N . O . opgezette r a a m lijstenproef zijn de lijsten, afgezien van enkele scheuren in dorpels en stijlen nog in
goede staat.
D e palen van de in 1957 opgezette proef bij frambozen, zijn wegens vervanging
van deze frambozen uit de grond genomen en zullen in 1963 bij een nieuwe frambozenaanplant opnieuw worden geplaatst.
V a n de in 1958 opgezette proef om de duurzaamheid van verschillende soorten
bonenstokken te bepalen, ishet volgende gebleken:
De ongeschilde wilgenstokken zijn n a 3j a a r en de geschilde na 4j a a r gebruik afgevoerd wegens verdere ongeschiktheid. V a n de gekyaniseerde stokken is bij 1 5 % de
onderste p u n t ingerot en afgebroken. Bij de stokken behandeld met kopersulfaat is dit
bij 3 5 % het geval en van de onbehandelde dennenstokken voor 2 8 % . Al deze stokken
blijven verder in gebruik. De gecelcuriseerde stokken verkeren allen nog in goede
conditie.

U*«"•

Afd. 30
nevelspuit.
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VOORLICHTING EN ONTWIKKELING
H e t werk van deze afdeling bevindt zich thans in een overgangsfase. De ontwikkeling van nieuwe machines of methoden wordt ter hand genomen door de afdeling
„onderzoek". Er wordt overwogen het voorlichtingswerk geheel aan de activiteiten
van het Instituut te onttrekken en onder te brengen in een Rijkstuinbouwconsulentschap voor Tuinbouwtechniek. Dit zou d a n leiding moeten geven a a n een gedecentraliseerde voorlichting, waarbij de Rijkstuinbouwconsulenten de beschikking krijgen
over techniek-specialisten in h u n assistentencorps. Aan de voorbereiding hiervan
wordt thans gewerkt.
Doordat enkele medewerkers de dienst verlieten, is op sommige terreinen het voorlichtingswerk bemoeilijkt.
Adviezen
De vraag naar technische voorlichting neemt steeds toe. Zoveel mogelijk is op alle
adviesaanvragen gereageerd, soms is naar andere instanties verwezen. Zo kunnen bijvoorbeeld de adviezen over bouw en inrichting van champignonhuizen vrijwel geheel
overgelaten worden aan het Proefstation te Horst, nadat in onderlinge samenwerking
hiervoor standaardplannen zijn ontwikkeld.
Een aantal adviezen is schriftelijk afgehandeld; het aantal mondelinge adviezen
bij bedrijfsbezoeken, op tentoonstellingen en op het I T T bedraagt een veelvoud
hiervan.
Tabel40. Schriftelijke adviezen en tekeningen 1962

Onderwerp

Tuinbouw
Adviezen
Tekeningen

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

30
55
158
24
33
51
114
44

Totaal

55
42
170

-

Handel en Industrie
Adviezen
4
14
47

27
8
22
13

-

61
28
39
49
76

509

520

135

-

Ook de voorlichting aan handel en industrie neemt steeds grotere vormen aan.
De verhouding tussen het I T T en het zakenleven is goed. Een nieuwe groep relaties vormen de bedrijfseconomische adviseurs, die in opdracht van fabrikanten
marktonderzoeken verrichten.
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^4/Ä. 31. Overzicht van het bezoek aan depermanente tentoonstelling.

Een belangrijke steun bij de voorlichting vormen de globale beoordelingsrap porten,
waarvoor ook bij de kwekers veel belangstelling bestaat.
Ontvangst van bezoekers
In 1962 was het aantal binnen- en buitenlandse bezoekers aan het I T T weer groot.
Velen komen op eigen gelegenheid om over specifieke problemen te spreken, hetgeen
een relatief grote belasting voor verschillende medewerkers betekent. Anderzijds stellen de grote excursies ons ook wel eens voor moeilijkheden. Het blijft in alle omstandigheden gewenst een voorgenomen bezoek vooraf a a n te kondigen. Er kan dan vrijwel
steeds gezorgd worden, dat terzake kundige medewerkers aanwezig zijn. Dit geldt in
het bijzonder voor excursies.
Centrum voor Tuinbouwtechniek
De beschikbare standruimte in het G T T is nagenoeg geheel bezet. Er is weinig
verloop onder de standhouders, terwijl steeds weer nieuw materiaal ter expositie
wordt aangeboden.
Bij de inrichting van de stands wordt in toenemende mate rekening gehouden met
de „zelfbediening". Getracht wordt het materiaal en de bijbehorende teksten zodanig
op te stellen, dat de bezoekers ook op eigen gelegenheid de expositie kunnen bezien en
er het nodige kunnen opsteken.
Ditj a a r zijn in het Centrum voor Tuinbouwtechniek 3770 bezoekers geregistreerd,
waarvan 1292 buitenlanders. In werkelijkheid is het aantal bezoekers veel hoger geweest.
H e t j a a r 1962 was het 10e jaar, dat de tentoonstelling in bedrijf is geweest. I n
totaal zijn in deze periode 51948 bezoekers geregistreerd. De bovenstaande grafiek
Afb. 31 geeft een goede indruk van de verdeling van het bezoek perj a a r en per m a a n d .
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Opmerkelijk is een zekere stabiliteit in het bezoek: met uitzondering van de j a r e n
1960 en 1962, toen geen Technische Dag is gehouden, schommelt het bezoekersaantal
om de 5000 geregistreerde bezoekers per jaar.
In de verhouding tot de eerste jaren zijn de adviezen in het C T T thans moeilijker.
' M e n vraagt meer details en de geëxposeerde artikelen worden nauwkeuriger bekeken
op constructie en op geschiktheid voor toepassing in het bedrijf.
Resumerend kan worden gezegd, dat het C T T in de 10 j a r e n van h a a r bestaan
een belangrijke steun bij de voorlichting en bij het onderwijs in de tuinbouwtechniek
is geweest.
V o o r d r a c h t e n e.d.
Voor verenigingen, studieclubs e.d. zijn lezingen gehouden over verschillende
onderwerpen van de tuinbouwtechniek. Bij plaatselijke demonstraties is enkele malen
een nabeschouwing gegeven, terwijl ook inleidingen zijn gehouden op assistentenvergaderingen. Een aantal van de gehouden lezingen had betrekking op werkmethodeverbetering.
T e Wageningen zijn eveneens een aantal voordrachten gehouden voor groepen
bezoekers, die belangstelling voor bepaalde onderwerpen toonden. Speciaal is te
noemen de „Winterstudiedag" voor leden van de Nederlandse Fruittelers Organisatie met ca. 160 deelnemers.
A a n de Ontwikkelingsdag „Transport op het bedrijf" namen ca. 450 personen
deel. V a n deze bezoekers bleek 7 2 % uit de tuinbouw afkomstig te zijn, 1 1 % uit
handel en industrie, 17% uit kringen van onderzoek, onderwijs en voorlichting. Voor
medewerkers van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst zijn enkele contactdagen
georganiseerd. O p verzoek zijn ook in het buitenland enige lezingen gehouden.
I n principe zijn medewerkers van het I T T steeds beschikbaar voor het houden van
lezingen, mits deze overdag plaatsvinden.
Tentoonstellingen en demonstraties
Aan de meeste tentoonstellingen en demonstraties op het gebied van de tuinbouwtechniek is medewerking verleend ; soms alleen door het verzorgen van voorlichting,
in andere gevallen ook door actief mee te werken aan de voorbereidingen.
H e t tentoonstellingsseizoen begon met de Mechanisatietentoonstelling te Lisse.
Deze specifiek op het bloembollenvak gerichte tentoonstelling wordt van steeds beter
gehalte. Verschillende nieuwe onderwerpen in min of meer gevorderde staat van ontwikkeling werden dit j a a r naar voren gebracht. In onze voorlichtingsstand werd o.a.
de aandacht gevestigd op de mogelijkheden van de geventileerde stellingen.
D e tentoonstelling „ H e t Landbouwwerktuig" in het nieuwe RAI-gebouw te
Amsterdam, geopend door de Directeur-Generaal van de Landbouw, trok ruim
77.000 bezoekers. Hoewel hier de landbouwwerktuigen overheersten, zijn er toch ook
veel tuinders (vooral fruittelers) geweest. Deze tentoonstelling wordt door de handel
georganiseerd, n.1. door de Federatie „ H e t Landbouwwerktuig", waarin een groot
aantal fabrikanten, importeurs en handelaren zijn verenigd.
O p de Tuinbouwbeurs te Middelburg werd door enkele van onze medewerkers
„spreekuur" gehouden.
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4 / i . 52. Fee/ belangstelling voor „Kas en Glas".

De Werktuigendag van de N.C.B. was dit j a a r voor het eerst een tweedaags gebeuren. De beoogde bezoekspreiding werd bereikt. Vrijwel het gehele sortiment
machines en werktuigen voor de landbouw en tuinbouw was aanwezig. Door middel
van de speciale expositie „ K a s en Glas" zijn op instructieve wijze allerlei aspecten
van de kassenbouw naar voren gebracht. Dit stuk voorlichtingswerk is zeer gewaardeerd. Ook zijn in onze voorlichtingsstand veel adviezen gevraagd over andere tuinbouwtechnische onderwerpen.
O p de Werktuigendag van de N . F . O . te Bunnik waren verschillende nieuwe
werktuigen aanwezig, zowel voor de grondbewerking als voor de ziektebestrijding.
Naast de gebruikelijke informatiestand was in het veilinggebouw een instructieve
voorlichtingsstand ingericht over „Oogst en transport in de fruitteelt". Hiervoor was
veel belangstelling.
De Wéhaté te Honselersdijk toonde de snelle ontwikkeling van de technische hulpmiddelen voor de glastuinbouw. Vooral de CO a -dosering en de hiervoor benodigde
a p p a r a t u u r stonden in het middelpunt der belangstelling. Er waren ook veel vragen
over de automatisering van stoken, luchten en watergeven.
Voor de tentoonstelling „ 3 XA " te Enschede werd een stand ingericht, waarbij
personeel van het Rijkstuinbouwconsulentschap te Zwolle de voorlichting verzorgde.
Tenslotte kwam het I T T uit met een voorlichtingsstand op de 3e Internationale
Kunststoffenbeurs (Macroplastic) te Utrecht, waarin verschillende toepassingen van
kunststof in de tuinbouw naar voren zijn gebracht. Hier is vooral voorlichting gegeven aan handel en industrie over de eisen, die in de tuinbouw worden gesteld.
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Bouwkunde
Door de drang naar intensivering op de bedrijven zijn aanvankelijk in 1962 weer
een groot aantal kassen gebouwd. Tegen het midden van het j a a r werd het bouwen
van kassen afhankelijk gesteld van het verlenen van bouwvergunningen, waarbij de
richtlijnen voor bouwwerken in acht werden genomen. Aanvankelijk werd deze
maatregel niet begrepen en wekte hier en daar nogal wat ontstemming. Toen later de
bepalingen weer wat soepeler werden gehanteerd en vervanging van oude kassen en
nieuwbouw op bedrijven van verplaatste tuinders weinig meer werden belemmerd,
kwam er ook voor de kassenbouwers weer volop werk. Het goede contact met verschillende kassenbouwers bleef gehandhaafd.
Het verbeterde Venlo-warenhuis wordt verreweg het meest gebouwd. Nu het
economisch onderzoek heeft uitgewezen dat dit kastype per f 100,- geïnvesteerd vermogen het grootste rendement oplevert (althans voor de stooktomatenteelt), is deze
keuze ook wel te rechtvaardigen. Er mag echter niet uit het oog worden verloren
dat de kassen met grotere overspanningen teelttechnisch en arbeidstechnisch een
aantal voordelen bieden.
Individueel advies aan de tuinder over keuze van het kastype komt vrijwel niet
meer voor. Hiervoor is in de plaats gekomen het advies voor de gehele opzet van het
glasbedrijf. Naast bouwtechnische aspecten spelen hierbij ook de arbeidstechnische
invloeden een grote rol. Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat m e n in deze
gevallen het een niet los van het ander kan zien.
De klassieke materialen bij de kassenbouw ,,hout-staal-glas" worden thans van
twee kanten belaagd (maar nog niet bedreigd), n.1. door het aluminium en door de
kunststoffen.
Een Nederlandse fabriek is begonnen met de produktie van aluminium profielen
voor de kassenbouw tegen een prijs, die voor bepaalde kastypen concurrerend is met
de uitvoering in thermisch verzinkt staal.
Bij de kunststoffen zoekt men het zowel in de richting van de folies als de platen.
Proefsgewijs bouwt men thans kassen van 0,2 m m dik p . v . c , dat meestal om de 60 à
70 cm ondersteund wordt. De houdbaarheid van het p.v.c. is nog een vraag, terwijl
ook nog gezocht wordt naar het meest geschikte kastype (o.a. gericht op de afvoer
van condenswater).
Bij de doorzichtige platen is naast de polyester ook het hard-p.v.c. op de markt
gekomen. Er zijn nog tal van moeilijke punten op te lossen, zoals overlap, condensafvoer, prijs enz. M e t de voornaamste leveranciers van deze kunststoffen worden
contacten onderhouden, zodat de ontwikkeling op dit gebied op de voet wordt gevolgd.
Het op de juiste wijze conserveren van hout, dat voor kassen, bakken, kistjes e.d.
wordt gebruikt, dringt steeds verder door. De in 1954 onder vacuum en druk behandelde teeltkisten voor de champignoncultuur bleken in 1962 nog volkomen gaaf en
bruikbaar. O p dezelfde wijze in 1953 behandelde kasonderdelen bleken eveneens
nog in zeer goede staat te verkeren.
I n het Nederlandse Normblad 325 A is een apart gedeelte gewijd aan de conser62

vering van hout voor de kassenbouw. Een volledige, of als uiterst minimum, diepe
bescherming is als eis gesteld.
Een aantal onderzoekinstellingen is geadviseerd over te stichten kassen of te vervangen kascomplexen.
Over allerlei bouwtechnische details is regelmatig gepubliceerd, o.a. door middel
van een bouwtechnische rubriek in de vakbladen.
Bedrijfsgebouwen
Het bedrijfsgebouw ondervindt veel meer belangstelling d a n voorheen. Uit een
goede combinatie van bouwkundige- en arbeidstechnische voorzieningen moet de
geschikte schuur naar voren gekomen. In de fruitteelt is veel belangstelling voor
rationele schuren. Ook bollenschuren en schuren op de glasbedrijven krijgen meer
aandacht.
In samenwerking met het Proefstation voor de Champignoncultuur te Horst is het
standaardplan voor een champignonhuis herzien. Dit standaardplan omvat thans
bestek- en detailtekeningen, installatietekeningen en een bouwtechnische omschrijving. Het plan is bij genoemd proefstation verkrijgbaar.
De bouw van bedrijfsschuren wordt soms ernstig gestagneerd door het uitblijven
van de bouwvergunning. Wachttijden van 24 m a a n d e n en meer zijn geen uitzondering.
V e rw a rm i n g
Door de kleinere personeelsbezetting was het niet meer mogelijk om op uitgebreide
schaal installatietekeningen voor tuinders te vervaardigen. Meestal moest worden
volstaan met mondelinge aanwijzingen aan installateurs of ontving de tuinder een
schets, waarop de belangrijkste gegevens waren vermeld.
Er zijn veel adviezen verstrekt over kasverwarming, grondverwarming, stookinrichtingen en ketelinstallaties. De belangstelling voor het stoken met zware stookolie neemt nog steeds toe, omdat dit naar verhouding de goedkoopste brandstof is en
de oliestookinrichtingen volautomatisch zijn uit te voeren.
Een bezwaar van het oliestoken is, dat het gemakkelijk aanleiding kan geven tot
ernstige luchtverontreiniging. Hiermee wordt niet alleen het algemeen belang geschaad, maar de neerslag van het zure roet ( p H ± 2 ) op kassen en warenhuizen veroorzaakt een ernstige vervuiling van het glas.
In overleg met diverse instanties, o.a. het Staatstoezicht op de Volksgezondheid,
zijn adviezen verstrekt om deze luchtverontreiniging zoveel mogelijk tegen te g a a n
Door een goede branderafstelling is er reeds veel aan te doen, evenals door gebruik
van goed geïsoleerde schoorsteenkanalen. Met wisselend succes wordt gebruik gemaakt van toevoegingen aan de stookolie. Oriënterende proeven met dosering v a n
magnesiumoxyde-poeder in de vlam hebben wel verbetering gebracht, m a a r het
probleem niet geheel opgelost. Wel is te verwachten dat hiermee onder bepaalde
condities van ketel- en oliestookinrichtingen (o.a. voldoende hoge rookgassnelheden
in de ketel, + 6 m/sec.) goede resultaten zijn te bereiken.
De aanleg van afzonderlijk regelbare grondverwarmingsinstallaties op de glasbedrijven is voortgezet, overwegend met gebruik van polyethyleenbuizen. H e t
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hierin circulerende water is slechts enkele graden warmer dan de gewenste bodemtemperatuur, zodat een tamelijk gelijkmatige grondverwarming wordt verkregen.
De C 0 2 dosering heeft dit jaar, vooral bij de herfst- en winterteelt van sla, een zeer
grote rol gespeeld. Bij een aantal andere gewassen zijn proefsgewijs goede resultaten
bereikt. Voorlopig ziet het er naar uit dat de petroleumkacheltjes en propaanbranders het meest als C 0 2 - b r o n in aanmerking komen, m a a r het is mogelijk dat
door betere distributiesystemen ook G 0 2 uit koolzuurcilinders toepassing zal vinden.
Overigens mag men bij gebruik van deze eenvoudige apparatuur de installatieeisen toch niet beneden het toelaatbare terugbrengen. Er zijn al gevallen bekend dat
het plastic slangetje tussen petroleumtank en vergasser met de schop werd doorgestoken, waardoor petroleum of huisbrandolie in de grond terecht kwam met schadelijke gevolgen voor de planten.
Voor meristeemcultuur bij anjers is te Aalsmeer een kas zonder luchtramen
(luisdicht) geadviseerd. Deze kas wordt niet geschermd; de temperatuur wordt voldoende laag gehouden door verdampingskoeling, d.w.z. door de buitenlucht over
bevochtigde Raschigringen in de kas te zuigen. D e regeling is volautomatisch. I n de
volle zon (begin september, temperatuur buitenlucht 19°C, R V + 60%) was de kastemperatuur op 23°G te handhaven.
Warmtebedrijven
De aansluitwaarde van het warmtebedrijf te Erica is met 3 miljoen kcal toegenomen, zodat deze thans 18 miljoen kcal bedraagt. O m onder alle omstandigheden een
goede warmteverdeling tussen de aangesloten bedrijven te garanderen, zijn z.g. piekbegrenzers in de installatie opgenomen.
H e t rendement van de centrale te Erica bedraagt thans, tot en met de warmtewisselaars, 7 5 % van de verbrandingswaarde van de stookolie, bij een aansluitwaarde
van 6 0 % van de volledige ketelcapaciteit. De leidingverliezen bedragen + 4 % . De
warmtedichtheid (kcal per strekkende meter afstandsleiding bij volledige bezetting)
bedraagt te Erica + 5000 kcal/m. Bij een doelmatige verkaveling, waarbij rekening
is gehouden met een te stichten warmtebedrijf, kan dit aanmerkelijk gunstiger zijn
( + 15.000 kcal/m). Hiermee is o.a. rekening gehouden bij het uitwerken van plannen voor de mogelijke vestiging van een warmtebedrijf te Klazienaveen.
O n d e r auspiciën van de Commissie Warmtebedrijven ismedewerking verleend aan
een vergelijkende kostenberekening warmtebedrijf/individueel stoken.
Bloembollenschuren
Er zijn enkele adviezen verstrekt betreffende inrichting van bollenschuren met
geventileerde stellingen. De op geventileerde stellingen bewaarde hyacinthen en
tulpen vertoonden op het veld zonder uitzondering een goede stand.
Tijdens het heetstoken van hyacinthen werden temperatuurmetingen verricht,
waarbij bleek dat de temperatuur binnen 1°G gelijkmatig was, zodat de geventileerde
stelling zich gunstig onderscheidde van andere wijzen van opslag (gewone stellingen,
gaasbakken).
Het transport in de kratjes op de stellingen wordt echter nog als een bezwaar
gevoeld. Ook hieraan wordt aandacht besteed.
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Hoekje van ITAL-ketelhuis,

Projecten
Hieronder zijn te verstaan de technische installaties, die voor kassen en klimaatruimten ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek worden ontworpen. Deze
opdrachten omvatten zowel het verwarmings-, luchtbehandelings- als het elektronische gedeelte van de installaties. De reeds eerder aanvaarde opdrachten behelzen
de medewerking aan het opstellen van het programma van eisen, maken van schetsontwerp en globale begroting, uitwerken tot definitief bestek, tekeningen en begroting, verzorgen van de aanbesteding, coördinatie en toezicht tijdens de uitvoering en
controle op de goede werking. De personeelssamenstelling van het I T T laat deze
werkwijze niet meer toe, zodat de technische uitwerking en de directievoering voortaan aan anderen zal worden overgelaten. Het I T T kan wel medewerking blijven
verlenen bij het opstellen van het programma van eisen en fungeren als technische
steun van de principaal.
In bewerking of uitvoering waren dit j a a r :
• Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw, Chemisch laboratorium, klimaatcellen (groeikamers), dakkas en ventilatiesysteem, laboratoriumruimten (doorgemeten en opgeleverd).
• Reactorgebouw I.T.A.L. installaties. Aanwijzingen zijn gegeven aan een particulier adviesbureau, dat de afhandeling verder verzorgt. Besprekingen met Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening gevoerd, betreffende centrale watervoorziening.
• Laboratorium voor Entomologie, Virologie en Phytopathologie te Wageningen,
complex klimaatkassen (installaties opgeleverd en metingen verricht).
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Afb. 34. Nieuw typecirkelmaaier.

Laboratorium voor Plantenfysiologisch Onderzoek te Wageningen, complex van
20 plantbehandelingsruimten (montagewerkzaamheden zijn in vergevorderd
stadium).
Laboratorium voor Erfelijkheidsleer te Wageningen (klimaatkassen aanbesteed
en in uitvoering).
Biochemisch Laboratorium te Leiden, complex klimaatkassen (aanbesteed en in
uitvoering).
I.P.O. te Wageningen, uitbreiding technische installaties (gedeeltelijk gereed gekomen).
Varkensproefbedrijf van het I . V . O . te Schoonoord, ventilatie-inrichting (uitwerking plannen technische installaties in overleg met directie en architectenbureau).
Proefstation voor de Bloementeelt teAalsmeer (uitwerking plannen in overleg met
bestuur Proefstation en Rijksgebouwendienst).
Stichting voor Plantenveredeling te Wageningen (opstellen technisch p r o g r a m m a
van eisen voor kassen en klimaatruimten in overleg met directie en onderzoekers).
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen (bespreking technische
installaties kassen).
Proefstation Naaldwijk (voorbereidende besprekingen met directie, architect en
adviesbureau betreffende te bouwen klimaatkassen en klimaatcellen).
Laboratorium voor Plantensystematiek te Wageningen, centraal kassencomplex
(besprekingen met architectenbureau).
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• Zoologisch Laboratorium te Leiden (aanwijzingen inzake kliniaatkas).
• Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen (aanwijzingen
centralisatie stookinrichtingen).
• Proeftuin Venlo en Proeftuin Huissen, technische installaties proefkassen.
Elektriciteit
Vrijwel alle beschikbare tijd is gebruikt voor het ontwerpen en toezicht houden bij
aanleg van de elektrische installaties voor bovengenoemde projecten.
Daarnaast zijn adviezen gegeven over elektrische grondverwarming. Teneinde
oppervlakten van 25-75 m 2 op een verantwoorde manier te verwarmen is een 3-fasensysteem ontwikkeld. In plaats van de veelal gebruikelijke 4 gaasbanen, worden hierbij
3 banen toegepast.
M e t de belangstelling voor de bedrijfsschuur neemt ook de vraag naar een goede
werkverlichting toe. O p de Werktuigendag van de N . F . O . te Bunnik zijn verschillende lamptypen getoond, te gebruiken als sorteerverlichting. Een nieuwe door
Philips ontwikkelde fluorescentiebuis Kleur 57, kwam bij een gehouden enquête
onder de bezoekers als de beste naar voren.
Machines en werktuigen
Het aantal voor de tuinbouwbedrijven beschikbare arbeidskrachten neemt nog
steeds af, zodat sterker wordt gestreefd naar mechanisatie en motorisatie. Voor allerlei handelingen, die gewoonlijk in handwerk worden uitgevoerd, wordt gezocht naar
werktuigen die dit handwerk kunnen vervangen. Voor enkele gevallen, o.a. bij de
Afb. 35. Spitmachineachter tweewielige trekker.
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grondbewerking in kassen, is dit in het afgelopen j a a r weer gelukt. Daarnaast
zijn aan een aantal werktuigen belangrijke verbeteringen aangebracht, zodat zij
beter voor h u n werk geschikt zijn geworden.
In sommige sectoren van machines en werktuigen is het aanbod overstelpend
groot. Standaardisatie en type-beperking werken nog niet erg door. Enkele landen
proberen vastere voet te krijgen op de Nederlandse markt (o.a. Italië en J a p a n ) .
Ook de Nederlandse industrie komt tot ontplooiing, hoewel de bereidheid om met
nieuwe ontwikkelingen te experimenteren, mede in verband met personeelsschaarste,
vaak gering is.
In Nederland zijn enkele werktuigen voor diepe grondbewerking ontwikkeld, die
o.a. goede diensten bewijzen bij het plantklaar maken van boomgaardpercelen.
D e spitmachine komt langzamerhand meer in gebruik. Naast de Nederlandse is er
nu ook een buitenlandse uitvoering achter een 2-wielige trekker, zodat de toepassingsmogelijkheden in kassen worden vergroot.
Voor de grondbewerking in warenhuizen is in toenemende mate gebruik gemaakt
van lierploegen.
Sleuvengravers zijn ontwikkeld voor het leggen van (plastic) drainbuizen en
grondverwarmingsbuizen.
Pootmachines voor bloembollen zijn volop in gebruik, zodat het merendeel van
de bollen thans machinaal wordt gepoot. Meerrijige bollenpoters met lier en kabel
leveren ook op kleigrond goed werk. O p sommige plaatsen gaat men de bollen
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(tulpen) op ruggen poten, enerzijds om de kans op waterschade te verminderen,
anderzijds om een beter uitzeefbare grond te krijgen voor de rooimachines.
Zowel bij de pottenpersmachines als bij de machines om de perspotten machinaal
te beplanten, is een flinke vooruitgang geboekt.
In Brabant en Limburg zijn gatenboren geconstrueerd om steunpalen voor fruitbomen en snijbonen in de grond te zetten. Voor de fruitteelt kwamen er nieuwe
verstekwerktuigen, terwijl bestaande zijn verbeterd. Ook de machines voor de ziektebestrijding hebben weer belangrijke verbeteringen ondergaan. De gedachte om de
ziektebestrijding en zelfs de chemische onkruidbestrijding uit te voeren met behulp
van de regeninstallatie begint meer terrein te winnen.
Door het toepassen van scheidingsstrippen is bereikt dat de cirkelmaaiers een
betere grasverdeling geven, terwijl met minder trekkracht kan worden volstaan. Een
der Nederlandse fabrikanten ontwikkelde, uitgaande van dit principe, een nieuw
type cirkelmaaier.
Bij de watervoorziening onder glas dringt de automatisatie snel door, zowel
wat de beregening als de overbemesting betreft. Voor het fijn verdelen van water zijn
betere neveldoppen ter beschikking gekomen. De beregening met vlakstraaldoppen
onder rozen en anjers neemt toe. I n toenemende mate worden in de fruitteelt regeninstallaties voor nachtvorstwering aangebracht. M e t de nachtvorstwering door
middel van kacheltjes e.d. zijn weinig nieuwe ervaringen opgedaan.
Vermeldenswaard is de ontwikkeling van een kunstmeststrooier voor kasteelten
als b.v. rozen en anjers.
Voor het machinaal plukken van stamslabonen voor de industrie zijn thans geschikte Nederlandse machines in de handel. Het rooien van waspeen op de zand- en
lichte zavelgronden blijkt mogelijk met enigszins aangepaste bloembollenrooiers.
De ontwikkeling van een kleibollenrooier is voortgezet; het mechanisch scheiden
van kluiten en bollen is voorlopig nog een probleem. Met een gemodificeerde knollenplukker zijn goede resultaten bereikt bij het rooien van gladiolen.
De ontwikkelde valeriaanrooier blijkt goed te voldoen; het thans uitgeschakelde
transport van grond betekent een grote besparing.
Voor het plukken van spruiten is een eenvoudig hulpmiddel tot stand gekomen;
er bestaat echter nog weinig ervaring mee.
H e t lichten van dahlia-knollen achter een 2-wielige trekker bleek goed mogelijk te
zijn.
Arbeidsvoorlichting
Hoewel de voorlichting in dit j a a r nog niet losgemaakt werd van het onderzoek,
kon toch begonnen worden met een meer op zichzelf staande arbeidsvoorlichting.
Enkele Rijkstuinbouwconsulentschappen kregen de gelegenheid om uit speciale
fondsen een medewerker voor de arbeidsvoorlichting aan te stellen.
Er is een aantal voordrachten gehouden over arbeidstechniek voor uiteenlopende
groepen van belangstellenden, terwijl adviezen zijn gegeven over bedrijfsopzet, werkmethoden, werkorganisatie, arbeidsrationalisatie e t c , zowel aan tuinbouwbedrijven
als aan gemeentelijke instellingen. Ook op het gebied van intern transport is voorlichting verstrekt.
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