hi/. /Ç:t>1l. /C3. V' ^3/./rs,V^ : fjf.cit .le û/i~,/</
Leidraad voor het Land- en Tuinbonwonderwtjs
ONDER REDACTIE VAN IR. W . T. RINSEMA EN IR. B . BOSMA

C 19

ARBEIDSLEER
DOOR

Ir. A. M O E N S

N.V.UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ W. E.J. TJEENK WILLINK, ZWOLLE, 1958

TEN GELEIDE
Gaarne spreek ik mijn grote vreugde uit over het feit dat in
Nederland voor het eerst een boekje zal verschijnen over de arbeidsleer in de landbouw.
Het onderzoek dat op het Instituut voor Landbouwtechniek en
Rationalisatie na de oorlog is verricht en ook de gegevens die op
de buitenlandse instituten werden verkregen, waren zo belangrijk
dat steeds meer de behoefte werd gevoeld aan een goede overdracht aan de praktijk.
Het onderwijs en daarop aansluitend de voorlichting zijn hier
bij wijze van spreken de bruggebouwers.
Maar degenen die de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein naar de praktijk moeten overdragen, moeten
worden opgeleid en gevormd.
En dit isgeen eenvoudige zaak. Want in het verleden heeft men
aangenomen dat voor een zo op traditie berustende bedrijfsvorm
als het landbouwbedrijf de ervaring wel de beste leermeester is.
Inhet verledenwasdit zekerwaar, envoor eenaantal eenvoudige
werkzaamheden is het misschien nog wel zo, maar van de andere
kant plaatst de steeds verder gaande mechanisatie de boer voor
geheel nieuwe problemen van economische en technische aard,
die in het bijzonder betrekking hebben opdenoodzakelijke en verantwoorde investeringen en kwesties van arbeidsorganisatie en
-methoden.
Het bijbrengen van werkmethoden dieniet optraditie berusten
is— zeker indien het volwassenen betreft — niet eenvoudig. Hierbij moeten dikwijls belangrijke psychologische weerstanden worden overwonnen, al is het resultaat soms nog zo spectaculair.
De wetenschappelijke onderzoekers moeten hun kennis als het
ware vermenigvuldigen door mensen op te leiden, welke deze
kennis weer kunen uitdragen aan de mensen in de praktijk. Zij zelf
zijn daarvoor niet de meest aangewezen figuren. Zij zijn te zeldzaam, hun tijd te kostbaar. En toch die kennis kan niet alleen op
de „schoolbanken" worden overgedragen, er moet worden gewerkt
met de hand, met de machine. Het moet wordengeleerd, geoefend,
getraind in korte tijd. En zomoet dezeonderzoeker ooknogonderwijsman en instructeur zijn tegen wil en dank. Maar het Instituut
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie kan zich gelukkig

prijzen dat het beschikt over mensen, die zich zowel op het terrein
van de wetenschap als voor de klas ware „meesters" hebben getoond.
Ik ben hen, maar ik veronderstel veel meer nog hun leerlingen
— en dat zijn leraren van Middelbare Landbouwscholen, praktijkleerkrachten en assistenten van de Landbouwvoorlichtingsdienst
— bijzonder dankbaar. En ik ben de schrijver van dit boek zeer
erkentelijk voor het vele werk dat hij voor ons deed en voor de
samenstelling van dit werkje in het bijzonder. Ik wens hem in zijn
belangrijk werk nog veel succes toe.
's-Gravenhage, 28 mei 1958.
Ir. N. J. A. VAN KEULEN.
Directeur van het Landbouwonderwijs.

VOORWOORD
In het boekje Arbeidsleer wordt een beschrijving gegeven van
een aantal richtlijnen voor vereenvoudiging van de arbeid in het
landbouwbedrijf.
Op het terrein van de arbeidstechniek en de organisatie van het
werk kunnen op alle landbouwbedrijven besparingen worden bereikt en steeds openen zich nieuwe mogelijkheden. In het boekje
is er naar gestreefd alle mogelijkheden tot besparing aan tijd,
kosten en menselijke inspanning, welke uit technisch, economisch
ensociaal oogpunt verantwoord zijn, opoverzichtelijke wijze samen
te brengen.
Vanwege het uitgebreide terrein van de stof moest de behandeling van minder belangrijke onderdelen van de arbeid beknopt
worden gehouden of achterwege worden gelaten.
Een belangrijk onderdeel van de arbeidsleer, dat evenmin werd
besproken, is het gebruik van werkplaatsgereedschappen voor
eenvoudige metaal-, hout- en lederbewerking en bouwconstructie's.
Ook het onderhoud en de reparatie van trekkers en werktuigen
moeten hiertoe worden gerekend.
In het boekje worden zowel het handwerk als het gebruik van
werktuigen behandeld. Op de technische bijzonderheden van de
constructie van werktuigen en gebouwen wordt niet ingegaan,
tenzij dit voor de omschrijving en beoordeling van het werk noodzakelijk is.
Het boekje moet worden gebruikt naast leerboeken over de
kennis van landbouwwerktuigen, boerderijbouw, bedrijfseconomie
en plantenteelt. Het is geenszins bedoeld om deze te vervangen.
Voor op- of aanmerkingen van de lezer houd ik mij aanbevolen.
DE SCHRIJVER.
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INLEIDING
De arbeidsleer omvat de behandeling van de vormgeving en de
bestedingvan de arbeid.
Arbeid is een doelbewuste inspanning om een economisch doel
te bereiken.
De mens brengt daartoe offers en wel in tweeërlei zin:tijd en
inspanning.
De arbeidstijd is een belangrijk deel van het menselijk leven.
In de arbeidstijd moeten het geld en de goederen worden bijeengebracht, om zijn behoeften en die van anderen, die niet aan het
produktieproces deelnemen, te bevredigen. Aangezien de behoeften
geen grenzen kennen is het gewenst, dat in de beschikbare arbeidstijd zoveelmogelijk wordt geproduceerd. Er zijn echter grenzen, welke door de maximale toelaatbare belasting van de menselijke geest en het lichaam worden gesteld.
De bestede tijd en inspanning kunnen in geld gewaardeerd worden doordat de mens tijd, kennis en energie als ruilmiddel tegen
een zekere vergoeding beschikbaar stelt.
De vergoeding noemen we het loon.
In de bedrijfsleer wordt het arbeidsloon aangeduid met het begrip loonkosten.
De loonkosten vormen samen met de kosten van het gebruik
van hulpmiddelen de arbeidskosten.
Tijd, inspanning en arbeidskosten zijn dus de drie grootheden,
waarin de arbeid kan worden uitgedrukt.
Het doelvan de arbeidsleeris de tijd, kosten en inspanning, die
voor een zekere produktie nodig zijn, te verminderen, en te komen
tot een sociaal en economisch verantwoorde produktiviteit, een
zo hoog mogelijke welvaart en een grotere arbeidsvreugde.

HOOFDSTUK I — ALGEMEEN
1.1. HET KARAKTER VAN DE LANDARBEID.

De arbeid in het landbouwbedrijf heeft verschillende kenmerken:
— per bedrijf een klein aantal arbeidskrachten;
— weinig specialisatie;
— arbeid onder sterk variërende omstandigheden;
— arbeid onder seizoensinvloeden;
— de maatschappelijke waardering is laag;
— geen onderlinge concurrentie.
Elk kenmerk zullen we eens nader bekijken, omdat dit voor het
verkrijgen van een goed inzicht in de arbeid nodig is.
Het aantal arbeidskrachtenperbedrijf.
Volgens de beroepstelling van 1956 was het aantal in de landen tuinbouw werkzamen als volgt verdeeld:
bedrijfshoofden
240.000
mannelijke medewerkende gezinsleden . . 106.000
overige vaste arbeidskrachten
82.000
tijdelijke mannelijke arbeidskrachten . . 50.000
478.000
In de tuinbouw zijn ongeveer 100.000 mannelijke arbeidskrachten werkzaam. De overige 378.000 zijn verdeeld over 187.000 bedrijven. Per bedrijf zijn er dus gemiddeld 2 arbeidskrachten.
Hieruit volgt, dat op de meeste bedrijven de boer in hoofdzaak
de arbeid verricht, daarbij geholpen door medewerkende gezinsleden en arbeiders in loondienst.
60 % van de bedrijven zijn kleiner dan 20 ha.
Dit bedrijfstype staat bekend als het gezinsbedrijf.
De arbeid van de gezinsleden wordt vaak niet betaald.
Ook is de arbeid vaak tijdelijk, met name de hulp van vrouwelijke arbeidskrachten.
De beschikbare hulp is afhankelijk van de grootte van het gezin,
en de leeftijd van de gezinsleden. Een jonge boer, die geen hulp
krijgt van (inwonende) ouders, broers of zusters, staat er alleen

voor. Later helpen de kinderen mee, althans op vele bedrijven
één, de opvolger.
Het arbeidsaanbod schommelt dus in de loop der jaren en is
van bedrijf tot bedrijf verschillend.
Het minimum is één, het eenmansbedrijf.
Weinig specialisatie.
Het gering aantal arbeidskrachten per bedrijf maakt, dat één
arbeider alle voorkomende werkzaamheden moet beheersen.
In één bedrijf worden met het oog op de noodzakelijke vruchtopvolging, risicoverdeling en arbeidsspreiding meestal verschillende
Produkten voortgebracht.
Ook dit belemmert de specialisatie van de arbeid.
Het gevolgis, dat de arbeider in de Landbouw vele verschillende
werkzaamheden moet kennen, waarvan sommige zo kort duren,
dat nauwelijks voldoende routine kan worden verkregen. Werktuigen worden slechts gedurende enkele tientallen uren per jaar
gebruikt, hetgeen demechanisatie ten zeerste tegenhoudt en anderzijds hoge eisen stelt aan de bewaring en het onderhoud. Kapitaal
in werktuigen wordt voor lange tijd vastgelegd.
Alleen in grotere bedrijven met drie en meer arbeidskrachten
is een functieverdeling mogelijk: 2 verrichten b.v. alle werk met
paarden of trekkers, de 3 e en 4e arbeider verrichten uitsluitend
handwerk.
Twee personen moeten in een bedrijf elkaar steeds kunnen vervangen. Dit is ook het grote probleem van het eenmansbedrijf.
Burenhulp en eventueel een arbeider in gezamenlijke dienst van
een aantal bedrijven kan hier een oplossing brengen.
Waardering van de landarbeid.
Door middel van werkclassificatie kan het werk van de landarbeider worden vergeleken met de arbeid in andere beroepen b.v.
metaalbewerker. Hierbij wordt gelet op:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kennis (van feiten, materialen, vaktheorie, werkmethoden).
Zelfstandigheid (beslissingen nemen, vrijheid van handelen).
Afbreukrisico (schade aan materialen, goodwill, prestige).
Bewegingsvaardigheid (reactiesnelheid, beheersing van de
bewegingen).
Materiaal- en machinegevoel.
Contact met anderen (tact, houding, service).
Zwaarte van de arbeid.
Inspanning.
Oplettendheid.

10 Bezwaren, die aan de werksfeer zijn verbonden.
11 Risico.
12 Gezagsuitoefening.
Aan elke hier genoemde factor wordt een cijfer toegekend. Elk
cijfer wordt vermenigvuldigd met een zg. afweegfactor. Dit is een
cijfer, dat derelatieve belangrijkheid van de betrokken factor voor
die functie tot uitdrukking brengt.
Vervolgens worden alle produkten opgeteld.
De som geeft de waardering van de functie. Door dezelfde methode toe te passen voor een aantal uiteenlopende functies wordt
onderlinge vergelijking hiervan mogelijk gemaakt.
In de vaststelling van het loonpeil inverschillende bedrijfstakken
speelt de werkclassificatie hierdoor een belangrijke rol.
Een voorbeeld van een dergelijke classificatie is hieronder weergegeven:
VOORBEELD VOOR A R B E I D E R — V E E V E R Z O R G E R IN ZUIDHOLLAND.
functie-omschrijving
I weide verzorgen

cijfer
2^

zorgt voor bemesting: gieren; stalmest
rijden, verspreiden en eggen, compost
strooien, kunstmest strooien, sloten en
greppels schoonmaken, pollen en distels
steken, toppen maaien, dammen en
hekken onderhouden.

1. kennis:

weten hoe een gegeven hoeveelheid
kunstmest te strooien en verdelen, hoe
mest te verdelen, hoe t e greppelen en
sloten te reinigen, kennis van baggeren
en omsteken.

21

2.

zelfstandigheid:

zelf beslissingen nemen in verband met
toestand van de grond, gras, paard,
op algemene aanwijzingen van de boer.

1|

3.

afbreukrisico:

schade door onzorgvuldig kunstmeststrooien, niet goed doorwerken van
baggerhopen, greppels en sloten verkeerd schoonmaken.
handigheid voor kunstmeststrooien, begreppelen, sloot schoonmaken, baggeren, bewegingen worden moeilijker door
de zwaarte.
11

cijfer
2

5. materiaal en
machinegevoel:

gevoel voor paarden nodig.

0

6. contact met anderen

werken meestal alleen.

4

7. zwaarte:

sloten schoonmaken, draineren, kunstmeststrooien met mestbak van 25 kg,
mestladen, greppelen, baggeren.

4

8. inspannende

1

9. oplettendheid:

houding:

gebukt bij greppelen, mest op- en afladen, mest en compost verspreiden,
bukken bij baggeren.
eentonigheid bij distels en bloemen
trekken, waardoor aandacht kan verslappen.

4

10. bezwaren werksfeer en
materiaal:

winterwerk buiten in de kou, vuil werk
bij afmesten, sloot schoonmaken is n a t
werk, kunstmeststrooien vuil, stoffig en
nat werk.

1

11. persoonlijk risico

reumatiek, verkoudheden, trap van
paard, infectie bij kunstmest.

0

12. leiding geven:
II hooien en inkuilen.

1. kennis

kanten maaien met zeis, grasmaaien
met machine, keren en schudden m e t
machines, opperen en ruiteren, laden,
voerleggen, lossen, conserveringsmiddel toevoegen, afdekken van kuil.
kennis van paard, gebruik werktuigen,
maken van hooivak en kuilhoop van
voerhooi, het werken met zeis, vork.

ij

2. zelfstandigheid:

beslissingen in verband met toestand
gras en egaliteit van grond, moet zeggen
wanneer wagen vol is.

3

3.

afbreukrisico:

schade aan werktuigen, op hol slaan
paard, omslaan wagens, kans wordt
vergroot door hoog tempo.

4

4.

bewegingsvaardigheid:

handigheid nodig voor maaien in h a n d werk, op- of afsteken in hoog tempo.

12

cijfer
3

5. materiaal- en
machinegevoel:

gevoel voor paarden en maaimachine,
voelen wanneer er iets mis gaat.

6. contact met anderen:

nauwe samenwerking met 3 anderen,
goede verhouding hiervoor nodig.

7. zwaarte:

voortdurend verplaatsen van hopen
hooi en gras op de vork.

8. inspannende

houding:

geregeld werken met de vork boven
macht of bukken bij opvorken.

9. oplettendheid:
10. bezwaren werksfeer en
materiaal:

veel weersgesteldheden in hoog tempo,
werk in schuren stoffig en vuil, vaak
jeuk en transpireren.

2

11. persoonlijk risico:

reumatiek, verkoudheid, vallen van
wagen bij aantrekken van paard, verwondingen met vork, t r a p van paard,
hand in mes van maaimachine.

0

12. leiding geven:
I I I ï;e« verzorgen:

melkt koeien met de hand, voert vee,
afmesten, vee reinigen, geboorteverzorging, timmeren van hokken, stal
en buitenwerk schoonhouden.

2-1

1. kennis.

enige kennis van dieren, melken, weten
wanneer koe is uitgemolken, weten hoe
voederrantsoenen zijn te bepalen, onderhoudswerk.

1

2.

werkt meest onder toezicht van de
boer; bij geboorte en ziekte van vee
weten wat te doen.

2

3. afbreukrisico :

waardevermindering van vee door niet
goed uitmelken, ontstaan van ziekte
bij varkens door niet goed droog houden.

4.

men moet slag hebben bij melken van
koeien en bij het balanceren van zware
kruiwagens.

zelfstandigheid:

bewegingsvaardigheid:

5. materiaal- en
machinegevoel:

gevoel voor omgaan met vee
13

cijfer
1

alleen met mede-arbeiders goede verstandhouding voor werkverdeling nodig.

6. contact met anderen:

-tillen van melkbussen, rijden van mestkruiwagen, rijden met hooi of kuilgras.

7. zwaarte

8. inspannende houding: bukken bij schoonmaken en afmesten.
9. oplettendheid:

melken is vervelend werk en 's winters
in warme omgeving. Aandacht dreigt te
verslappen.

10. bezwaren werksfeer
en materiaal:

tijdens stalperiode: stank, vuil, temperatuurwisseling buiten en binnen bij
afmesten en voeren, warmte bij het
melken. Voeren van hooi is stoffig.
Melken onder alle weersomstandigheden.

11. persoonlijk risico:

trap van paard, koe, stier. Kans op
besmetting of kou vatten.
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In 1957 werden na een dergelijke classificatie door het Landbouwschap de volgende functies in het akkerbouw- en veehouderijbedrijf onderscheiden:
vakarbeider A
gemiddeld 103 punten
vakarbeider B
88
vakarbeider veehouderij
73
seizoenarbeider
65
ongeschoolde arbeider
20
Op basis van deze waardering is thans het grondloon van de
verschillende categoriën arbeiders bepaald.
Dit geschiedt door collectieve overeenkomsten, die door het
Landbouwschap — de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in de
Landbouw, waarin zowel de werkgevers als landarbeiders zijn vertegenwoordigd — worden opgesteld en door het College van Rijksbemiddelaars moeten worden goedgekeurd.
In het verleden was het loonpeil in de Landbouw lager dan in de
industrie als gevolg van een overbevolking op het platteland.
Bovendien waren dewoningtoestanden vaak minder goed en waren
de werktijden langer dan in de stad. Dit heeft de waardering voor
de landarbeid ongunstig beïnvloed.
Gedeeltelijk spelen deze factoren nog een rol.
Het seizoenkarakter.
Onder invloed van het klimaat is het werk afhankelijk van het
seizoen. In de zomer en de herfst is er voor het oogstwerk meer
arbeid nodig dan in de winter. Het gevolg is:
— grote seizoenwerkloosheid in de winter;
— groot verschil in werktijd tussen zomer en winter;
— een groot aantal tijdelijke arbeidskrachten.
Er is een „zichtbare" en „verborgen" werkloosheid. De eerste
wordt gevormd door de seizoenarbeiders, die in de winter wachtgeld- of werkloosheidsuitkering ontvangen. De tweede is de leegloop in het bedrijf, doordat produktief werk ontbreekt. In hoofdstuk 7 komen we hierop nader terug.
In de gezinsbedrijven worden tijdelijke drukke perioden opgevangen door hulp uit het gezin. In de grotere bedrijven moeten
extra arbeiders worden aangetrokken of moet de extra behoefte
door mechanisatie worden opgevangen.
In de akkerbouw is het aantal werkuren per jaar ongeveer 2400,
in de veehouderij 3000—3200. In de zomer worden in het weide15

bedrijf weken gemaakt van 80 uren. Dit is zeer hoog en verkorting
van de werktijd is gewenst. Bij lange werktijden daalt het tempo
en werk, waarbij van werktuigen wordt gebruik gemaakt, wordt
daardoor duurder.
Aanpassing van de werktijden aan het overige bedrijfsleven zal
ook de waardering voor de landarbeid verhogen.
Verwachtingen voordetoekomst.
In de toekomst zal door de voortschrijdende mechanisatie de
omvang van de werkgelegenheid afnemen met 1 à 2 % per jaar,
tenzij buiten de Landbouw onvoldoende werkgelegenheid aanwezig is.
Het karakter van het werk in de Landbouw zal voor de arbeider
aantrekkelijke veranderingen ondergaan. Het zware werk zal meer
en meer worden overgenomen door werktuigen. Het besturen, afstellen en rapareren van deze werktuigen zal een steeds grotere rol
spelen evenals de organisatie van het werk. Minder arbeid met de
spieren, meer met het hoofd.
Een goede opleiding voor deze taken is noodzakelijk om ze goed
en met vreugde te kunnen uitvoeren.
Geenonderlingeconcurrentie.
Land- en tuinbouwers zien elkaar niet als onderlinge concurrenten. Het gevolg is, dat een algemene, vrije uitwisseling van gegevens over produktie- en arbeidsmethoden mogelijk is.
Hierdoor is het mogelijk, dat op allerlei particuliere bedrijven
en proefboerderijen onderzoekingen en uitvindingen worden gedaan, welke ter algemene kennis worden gebracht.
Het onderzoek op het gebied van de arbeidsbesteding wordt in
Nederland uitgevoerd door het Instituut voor Landbouwtechniek
en Rationalisatie te Wageningen. De onderzoekingen omvatten:
— de ontwikkeling van nieuwe werktuigen;
— de beproeving van bestaande werktuigen;
— de ontwikkeling van nieuwe arbeidstechnieken;
— de organisatie van het werk;
— de rentabiliteit van de mechanisatie.
Door de Landbouwvoorlichtingsdienst worden de resultaten van
de onderzoekingen en eigen waarnemingen onder de boeren en de
arbeiders verspreid.
Scholen, cursussen, lezingen, forumbesprekingen, demonstraties
en tentoonstellingen helpen verdermedenieuweinzichten en werkwijzen bekend te maken.
16

Financieel-economische onderzoekingen op het gebied van de
arbeidsbesteding worden ook verricht door het Landbouw-Economisch Instituut in Den Haag.
1.2.

D E ARBEID ALS PRODUKTIEFACTOR.

Het doel van de produktie is een zo groot mogelijke winst.
Voordeprodruktiezijnnodig:arbeidenkapitaal (inclusief grond).
Onder arbeid verstaan we alle activiteiten van de mens ten behoeve van de produktie: handarbeid, besturing van trekdieren en
werktuigen evenals organiserende, leidinggevende en administratieve arbeid.
Tot het kapitaal behoren: grond, gebouwen, vee, werktuigen,
meststoffen, enz.
Het gebruik van arbeid en kapitaal veroorzaakt kosten: loon,
afschrijving, rente, enz.
De som van alle kosten noemen we produktiekosten.
De maximale winst wordt bereikt bij een zodanige omvang van
de produktie (optimale produktie), dat verdere opvoering tot
hogere produktiekosten zou leiden dan de toename van de opbrengst zou bedragen.
Vóór dit peil wordt bereikt heeft iedere produktieverhoging een
stijging van de winst tot gevolg.
De optimale produktie en de maximale winst zijn in een bedrijf
geen vaste grootheden, omdat zowel de opbrengsten als de produktiekosten aan voortdurende schommelingen onderhevig zijn.
De produktiekosten veranderen doordat de waardering van de
arbeid of het kapitaal zichwijzigt en doordat dewijzevan produktie
verandert.
De wijze van produktie wordt beïnvloed door:
— de arbeidsorganisatie: indeling en volgorde van de werkzaamheden;
— de arbeidstechniek;
— de arbeidsgeschiktheid: lichamelijke geschiktheid, vakkennis,
vaardigheid, werklust;
— de arbeidsomstandigheden: inrichting van de arbeidsplaats,
het klimaat, de aard van de produkten, enz.
We zullen in de volgende bladzijden aangeven welke produktiemethoden de meest voordelige zijn en tot het bereiken van een
maximale winst kunnen bijdragen.
Behalve als kosten moeten we de factor arbeid ook zien alsbron
van inkomen voor de arbeider.
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In ruil voor het arbeidsvermogen en de tijd, die hij aanbiedt,
ontvangt hij een vergoeding: het arbeidsloon.
Door de toepassing van meer doelmatige produktiemethoden
worden de kosten verlaagd, hetgeen
— tot een hoger arbeidsloon aanleiding zal geven;
— de winst zal doen stijgen zonder verhoging van het loon;
— beide zal doen stijgen.
Afhankelijk van vraag en aanbod van arbeid en de politieke en
economische positie van de werkgevers en de arbeiders, zullen de
verkregen besparingen het bedrijf, de arbeiders of beide ten goede
komen.
Verdeling van de voordelen gebaseerd op de geleverde bijdragen,
is steeds de beste oplossing.
1.3.

ARBEIDSKOSTEN E N ARBEIDSPRODUKTIVITEIT.

Arbeidskosten.
Kapitaal en arbeid zijn onderling vervangbaar.
Bij een zekere omvang van de produktie kan arbeid worden bespaard door kapitaal aan te wenden voor de aankoop van arbeidbesparende werktuigen of voor verbetering van de arbeidsomstandigheden (gebouwen, verkaveling en wegen).
Hieruit volgt, dat in de bedrijfsvergelijking de hoeveelheid arbeid uitgedrukt in uren of gewaardeerd in geld geen bruikbare
maatstaf is voor de beoordeling van de doelmatigheid van de bestede arbeid. In het ene bedrijf kan immers meer kapitaal ter vervanging van arbeid zijn aangewend dan in het andere.
De beoordeling van de arbeidsbesteding is alleen mogelijk door
de kosten van de arbeid en het kapitaal, voorzover dit voor de uitoefening van de arbeid wordt aangewend, samen te voegen.
Dit geeft ons de arbeidskosten.
De arbeidskosten worden gevormd door de som van:
—
—
—
—

loonkosten: kosten van eigen arbeid en die van anderen;
trekkrachtkosten: kosten van paarden en trekkers;
werktuigkosten: kosten van werktuigen en gereedschappen;
werk door derden: kosten van loonwerkers, werktuigcoöperaties, buren, enz.
Verminderd met de kosten van

— werk voor derden: loonwerk, burenhulp, uitlenen van werktuigen ten behoeve van derden.
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De arbeidskosten worden beïnvloed door de factoren, welke in
de vorige paragraaf zijn genoemd:
arbeidsorganisatie, arbeidsgeschiktheid en arbeidsomstandigheden.
Voor de vergelijking van arbeidskosten moeten deze dus bekend
zijn.
Arbeidsproduktiviteü.
De arbeidsproduktiviteit is de verhouding tussen de hoeveelheid
arbeid en de omvang van de produktie.
Voor de bepaling van de arbeidsproduktiviteit kunnen worden
gekozen:
1°. voor de omvang van de produktie: gewichtshoeveelheden,
bewerkte oppervlakte;
2°. voor de bestede arbeid: het aantal gewerkte manuren, manjaren e.d.
De arbeidsproduktiviteit wordt aldus uitgedrukt in stoffelijke
eenheden, bv. kg melk per manjaar. Een manjaar is de arbeidstijd
van een mannelijke vakarbeider in één jaar.
Voor een vergelijking tussen twee weidebedrijven geeft dit cijfer
een interessant beeld, omdat wehier in hoofdzaak met één produkt
te maken hebben.
Het aantal kg melk per manjaar loopt b.v. in de praktijk uiteen
van 30.000 tot 90.000 kg.
In bedrijven waar verschillende produkten worden voortgebracht
stuit het gebruik van stoffelijke eenheden op bezwaren, omdat de
arbeid niet nauwkeurig over de verschillende produktierichtingen
kan worden verdeeld. Een betere vorm, waarin de arbeidsproduktiviteit kan worden aangeduid is in dit geval de verhouding tussen
de in geld gewaardeerde opbrengstenen loonkosten.
In het landbouwbedrijf bedroeg de stijging van de arbeidsproduktiviteit tussen 1900 en 1950 gemiddeld 1% per jaar. In de
laatste jaren was deze ongeveer 2 % als gevolg van de sterke
mechanisatie en een daling van het aantal arbeiders, werkzaam in
de landbouw. In sommige bedrijven is zelfs een jaarlijkse stijging
van 4 % vastgesteld.
Loonkosten.
De loonkosten worden gevormd door het loon, verhoogd met
toeslagen voor vakantie, diploma's, moeilijke werkomstandigheden en de kosten van sociale verzekeringen.
In de collectieve arbeidsovereenkomsten voor het land- en tuin19

bouwbedrijf welke door het College van Rijksbemiddelaars zijn
goedgekeurd, is de beloning geregeld van allen, die in loondienst
in de landbouw werkzaam zijn.
Voor de boer en de medewerkende gezinsleden, die niet in loondienst werken, kan voor overeenkomstige arbeid het loon worden
berekend, dat betaald zou moeten worden, wanneer het werk in
loondienst zou worden verricht. In werkelijkheid vindt geen betaling van loon plaats.
De berekening dient uitsluitend voor de bepaling van de arbeidskosten en de bedrijfswinst.
De boer heeft, naast het verrichten van uitvoerende arbeid een
organiserende taak:
a. Als ondernemer:de bepaling van het produktieplan, de aankoop van grondstoffen en vee en de verkoop van produkten
en vee, de financiering van het bedrijf en de betaling van de
lonen.
b. Als bedrijfsleider: de organisatie van alle werkzaamheden,
wat betreft het tijdstip en de wijze van uitvoering.
De functies van ondernemer en bedrijfsleider nemen in een bedrijf, waar 3 of meer arbeidskrachten werken, zoveeltijd inbeslag,
dat deuitvoerende arbeid moetworden beperkt tot drukkeperioden
of geheel niet voorkomt.
Trekkrachtkosten.
Voor de voortbeweging en aandrijving van werktuigen worden
paarden en trekkers gebruikt.
Dit veroorzaakt kosten.
Voor paarden zijn deze: voer, hoef, hoefbeslag, afschrijving en
rente van het geïnvesteerde kapitaal, risico's van ongeval, ziekte
en dood, kosten van ziekte e.d.
Onder afschrijving verstaan wehet volgende:wanneer een paard
op4-jarige leeftijd isgekocht voor f 1.200,—en op 10-jarige leeftijd
wordt verkocht voor f600,— heeft een kapitaalsverlies plaats van
f 600,—. Dit wordt door afschrijving verdeeld over 6 jaar. De afschrijving bedraagt in dit geval f 100,—per jaar. Door afschrijving
wordt kapitaal gereserveerd voor een nieuwe aankoop van een
4-jarig paard.
De berekening van de kosten van paarden is steeds enigszins
onzeker, omdat sommige kostenelementen niet nauwkeurig bekend
zijn b.v. voerkosten gedurende de weideperiode.
Ook levert een paard behalve trekkracht nog andere baten:
veulens, mest.
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Voor trekkers zijn de kosten samengesteld uit: afschrijving,
onderhoud, rente van het geïnvesteerde kapitaal en risico's van
gehele of gedeeltelijke vernietiging.
De afschrijving wordt gebaseerd op de technische en deeconomische levensduur.
Onder technische levensduur verstaan we de duur (jaren, bedrijfsuren), waarover redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat
het werktuig behoorlijk zal functionneren. Natuurlijk hangt dit
mede af van de zorg, die eraan wordt besteed.
Normen voor afschrijving moeten daarom steeds worden gecombineerd met normen vooronderhoud envernieuwing van onderdelen (banden, bougies, zuigers, cylinders, lagers enz.).
De norm voor de afschrijving van een middelzware wieltrekker
bedraagt b.v. 8000 gebruiksuren, terwijl het onderhoud op 50 %
van de koopprijs wordt gesteld. Hierin is een volledige motorrevisie begrepen.
De economische levensduur wordt bepaald door de kans op veroudering, doordat nieuwe typen of constructies worden ontwikkeld, waardoor de vraag naar thans aan de markt zijnde trekkers
en motoren sterk daalt.
Voorbeelden van constructies, die de prijs van de trekker sterk
beïnvloeden, zijn: hydraulische hefinrichting met driepuntsbevestiging, kruipversnelling, licht gewicht en hoge doorlaatopening
onder de trekker. Nieuwe ontwikkelingen zijn: doordraaiende aftakas, hydraulische koppeling en hydraulische aandrijving. Om
deze reden is het noodzakelijk de afschrijving van de trekker niet
alleen te baseren op het aantal gebruiksuren, doch ook een aantal
jaren vast te stellen.
Voor de middelzware wieltrekker b.v. 8000 uren of 10 jaren.
Werktuigkosten.
De werktuigkosten worden op ongeveer gelijke wijze bepaald
als de kosten van trekkers.
Voor de kleine werktuigen is de eenvoudigste werkwijze deze in
één jaar af te schrijven.
Tot de kleine werktuigen rekenen we alles beneden f 100,—.
Werk doorderden.
Tot het werk door derden rekenen we alle werkzaamheden, die
door aanneming van werk ten behoeve van de produktie worden
verricht en waarvoor een zekere vergoeding wordt betaald, die
niet tot de loonkosten wordt gerekend, eventueel inclusief een ver21

goeding voor gebruikte en verbruikte hulpmiddelen : kosten van
dorsen, spuiten door een loonwerker e.d.
1.4.

ARBEIDSPRESTATIE.

De hoeveelheid arbeid, die voor een zekere produktie nodig is,
kan behalve in geld, worden uitgedrukt in tijdseenheden: seconden,
minuten, uren, dagen, weken, maanden en jaren.
Wanneer we spreken over „benodigde tijd" moeten we twee
begrippen x onderscheiden:
a. het arbeidsverbruik: de werkelijke bestede tijd;
b. de arbeidsbehoefte: de benodigde tijd, wanneer doelmatig en
in een normaal tempo wordt gewerkt.
Het arbeidsverbruik geeft dus de tijd, die is gemeten in een bepaalde situatie.
De bepaling geschiedt door tijdmeting.
De hoeveelheid arbeid, die wordt verricht, noemen we de arbeidsprestatie.
Het arbeidsverbruik voor een bepaalde prestatie kan groter of
kleiner zijn dan de arbeidsbehoefte, doordat meer of minder doelmatig, dan wel in een hoger of lager tempo, wordt gewerkt.
De arbeidsprestatie is dus afhankelijk van de werkmethode en
het werktempo.
Bij een tijdmeting moeten derhalve de methode worden omschreven en het tempo worden vermeld.
Het laatste geschiedt door de afwijking vast te stellen van het
normaal tempo, dat b.v. 100 wordt gesteld.
Werkmethode en tempo worden bepaald door de organisatie,
de arbeidstechniek en de arbeidsgeschiktheid.
Tot de arbeidsgeschiktheid behoren de lichamelijke en geestelijke geschiktheid (lichaamsbouw, lichaamskracht, uithoudingsvermogen, aanleg, intelligentie), de vakkennis, de vaardigheid en
de werklust.
De werklust is afhankelijk van de beloning, de waardering, de
werksfeer en gezinsomstandigheden. Zie voor meer bijzonderheden
paragraaf 1.7.
De arbeidsprestatie is verder afhankelijk van de arbeidsomstandigheden:de inrichting van de arbeidsplaats, de aard van de grond1
Ook voor de andere grootheden, waarin de arbeid wordt uitgedrukt :
arbeidskosten en -inspanning kan de indeling in arbeidsverbruik en arbeidsbehoefte worden gevolgd.
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stoffen en de produkten, de grondsoort, de toestand van de grond,
de temperatuur, de verlichting en de windkracht en windrichting.
Ook deze moeten bij de prestatie-bepaling zo volledig mogelijk
worden omschreven.
Vermelding van een arbeidsprestatie en het arbeidsverbruik
moet dus steeds drie factoren inhouden:
— werkmethode
— tempo
— werkomstandigheden.
Verhoging van de arbeidsprestatie wordt bereikt door één of
meer factoren te verbeteren.
Ten aanzien van dewerkmethode moeten westeedsstreven naar
de doelmatigste methode, dit isdiemethode, welkebij een redelijke
inspanning en de laagste kosten het beste resultaat geeft.
Wanneer het tempo lagerisdan 100,dankan deprestatie worden
verhoogd door het tempo op te voeren.
Onder tempo 100, het zg. normaal tempo, verstaan we dat
tempo, dat — per definitie —3/4 deel is van het maximale tempo,
dat kan worden volgehouden zonder dat de gezondheid wordt
benadeeld.
Overschrijding van het normaal tempo is dus altijd mogelijk.
Voor ieder werk wordt het normaal tempo vastgelegd.
De arbeidsomstandigheden kunnen als regel slechts ten dele
worden beïnvloed. De temperatuur, de windkracht en de grondsoort hebben soms grote invloed op de prestatie, terwijl zij vaak
niet kunnen worden gewijzigd. Zoveel mogelijk dient echter verandering en aanpassing plaats te hebben. Voorbeeld:
1. Brede lagedruk-banden op drassige bodem.
2. Verwarming in de werkplaats bij vorst.
Bij opgavenoverde arbeidsbehoefte voorbepaalde werkzaamheden
moetendewerkmethodeen dewerkomstandighedensteedsworden vermeld.
De normale arbeidsprestatie.
Door de invloed van vele factoren wordt de bepaling van de
normale arbeidsprestatie, dit is de prestatie wanneer doelmatig
en in een normaal tempo wordt gewerkt, bemoeilijkt.
Voor verschillende omstandigheden gelden afzonderlijke normen.
23
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Normen zijn voor vele doeleinden nuttig, zoals uit de volgende
paragraaf zal blijken, zodat zowel in ons land als in het buitenland
aan de vaststelling van normen veel aandacht wordt besteed.
De wijze van samenstelling is zeer verschillend. In navolging
van de industrie worden in ons land normen opgebouwd uit gegevens van arbeidsstudies met het stophorloge.
De opbouw van normen is hierbij gebaseerd op de indeling van
werkzaamheden, die bij dit onderzoek wordt gevolgd.
De kleinste onderdelen zijn handelingen. Normen voor handelingen worden grondtijden genoemd.
Een aantal handelingen vormen samen een bewerking.
De norm voor een bewerking heet normtijd.
Een aantal bewerkingen kunnen worden samengevoegd tot
groepen van bewerkingen en processen.
Een aantal processen wordt samengevoegd in hoofdgroepen.
Hoofdgroepen zijn: akkerbouw, weidebouw, vee, algemeen, fruitteelt, enz.
Processen zijn b.v.: tarwe, aardappelen, rundvee.
Groepen van bewerkingen zijn: grondbewerking, zaaien, verzorging, oogst, algemeen.
Bewerkingen zijn: ploegen, eggen, spuiten, maaien, dorsen, enz.
Handelingen voor debewerkingploegen zijn: het eigenlijke ploegen,
het draaien, het in- en uit het werk stellen, het afstellen, enz.
Met behulp van grond- en normtijden kan de arbeidsbehoefte
voor gehele processen en het gehele bedrijf worden bepaald.
Voorbeeld:
Handeling : aanzetten van melkmachine .
0,30 min. per dag
Bewerking: melken van één koe
. . . 10,50 „ „
Proces
: verzorging van één koe . . . 100,00 uren per jaar
Bedrijf
: alle werkzaamheden
. . . 9000,00 „
1.5. GROND- EN NORMTIJDEN.

Overeenkomstig het voorgaande is de definitie van een grondtijd als volgt:
De grondtijd is de benodigde tijd voor een handeling, die wordt
uitgevoerd door een vaardige arbeider, werkend in een normaal
tempo volgens een doelmatige werkmethode onder normale omstandigheden.
Zowel de werkmethode als de omstandigheden moeten duidelijk
en volledig zijn omschreven.
Grondtijden worden samengevoegd tot normtijden door de pro25

dukten van de grondtijden en defrequentie, waarin ze voorkomen,
bij elkaar op te tellen. Voorbeeld:
1. grondtijd voorhet eigenlijke ploegen x frequentie = #
2. grondtijd voor draaien
X
„
=b
3. grondtijd voor in- en uit het werk
stellen
X
„
=c
Totaal ==à-f-b-f-c
De tijd a noemen wede productievetijd; b en c de bijkomende
tijden.
De arbeider heeft behalve voor deze handelingen tijd nodig voor
algemene handelingen: bespreking van het werk, controle, persoonlijke verzorging, eventuele rust en onvermijdbaar oponthoud.
Hiervoor wordt de som van a, b en c verhoogd met een minimale
toeslag van 10 %. De aldus verkregen tijd is de normtijd.
Grondtijden worden gewoonlijk weergegeven in minuten en centiminuten. 1 Centiminuut is het 1/100 deel van een minuut.
Normtijden worden weergegeven in uren of minuten.
Voor de norm van een produktieproces of een bedrijf kiezen we
demandag. Deze is gelijk aan 9uren arbeid van een vaardige mannelijke arbeider werkende in normaal tempo.
Voorbeeldvan de berekening van eennormtijd voor hetpoten van aardappelen.
1. Werkmethoden en werkomstandigheden.
De aardappelen worden geplant in plantgaten met behulp van de pootgordel. Perceel 200 x 100 m. Per ha 40.000 poters, maat 35/45 in poterkistjes, inhoud 12,5 kg. Voorraad op beide wendakkers en midden op het
perceel. Poten afwisselend met beide handen, 2 rijen per werkgang. 2 arbeiders helpen elkaar bij het vullen. Pootgordel blijft bij vullen over de
schouder.
Temperatuur 14° C, weinig wind, grondsoort zand, iets vochtig.
2. Berekening van de normtijd.
Handeling
Poten
Vullen pootgordel
Naar en van voorr.

Grondtijd

Frequentie

1,00 min/100 pi.
2,50 min/100 kg
2,00 min/100 m

800
40
50

Produktieve tijd
Toeslag 10 %

Minuten/2 ha.
800
-. 100
100
1000
100
1100

Normtijd 9,2 mu/ha
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Normtijden worden voor verschillende doeleinden gebruikt:
1. het opstellen van arbeidsplannen;
het maken van kostenberekeningen;
de vergelijking van arbeidsmethoden;
prestatie-controle;
taakstelling;
het vaststellen van tarieven.
Werkplannen.
Een inzicht in de arbeidsbehoefte in de verschillende delen van
het jaar is voor elk bedrijf gewenst.
Bij de opstelling van een bouwplan moet men rekening houden
met de arbeidsbehoefte van de verschillende gewassen.
Kostenberekeningen.
De arbeidskosten vertonen in tegenstelling met andere kostenelementen, zoals bemesting, pacht, zaaizaad, veevoer vaak een
sterke variatie, zonder dat de oorzaak bekend is.
Door het gebruik van normtijden heeft men de mogelijkheid
nauwkeuriger ingelicht te worden over de verschillen.
Vóór tot aankoop van arbeidbesparende werktuigen wordt overgegaan kunnen met behulp van normtijden besparings- en rentabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd.
Vergelijking vanarbeidsmethoden.
In het landbouwbedrijf kan iedere bewerking op verschillende
wijzen worden uitgevoerd.
Tal van methoden, welke thans nog worden toegepast, berusten
op streekgewoonten en traditie.
Met behulp van normtijden kan de arbeidsbehoefte voor verschillende methoden met elkaar worden vergeleken en hieruit
kunnen gevolgtrekkingen worden gemaakt.
Prestatiecontrole.
Een vergelijking van de werkelijke behaalde prestatie met de
arbeidsbehoefte maakt het voor de bedrijfsleiding gemakkelijker
personeel te beoordelen.
Normtijden voor machinale arbeid zijn een maatstaf voor de
capaciteit, die in de praktijk kan worden bereikt.
Dezezijn nodig voor de beoordeling van werktuigen en voor het
opstellen van besparings- en rentabiliteitsberekeningen.
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Taakstelling.
Een juiste taakstelling is van groot belang.
Bij het geven van opdrachten moet degene, die de opdracht zal
uitvoeren, worden medegedeeld, wanneer verwacht wordt, dat hij
met de opgedragen taak gereed zal zijn.
Ieder, die opdrachten verstrekt, maakt zich een voorstelling van
de arbeidsbehoefte.
Door het gebruik van objectief bepaalde normen wordt het inzicht in de grootte van de normale prestatie verbeterd.
Het vaststellen van tarieven.
Normtijden kunnen eveneens worden gebruikt voor de vaststelling van akkoordtarieven, die voor een aantal werkzaamheden
gebruikelijk zijn en in de collectieve arbeidsovereenkomsten zijn
vastgelegd.Thans berusten detarievenopdesub]ectieve ervaringen
van werkgevers en arbeiders, die de overeenkomsten maken.
De normtijden vormen een objectieve, nauwkeurige basis voor
de tarieven. In de industrie, het bouwbedrijf en in andere bedrijfstakken wordt hiervan op grote schaal gebruik gemaakt.
Ook in de landbouw in Zweden wordt dit stelsel van de z.g.
gemetentarieven toegepast.
Om voldoende afstemming op de uiteenlopende bedrijfsomstandigheden te hebben moeten de grondtijden eveneens voor uiteenlopende omstandigheden zijn bepaald.
Normtijden kunnen verder worden gebruikt voor de tarieven
van loonwerk en werktuigcoöperaties.
1.6. INSPANNING EN VERMOEIDHEID.

Onder inspanning verstaan we de belasting van de mens, als
gevolg van de arbeid, die hij verricht. We onderscheiden:
— spierbelasting door samentrekken en ontspannen van de
spieren;
— geestelijke belasting:denken en waarnemen, beide een belasting
van de hersenen en de zintuigen;
— psychisch-nerveuze belasting: een belasting van het zenuwstelsel en het gevoelsleven.
Tengevolge van de belasting treedt vermoeidheid op. Volledig
zijn de oorzaken van vermoeidheid niet bekend, doch enige aanwijzingen heeft men wel.
Om arbeid te kunnen verrichten moet het menselijk lichaam
chemischeenergieuit het voedsel, dat via de maag en de darmen
wordt opgenomen in het bloed, omzetten in mechanischeenergie.
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Hierbij wordt zuurstof gebruikt, die via de longen eveneens in
het bloed wordt opgenomen. Bij de omzetting — ook wel verbranding genoemd — ontstaan stoffen o.a. koolzuurgas, die moeten
worden afgevoerd.
De energie-toevoer kan worden gemeten aan de hand van het
verbruik van zuurstof. De maat voor de energie is de calorie(1calorie is de hoeveelheid warmte-energie, die nodig is om 1 gram
water 1graad in temperatuur te doen stijgen) ; 11 zuurstof komt
overeen met 4.8 kcal = 1000 cal.).
Een volwassen man heeft bij volledige rust ruim 1800kcal nodig
om zijn lichaamsfuncties gaande te houden. Het maximum aantal
kcal, dat een man bij langdurige arbeid kan omzetten is 4800.
Nemen we aan, dat voor vrijetijdsbesteding ongeveer 600 kcal
nodig zijn, dan blijven er voor het werk 2400 over. Dit is 5 kcal
per werkminuut. Dit zijn de z.g. arbeidscaloriën.
Door nu voor verschillende werkzaamheden het zuurstofverbruik te bepalen is ook de toelaatbare inspanning en het normaal
tempo te berekenen. Bepaling van het zuurstofverbruik geschiedt
door een arbeider een masker op te zetten, dat verbonden is met
een gasmeter, waarin de hoeveelheid ingeademde lucht wordt bepaald en een gedeelte van deuitgeademde lucht wordt opgevangen.
Dit laatste wordt in het laboratorium geanalyseerd op het zuurstof- en koolzuurgehalte.
Dit onderzoek is bekend onder de naam: arbeidsfysiologisch onderzoek.
Er is nog een andere methode van bepaling van de inspanning.
Deze berust op het registreren van het aantal hartslagen per
minuut.
Wanneer een lichaamsdeel of het gehelelichaam arbeid verricht,
is voor de benodigde energie extra voedsel en zuurstof nodig. Het
hart gaat sneller kloppen om de aanvoer te verzorgen. Nu zijn er
twee mogelijkheden:
A. Na een aanloopperiode ontstaat evenwicht tussen de aan- en
afvoer. De hartslag blijft verder constant, meer of minder
ver boven de rustwaarde.
B. De hartslag blijft stijgen en er ontstaat geen evenwicht. Tenslotte moet de arbeider door uitputting het werk staken.
Dit komt voor bij overbelasting. Na beëindiging van het
werk is een lange tijd nodig vóór het evenwicht is hersteld.
Bij overbelasting veroorzaakt deopeenhoping van verbrandingsresten een prikkeling van het zenuwstelsel, dat als vermoeidheid
wordt gevoeld.
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Het arbeidsfysiologisch onderzoek verschaft ons de middelen
om de arbeider te beschermen tegen te grote inspanning en verder
kan het ons helpen bij de keuze van methoden, die minder inspanning vragen dan andere.
Voor kortdurende arbeid mag het aantal kcal per minuut of per
uur, per dag, per week en per maand hoger zijn dan de gestelde
grens, mits na afloop ontspanning door rust of lichter werk optreedt. Volgens Lehmann x mag de maximale prestatie per minuut
echter niet uitgaan boven 25 kcal, per 10 minuten niet boven de
150, per uur niet boven de 600, per dag niet boven de 5500 en per
week niet boven de 35.000.
Voor de landbouw, waar we met een sterke afwisseling van
werkzaamheden te maken hebben, is dit zeer belangrijk.
Spierarbeid bestaat uit:
a. bewegende arbeid:afwisselend samentrekken en ontspannen
van spieren, zoals de buig- en strekspieren bij het lopen;
b. statische arbeid: langere tijd samengetrokken houden van
spieren, zoals bij te langzaam lopen, gebukt staan of vasthouden van een voorwerp.
Een samengetrokken spier drukt de omliggende bloedvaten
geheel of gedeeltelijk dicht. De stagnatie in de aan- en afvoer,
die hierdoor ontstaat, wekt vermoeidheid op.
Statische arbeid moet dus worden vermeden. Dit is een van de
regels, die voor de arbeid van belang zijn.
Uit de fysiologie volgen er nog meer:
Het tempo voor het ene werk mag bij een ongelijke belasting
niet gelijk worden gesteld met het tempo bij ander werk.
Het lichaam heeft krachtige en minder krachtige spieren. De
been-en rugspieren zijn krachtiger dan de armspieren. Voor zwaar
werk moeten deze dus worden ingezet. Die spieren moeten worden
gebruikt, die voor het werk het meest geschikt zijn.
Scheppen van zand moeten wedoen door het gehelelichaam mee
te buigen.
Zitten vraagt minder inspanning dan staan; rechtop staan is
minder vermoeiend dan gebukt staan.
Het dragen van een last aan een juk is minder vermoeiend dan
het dragen in de hand, omdat men in het laatste geval delast van
het lichaam verwijderd moet houden bv. emmers.
Er is een optimale verhouding tussen de grootte van de last en
1
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het tempo van transport. Deze ligt bij scheppen over 1m in horizontale en verticale richting bij een gewicht van 8kg en een tempo
van 12 scheppen per minuut. Voor de vorm van schoppen en vorken zijn dit belangrijke gegevens.
Trappen lopen is een zeer zwaar werk. De helling, vorm en afstand van de treden spelen een belangrijke rol. Een gunstige helling
is 30°, de gunstigste verticale afstand tussen de sporten is 24 cm.
In het volgende hoofdstuk worden nog andere regels genoemd, die
uit de fysiologie zijn afgeleid.
1.7. ARBEIDSGESCHIKTHEID EN WERKLUST.

De geschiktheid van de mens om arbeid te verrichten wordt
beïnvloed door zijn lichamelijke en geestelijke constitutie, de
voeding, de indeling van de werkdag en het gebruik van opwekkende middelen. Ook de werklust wordt hierdoor bepaald. Deze
staat verder onder invloed van uitwendige factoren.
De lichamelijke en geestelijke geschiktheid.
De lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de mens is uiteenlopend in verband met de sexe, de leeftijd, de lichaamskracht,
de trainingsconditie, de aanleg, de intelligentie en het uithoudingsvermogen.
De spierkracht van vrouwen is gemiddeld 65 % van die van de
mannen. Door de aard van de werkzaamheden zijn sommige spiergroepen echter beter getraind, waardoor vrouwen voor sommige
werkzaamheden beter zijn geschikt (sorteren, rapen).
De lichaamskracht houdt ook verband met de lengte en het
lichaamsgewicht en de trainingsconditie.
Onder een goede trainingsconditie verstaan wehet soepel houden
van de spieren. Dit gebeurt door ze geregeld te gebruiken.
Landarbeid is veelzijdige arbeid, waardoor de spieren in het
algemeen regelmatig worden gebruikt. Dit houdt hen in goede
conditie.
Toch is het goed, de spieren, die niet behoeven te werken, dagelijks te trainen door deze enige malen te spannen. Bij een trekkerbestuurder b.v. de buik- en de rugspieren. Ook korte gymnastiekoefeningen zijn nuttig. Men blijft hierdoor fit.
Voeding.
De voeding is nodig om het lichaam van de nodige energie te
voorzien. In het voedsel moeten alle stoffen voorkomen, die het
lichaam verbruikt :koolhydraten, vetten, eiwitten enzouten. Daar31

naast verrichten vitaminen een onmisbare taak bij verschillende
lichaamsfuncties.
Een evenwichtige voeding komt de gezondheid en de arbeidsprestatie ten goede.
Teveel vet en koolhydraten (meelspijzen, suiker) kunnen te
sterke toename van het gewicht tot gevolg hebben, waardoor de
lenigheid en vlotheid van bewegingen verloren gaat.
Bij arbeid in grote hitte worden met het zweet veel zouten afgescheiden. Voorziening van extra zout door b.v. het eten van spek
is dan nodig.
Gewoonlijk worden op het platteland ruimschoots vet en koolhydraten gegeten, de vitamine- en eiwitvoorziening (vlees, eieren,
plantaardige eiwitten) laten soms te wensen over.
De fysiologischeprestatie-curve.
Een mens is niet ieder uur van de dag even geschikt voor het
werk. 's Nachts om 3 uur is de geschiktheid het geringst. Deze
stijgt daarna en bereikt een top om 10 uur voormiddag. Daarna
daalt hij langzaam. Na de middagpauze loopt hij op, doch tot een
lager peil dan 's morgens. Na 5 uur daalt hij snel.
Het is goed bij de indeling van de werkdag hiermee rekening
te houden. Dus bij voorkeur geen nachtarbeid en 's morgens niet
te vroeg beginnen.
Opwekkende middelen.
Koffie, coca-cola e.d. bevatten cafeïne, dat opwekkend werkt
en de werklust verhoogt. Voor overmatig gebruik moet men zich
echter hoeden.
Alcoholonderdrukt tijdelijk de gevoelens van vermoeidheid doch
enige tijd later komen deze in versterkte mate terug.
Speciale opwekkende middelen zijn pervitine en benzidrine.
Gedurende ongeveer 6 uren werken zij gunstig, daarna blijkt een
grotere uitputting. Hiervan wordt door sommigen misbruik gemaakt. Alleen bij wijze van uitzondering mag men er gebruik van
maken.
De uitwendige factoren, die de arbeidsgeschiktheid en de werklust beïnvloeden zijn de temperatuur, de omgeving waarin men
werkt, de verhouding tussen werkgever en arbeider, ook die tussen
vader en zoon, evenals waardering enbelangstelling voor geleverde
prestaties.
Voor een arbeider is het van grote waarde, wanneer hij het gevoel heeft, dat aandacht aan hem wordt besteed: een waarderend
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woord, een kopje koffie, een schuilkeet. Omgekeerd moet er ook
in het gezin van de arbeider belangstelling zijn voor het bedrijf
waar hij werkt. Zorgelijke omstandigheden hebben een sterk deprimerende invloed.
1.8. KWALITEIT VAN HET WERK.

Dearbeidsprestatiewordt niet alleengemetennaardehoeveelheid
of de oppervlakte. Ook de kwaliteit van het werk moet worden
gemeten en beoordeeld.
Voor ieder werk moet worden vastgesteld aan welke eisen het
moet voldoen.
Een aantal algemene eisen zijn de volgende:
Geenbeschadiging:

bij de oogst van vlas, aardappelen en
bieten.
Geenof geringeverliezen: alle oogstwerkzaamheden.
Voldoendeaantal:
aantal planten van suikerbieten.
Regelmaat:
rechte zaairijen, gelijkmatige afstand
van plant tot plant, gelijke ploegdiepte,
gelijkmatige verdeling van meststoffen.
Juiste hoeveelheden:
voederrantsoen, bemesting, watervoorziening.
De bepaling van de kwaliteit neemt in het arbeidsonderzoek een
belangrijke plaats in.
Het doel moet steeds zijn: flinke prestaties, doch alleen bij een
goede kwaliteit en een redelijke inspanning.
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HOOFDSTUK 2 — GRONDREGELS VOOR DE ARBEID
Ieder werk bestaat uit drie delen:
a. de werkvoorbereiding;
b. de uitvoering;
c. de beoordeling.
2.1. WERKVOORBEREIDING.

De „Vijf-W" methode:
Vóór met een bepaald werk wordt begonnen, moeten we ons de
volgende vragen stellen:
1. Waarom moet het werk worden verricht?
— is het werk absoluut noodzakelijk?
— waarom juist deze hoeveelheid of afstand, enz.?
2. Waar moet het werk worden verricht?
— is de gekozen plaats de gunstigste?
— welke plaats zou vereenvoudiging van het werk met zich
brengen?
3. Wanneer moet het werk worden verricht?
— is het gekozen tijdstip het beste?
— geeft een ander tijdstip, eventueel een andere werkvolgorde,
gunstiger resultaten?
4. Wie moet het werk uitvoeren?
— wie is het meest geschikt wat betreft zijn lengte, lichaamskracht, routine, ervaring, technisch inzicht, werklust?
5. Welke methodemoet worden gevolgd?
— is de gekozen methode de beste uit een oogpunt van kosten,
arbeidsbehoefte, benodigde inspanning, of kwaliteit van het
werk?
Zijn deze vragen beantwoord, dan volgt het tweede gedeelte
van de voorbereiding: het gereedzetten van het materiaal en de
werktuigen op de juiste plaats en het inrichten van schuren en bewaarplaatsen vóór de oogst begint.
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Fig. 2. Eggen, zaaien en ineggen in één werkgang.
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Fig. 3. Alle gereedschappen overzichtelijk opgeborgen en gemakkelijk t e
bereiken. De werktafel op de juiste hoogte.
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Voorbeelden:
— zaaizaad, kunstmest en pootgoed moeten zodanig over het
veld worden verdeeld, dat, wanneer de zaaimachine of kunstmeststrooier leeg is, de machine bij de voorraad is.
— het stalgereedschap (mestgangbezem, voergangbezem en
strooiselvork) moeten op dat punt staan, waar de arbeider aankomt om met het werk te beginnen.
Bij de werkvoorbereiding moeten de volgende grondregels in
acht worden genomen:
1. Vermijd alle overbodig werk.
2. Combineer verschillende werkzaamheden.
3. Verricht alle werkzaamheden in de beste volgorde.
4. Doe alles zo eenvoudig mogelijk.
5. Zet vóórdeaanvang vanhet werkallesopdegunstigste plaats.
6. Maak gebruik van de zwaartekracht.
7. Vermijd heen en weer lopen door de inrichting van een circuit.
8. Begin een werk op de plaats, waar het vorige eindigt.
9. Houd de werktafel op de juiste hoogte.
10. De opslag van voedermiddelen en melk moeten zo dicht
mogelijk bij het vee zijn gelegen.
11. Vermijd oponthoud als gevolg van zoeken en storingen.
12. Zorg voor een overzichtelijke bewaring van gereedschappen,
werktuigen en reserve-onderdelen.
13. Zorg voor behoorlijk onderhoud en inspectie van werktuigen
en gereedschappen buiten het seizoen.
14. Koop tijdig nieuwe gereedschappen, werktuigen en werktuigonderdelen, veevoer, zaaizaden, meststoffen, bestrijdingsmiddelen en andere materialen.
15. Bestudeer zorgvuldig instructie-boekjes en afstelmogelijkheden van werktuigen vóór het seizoen.
De werkvoorbereiding bepaalt voor een groot gedeelte het verloop van de werkzaamheden. Hij is daarom bij het betrachten van
efficiency van bijzonder groot belang.
2.2. H E T GEVEN VAN INSTRUCTIES EN OPDRACHTEN.

Alhoewel werkverdeling in het landbouwbedrijf in geringere
mate mogelijk is dan in de industrie, zijn er vele bedrijven, waar
de boer medewerking nodig heeft van gezinsleden en betaalde
krachten.
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Hierbij vertelt de boer:
— Wat de arbeider moet doen;
— Hoeveeltijd hij er voor krijgt;
— Waar het werk moet worden uitgevoerd;
— Hoe het werk moet worden uitgevoerd.
Geen van de genoemde punten mag in de opdracht ontbreken.
De opdrachtgever moet zich ervan overtuigen, dat
— zijn zoon of arbeider de opdracht volledig begrijpt;
— de beschikbaar gestelde hulpmiddelen en tijd voldoende zijn;
— de arbeider voldoende vakkennis en routine bezit om het werk
te kunnen verrichten.
Is dit laatste niet het geval dan moet de arbeider verteld
worden:
— waarom de opdracht wordt gegeven;
— welke kwaliteitseisen worden gesteld;
— hoe de voorgeschreven methode moet worden uitgevoerd.
Punt voor punt moet de zaak worden uitgelegd en gedemonstreerd. Daarna moet de arbeider zelf oefenen.
De oefening moet zolang duren tot kwalitatief en kwantitatief
bevredigende prestaties worden geleverd.
Tijdens de uitvoering van een taak is het noodzakelijk, dat de
opdrachtgever het werkinspecteert enzonodigdeopdracht wijzigt.
Zonder inspectie tijdens de uitvoering is een opdracht niet volledig.
In depraktijk ontstaan somsgrote arbeidsverliezen (tijd, kosten,
kwaliteit) door onvoldoende instructies en opdrachten.
2.3. E E N AANTAL REGELS VOOR EFFICIENCY.

Voor de uitvoering bestaan, evenals voor de werkvoorbereiding,
een aantal grondregels.
Iedere grondregel biedt de mogelijkheid bepaalde arbeidsmethoden te verbeteren.
Zij vormen een aantal positieve suggesties tot verlaging van de
kosten en verhoging van de opbrengsten.
De toe te passen regels hebben betrekking op:
A. Houding, hand- enlichaamsbewegingen.
1. Houd gereedschap en materiaal dicht bij het lichaam.
2. Gebruik de eenvoudigste bewegingen, voor zover ze voor het
werk geschikt zijn:vinger-pols-benedenarm-bovenarm-romp.
37

3. Laat beide handen gelijk op werken.
4. Vermijd statische arbeid (vasthouden, onnatuurlijke houding,
te langzame bewegingen).
5. Gebruik steunen voor de rug en de voeten.
B. Gereedschappen en werktuigen.
1. Gebruik voor iedere bewerking het meest passend gereedschap. Gereedschap is over het algemeen niet duur en het
wordt vele uren gebruikt.
2. Vervang tijdig verouderde of versleten gereedschappen en
werktuigen.
3. Verbeter de constructie van gereedschappen en werktuigen,
zodat de prestaties stijgen, hand- en lichaamsbewegingen
worden vereenvoudigd, de arbeid wordt verlicht en de veiligheid wordt verhoogd.
4. Verhoog het percentage machinetijd, de machinesnelheid en
toevoer.
5. Vermijd stilstand van de machine. Verbeter de plaats en de
vorm van bedieningshandles, controle-instrumenten, voorraadhouders en vultrechters.
6. Houd evenwicht tussen de capaciteit van de machine en de
omvang van de arbeidsploeg.
7. Werk in zo klein mogelijke ploegen.
C. Inrichting van dewerkplaats (gebouwen, percelen, wegen).
1. Bewaar gereedschappen en materialen op de plaats, waar zij
nodig zijn.
2. Zorg voor een circuit, zodat heen en weer lopen wordt vermeden.
3. Zorg voor voldoende gangen en deuren, zorg dat ze op de
juiste plaats komen en maak ze voldoende wijd.
4. Vermijd drempels.
5. Maak gebruik van de zwaartekracht.
6. Laat rollen, wat rollen kan (voerkarren) ; laat stromen, dat
stromen kan (water, melk, wei).
7. Zorg voor voldoende verlichting.
D. Vorm en opslagvan grondstoffenen Produkten.
1. Kies de handigste vorm en wijze van opslag van grondstoffen
en produkten.
2. Verander zonodig de vorm en dewijze van opslag van grondstoffen of produkten.
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Het is noodzakelijk de bovenstaande ••-;—
regels goed in zich op te nemen en
jg
in de praktijk voor ieder werk toe
te passen. Vrijwel steeds kunnen tijd,
moeite en kosten worden bespaard.
Enkele voorbeelden:
1. In een bedrijf werd per dag 20
minuten en 300 meter lopen bespaard door de meelton op een
kar te plaatsen en deze langs de
koeien te rijden.
Eveneens 20 minuten kon wor- *"•
-äKSMwS
den bespaard door de aanleg
Fig. 4.Voerkar voor het transport van
van waterleiding.
kuilgras, bieten e.d.
2. Door gebruik van een pootgorLaat rollen wat rollen kan.
del in plaats van een emmer
bij het poten van aardappelen kan 30 % worden bespaard.
3. Bij het gebruik van een verzamelrooier van aardappelen
wordt ten opzichte van een voorraadrooier ongeveer 50 %
aan tijd bespaard.
4. Zakken kunstmest van 50 kg geven ten opzichte van zakken
van 100 kg een grote arbeidsverlichting.
5. Door rechtstreeks in de bus of in een melkleiding te melken
vervalt het melktransport.
Zo zijn er vele mogelijkheden tot vereenvoudiging van het werk
en het verkrijgen van tijdbesparing.
2.4.

TIJDBESPARING.

Bespaarde tijd zal besparing van arbeidskosten tot gevolg hebben
wanneer:
— hij op andere wijze produktief wordt gemaakt;
— hij niet behoeft te worden betaald.
Het is ook mogelijk, dat de bespaarde tijd leidt tot verkorting
van de werktijd.
Aangezien de werktijden in het landbouwbedrijf soms zeer lang
zijn, kan ook dit een voordeel betekenen.
Voor de boer en andere vaste arbeidskrachten geeft tijdbesparing
alleen kostenverlaging, wanneer de bespaarde tijd aan ander produktief werk wordt besteed.
Alle uren, die niet produktief worden besteed, vormen arbeidsverlies.
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2.5. A R B E I D S V E R L I E Z E N .

Oorzaken van arbeidsverliezen zijn:
a. Foutieve arbeidsbegroting en taakstelling.
Krijgt iemand om 9 uur v.m. een opdracht, waarvoor 2.5 uur
nodig is, dan zal de arbeider geneigd zijn het werk tot de
middag-pauze (12 uur) te rekken.
b. Machine-storing.
Storingen treden vaak op. Bij arbeidsmetingen van het
maaien met de zelfbinder werd een gemiddeld arbeidsverlies
geconstateerd van 15 % als gevolg van storingen aan het
knoopapparaat.
c. Ongevallen.
Ongevallen veroorzaken niet alleen veel menselijk leed, maar
ook grote arbeidsverliezen 1 .
d. Langzaam tempo.
e. Ondoelmatige arbeidsmethoden.
Iedere minuut, die meer aan een bewerking wordt besteed
dan de normtijd aangeeft, is verlies.
Goede instructies, routine en gewend raken aan een vlot
tempo zijn onmisbaar.
/. Te laat beginnen, te vroeg ophouden en meer rust nemen
dan nodig is.
Grote arbeidsverliezen treden op bij het defect raken van werktuigen en een gebrekkige taakverdeling, waardoor vaak van het
ene werk op het andere werk moet worden overgeschakeld.
Bij het werken met verschillende ploegen, zoals bij het inschuren
en dorsen, moet het werk zo georganiseerd worden, dat geen tijd
verloren gaat met wachten op lege of volle wagens.
Regen, sneeuw en vorst vormen een moeilijk probleem.
In het algemeen moet er naar worden gestreefd, dat bij regen,
sneeuw, vorst e.d. produktief werk in de schuur voorhanden is.

1
De bevordering van de veiligheid vraagt voortdurend onze aandacht.
Achterin het boekje zijn een aantal bepalingen van het landbouwveiligheidsbesluit 1950 opgenomen, die ons hierbij van n u t kunnen zijn. Het zijn bindende voorschriften, waarvan overtreding strafbaar is.
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2.6. E V E N W I C H T TUSSEN VRAAG EN AANBOD.

Bij een ideale arbeidsorganisatie is er evenwicht tussen vraag
en aanbod, d.w.z. er is steeds produktief werk voor de aanwezige
arbeiders.
In werkelijkheid zijn de arbeidsbehoefte en het arbeidsaanbod
helaas meestal niet met elkaar in evenwicht.
Wel moet dit steeds ons streven zijn.
Naast drukke weken, dagen en uren, komen perioden voor,
waarin werk moet worden gezocht.
In het landbouwbedrijf zijn een groot deel van de beschikbare
arbeid en hulpmiddelen vast aan het bedrijf verbonden d.w.z. voor
1 jaar of langer. Zij vormen „vaste kosten".
Een vaste arbeider kost per jaar een zeker bedrag, ongeacht het
aantal arbeidsdagen, dat produktief is besteed.
In de arbeidsorganisatie moet er dus naar worden gestreefd de
aanwezige vaste arbeidskrachten en hulpmiddelen zo goed mogelijk
te benutten en arbeid van losse arbeiders, loonwerkers, werktuigcoöperaties zoveel mogelijk te beperken, omdat deze extra uitgaven betekenen.
Tot op zekere hoogte is keuze mogelijk tussen vaste en losse
arbeidskrachten. Dit geldt eveneens ten aanzien van eigen hulpmiddelen en het gebruik maken van hulpmiddelen van anderen.
De voordelen van vaste arbeiders resp. hulpmiddelen zijn:
— beter bekend met, resp. beter aangepast, aan het bedrijf;
— altijd ter beschikking;
— door scholing en praktijk-ervaring kan kennis en vakbekwaamheid worden opgevoerd;
— bevordert een goed arbeidsklimaat;
— betaling van extra prestaties op lange termijn mogelijk.
Een nadeel is de kosten van onvermijdelijke onproduktieve arbeidstijd.
De voordelen van losse arbeiders resp. het gebruik van hulpmiddelen van anderen, zijn:
— het vermijden van onproductieve uren;
— speciale geschiktheid voor werkzaamheden, waarvoor bijzondere vakkennis of werktuigen nodig zijn;
— lagere investering in trekkracht en werktuigen.
Nadelen zijn, dat losse arbeiders en hulpmiddelen, die eigendom
zijn van anderen, niet op ieder gewenst tijdstip ter beschikking
staan en dat soms het arbeidsklimaat in het bedrijf wordt verstoord.
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Het gedeelte van de arbeid in een bedrijf, dat door losse arbeiders, loonwerkers e.d. wordt verricht varieert, van bedrijf tot
bedrijf sterk.
De invloed van de verschillende voor- en nadelen is voor de bedrijven sterk uiteenlopend.
Voor ieder bedrijf afzonderlijk moet worden vastgesteld welk
deel van de arbeid door vaste krachten en welk deel door losse zal
worden uitgevoerd, omdat dit afhankelijk is van
a. het al of niet aanwezig zijn van losse arbeidskrachten, loonwerkers, enz.
b. de kosten, welke hieraan zijn verbonden.
Het evenwicht tussen vraag en aanbod kan worden bevorderd
door:
— wijziging van het produktieplan;
— opvulling van de „slappe" tijd door produktief werk door verschuiving van niet-aan-tijd-gebonden werkzaamheden;
— verandering van arbeidsmethoden.
Voorbeelden.
1. Door in het bouwplan gewassen op te nemen, waarvan de
zaai- en oogsttijd op een ander tijdstip vallen dan van de gebruikelijke gewassen, wordt het werk gespreid en zal de behoefte aan een
groot aantal arbeiders voor een korte periode vervallen. Deze stap
moet behalve arbeidsorganisatorisch ook economisch verantwoord
zijn.
2. Door produktief werk te reserveren voor de stille tijd is het
mogelijk meer vaste arbeiders een geheeljaar nuttige werkgelegenheid te bieden.
Een moeilijke periode vormen in dit geval de wintermaanden.
In deze tijd kan men o.a. vlas repelen, aardappelen sorteren, vee
verzorgen, werktuigen onderhouden, ruiters vervaardigen, dorsen
en cultuurtechnisch werk verrichten.
3. Er zijn werkzaamheden in de landbouw, die niet aan een
bepaalde tijd gebonden zijn. Deze moeten worden verricht in de
stille periode, zodat men zijn arbeiders beschikbaar heeft, wanneer
het belangrijke werk aankomt.

42

HOOFDSTUK 3 — VEEVERZORGING
De verzorging van het vee neemt in het weidebedrijf en het gemengde bedrijf een groot gedeelte van de werktijd in beslag. In
het weidebedrijf 40—70 %, in het gemengde bedrijf hangt het percentage af van de betekenis, die de veehouderij inneemt.
Het is in tegenstelling met de overige werkzaamheden een dagelijks terugkerende bezigheid.
In een leerboek tér vereenvoudiging van het werk in de landbouw verdient deze daarom onze volle aandacht.
We zullen in de eerste plaats de verzorging van het rundvee
behandelen, daarna de verzorging van het overige vee.
Tot de verzorging van het rundvee behoren:
— melken;
— voeren;
— mest verwijderen;
— reinigen van dieren, gangen en standen.
3.1.

HANDMELKEN.

Van de veeverzorging vraagt het melken de meeste arbeid. In
een moderne dubbele Hollandse stal met 30 koeien zijn, wanneer
alle koeien worden gemolken voor het melken 11 manuren (m.u.)
per dag nodig.
Het voeren vraagt 1% mu (hooi, kuil, bieten, krachtvoer), de
reiniging 3/„ mu (met kruiwagen) en het ahnesten 3/4 mu. Totaal
14 mu. Zouden alle koeien machinaal worden gemolken dan zijn
ruim 8 m.u. per dag nodig.
Bij het melken onderscheiden wede voorbereiding, het eigenlijke
melken en het nawerk.
De voorbereidingbestaat uit het verzamelen en vastzetten van
dekoeien (alleen tijdens weideperiode), gereedzetten vanhetmelkgerei en transport naar de melkplaats (stal, melkplaat, weide).
Een overzichtelijke opberging van het melkgerei in het spoelhok
vereenvoudigt het gereedzetten.
Voor melkbussen verdient eenrek de voorkeur, waarbij de bussen
omlaag hangen met de deksels erboven.
Inregenen en inwaaien van stof wordt hierdoor voorkomen.
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De bussen moeten, open, op een koele plaats worden bewaard.
Het vastzetten van de koeien op destal, melkplaat of -bocht wordt
vereenvoudigd door een kopieer voorzien van een ring om de horens
te bevestigen.
Als bevestiging kan het beste een draaibare buis worden gebruikt, welke voorzien is van omhoog gerichte, gebogen pennen.
Spannen van de koe is vaak niet nodig, zodat het onjuist is hiervan een vaste gewoonte te maken.
';
Is spannen noodzakelijk, dan is het gebruik van een spanriem
handiger dan van een touw. Het vastknopen en losmaken van een
touw vraagt 0.45 minuut, van een spanriem 0.30 minuut.
Vóór het eigenlijke melken een aanvang neemt, moet de koe
worden voorbehandeld.
De voorbehandeling omvat:
1. Reiniging van de uier, de spenen en de flank van de koe. Op
het oog schone uiers kunnen droog worden afgewreven ter verwijdering van losse haren en schubben. Vuile uiers of spenen
moeten worden afgewassen en afgedroogd.
2. Het wegmelken van de eerste stralen, bij voorkeur in een melkbeproever. Een melkbeproever is een beker voorzien van een
donker glaasje, waartegen afwijkingen in de melk zich scherp
aftekenen.
De eerste stralen worden weggemolken, omdat ze veel bacteriën bevatten.
Door de voorbehandeling wordt de afgifte van de melk bevorderd.
Het melken zelf moet geschieden met de volle hand en met
krachtige, regelmatige stralen.
Nat maken van de hand is fout.
De snelheid van melken, uitgedrukt inhet aantal kg per minuut,
is sterk uiteenlopend en afhankelijk van:
— de methode van melken;
— de routine van de melker;
— de melkgift;
— de bouw van de uier (in het bijzonder van de slotspier van de
spenen);
— de sfeer, waarin wordt gemolken.
Voor geroutineerde melkers geldt bij koeien zonder afwijkingen
bij verschillende melkgiften de melksnelheid, zoals deze is weergegeven in afb. 5.
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Fig. 5. Melksnelheid bij handmelken.

Tegenhet tijdstip,dat dekoeuit is,moetmet devingershooginde
uier worden opgetast, waardoor delaatstemelknaardespeen vloeit.
Vlot en goed uitmelken is zeer belangrijk.
Het bevordert de melkafscheiding en dus de produktie.
Ook is de laatste melk het vetrijkst.
De sfeer, waarin wordt gemolken, moet rustig zijn.
De dieren moeten zacht worden behandeld.
Bij een melkgift van 6 kg is de benodigde tijd voor het melken:
naar koe en opstellen . . . . 0.30 minuten
voorbehandeling
0.50
melken
6.00
emmer pakken en opstaan . . 0.20
„
naar bus en emmer leegstorten 1.00
„
Totaal . . . . 8.00 minuten.
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Per uur worden 7—8koeien gemolken.
Een goede opstelling van de melkbussen vermindert het transport. Zet dus niet alle bussen bij elkaar, maar verdeel ze over de
melkplaats.
3.2.

MACHINAAL MELKEN.

Het gebruik van de melkmachine in Nederland dateert vanaf
ongeveer 1920.
In de jaren 1920—1945 kwamen talrijke mislukkingen voor
door een verkeerd gebruik van de machine.
Na 1945is door onderzoek, onderwijs en voorlichting het machinaal melken belangrijk verbeterd. Het is sindsdien sterk uitgebreid. Het aantal melkmachines bedroeg op 1jan. 1958 ongeveer
24.000.
Voor vlot en goed melken met de melkmachinezijn devolgende
punten van belang:
— de verhouding van het aantal apparaten ten opzichte van het
aantal melkers;
— de werkverdeling;
— de opstelling van de melkers en de koeien;
— de volgorde en de wijze van uitvoering van de handelingen.
Een melkmachine bestaat uit een groot aantal onderdelen. Voor
de uitvoering van het werk zijn de belangrijkste: het apparaat, de
reserve-emmer, de motor, en de vacuummeter. Een apparaat is
een melkemmer, voorzien van een melkklauw, tepelhouders, melkslangen, luchtslangen en eventueel een pulsator.
We onderscheiden 2 typen apparaten nl.:
Een staand en een hangend type, zo genoemd naar de wijze,
waarop ze tijdens het melken zijn opgesteld.
Het hangend type hangt aan een singel, welke over de koe is
gelegd. Het staand apparaat staat naast de koe.
Bij het laatste wordt een reserve-emmer gebruikt. Nadat een
koeis gemolken wordt het dekselvan deemmermet demelkklauw,
(pulsator) en luchtslang op de reserve-emmer geplaatst en het
apparaat aangezet aan een volgende koe. Eerst daarna wordt de
volle emmer in een bus leeggegoten.
Devoorbereiding.
Evenals bij het handmelken worden bij machinaal melken alle
gereedschappen vóór de aanvang van het melken gereedgezet.
46

.75.,45, ,75 .,. 100
10 11

12

13
Fig. 6. Schets van een doorloopmelkwagen.
1 Gereedschappenhokje ; 2 en 4 box voor een koe; 3 plaats voor de melker;
5 en 6 ruimte voor de melkbussen, enz.; 7 en 8 toeloopgangetje voor de
koeien; 9 verzamelruimte voor de koeien; 10 en 11 uitgangsdeuren van
de koeboxen; 12 lange zijden van het weiland; 13 korte zijde van de
weide; 14 schrikdraad voor afsluiting van de ingang van het koehok (geopend).
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Behalve melkbussen en apparaten
behoren hiertoe:

«. Enkele doorloop-melkwagen.

een voormelkbeker, een emmertje
en een doek voor de voorbehandeling ;
een teil, een emmer, een fles chloorbleekloog en twee borstels voor de
reiniging van het melkgerei direct na
het melken.
Bij het melken in de weide wordt
bovendien een bus met water meegenomen.
De koeien kunnen op verschillende
manieren worden verzameld:

^ ,

i. Dubbele doorloop-melkwagen.

— evenals bij handmelken op een rij
of bij gebruik van een weideinstallatie in een kring;
— los in een omheinde ruimte, die
toegang geeft naar de melkstal,
waar de koeien één voor één in
komen en na het melken worden
uitgelaten : de doorloop-melkstal.
De doorloop-melkstal is in Nederland nog betrekkelijk nieuw, maar
maakt snel opgang.
Het is een ruimte, die uit 3 à 4 delen
bestaat : twee standen voor koeien
(A en B) en tussen beide standen een
staan- of zitplaats voor de melker (C).
We onderscheiden:
— de vaste doorloopmelkstal;
— de verplaatsbare doorloopmelkstal
of doorloopmelkwagen.

c. Vaste doorloopmelkstal.
Fig. 7. Enkele typen doorloopmelkstallen.
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De laatste vervangt in toenemende
mate de traditionele weide-installatie.
In dit geval is ook nog een vierde
ruimte aanwezig. Hier bevindt zich de
motor (M) en de vacuumpomp (P) met
toebehoren. Bovendien is er een opbergruimte voor de apparaten e.d.,
welke dus in de weide kunnen blijven.

Dit hokje moet goed worden geventileerd.
De vaste doorloopmelkstal wordt opgesteld op verschillende
plaatsen:
— in de loopstal, naast de melkkamer;
— op het erf, wanneer in de weidetijd thuis gemolken wordt;
— opeencentraal punt inhet weiland, wanneer dit aaneengesloten
doch ver van de gebouwen verwijderd — is gelegen.
De doorloopmelkstal biedt de volgende voordelen:
1. De koeien komen naar de melker, waardoor veel heen en weer
lopen wordt vermeden.
2. Hierdoor is meer tijd beschikbaar voor het eigenlijke melken.
3. De melker werkt in een overdekte, goed verlichte ruimte; beschermd tegen regen, wind, de zon en de kou.
4. De melk kan rechtstreeks in de bus worden gemolken.
De bussen worden daartoe onderling met slangen of andere
leidingen verbonden.
Het eigenlijke melken.
Nadat de motor is aangezet en het vacuum op het juiste niveau
is gekomen, begint het eigenlijke melken.
We onderscheiden hierbij de volgende handelingen:
— voorbehandeling — aansluiten van de melkmachine — controle op de werking van de machine — afnemen van het apparaat
—bij een staand apparaat de emmer verwisselen (bij een hangend
apparaat de emmer leegstorten) — overplaatsen van het apparaat
naar een volgende koe — (bij een staand apparaat de volle emmer
leegstorten) — namelken met de hand — de namelk in de bus
storten.
Per koe moet dus een serie handelingen in een vaste volgorde
worden uitgevoerd.
Deze handelingen vragen in de stal en bij gebruik van een traditionele weide-installatie bijna 3 minuten.
Nu heeft een melker steeds meer koeien tegelijk onderhanden,
hetgeen duidelijk wordt als we het arbeidschema van afb. 8«
nader bezien.
Terwijl de machine koe 5 melkt, wordt koe 4 nagemolken, koe 6
voorbehandeld en het melktransport verzorgd.
De melker gebruikt hierbij 1 apparaat.
De som van detijdsduur van dehandelingen, welkedemelkermoet
verrichtentijdens hetmelken van demachine van éénkoemoet kleiner
zijn, dan detijd, die demachine voor hetmelken nodigheeft.
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doorloopmelkstal.
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Deze regel is bepalend voor de kwaliteit van het werk.
Zodra de melker een apparaat heeft aangesloten, moet hij eer,
aantal handelingen verrichten, vóór hij dit apparaat weer kan afnemen. Het aantal handelingen is afhankelijk van het aantal apparaten, dat hij moet bedienen.
Elke handeling vraagt een zekere tijd.
Worden teveel apparaten gebruikt dan heeft de melker teveel
tijd nodig en blijft de machine te lang aanstaan. In dit geval ontstaan het gevaar, dat de zuigkracht van het vauum zich voortplant van de speen tot in de uier en het uierweefsel beschadigt.
Als praktisch resultaat volgt hieruit, dat de beste methode
steeds is: één apparaat per melker.
De prestatie per uur varieert hierbij van 10—18koeien. Slechts
in enkele grotere bedrijven worden door zeer geroutineerde melkers
2 apparaten gebruikt zonder dat nadelen kunnen worden aangetoond. In het algemeen kan dit echter niet worden aanbevolen.
Een uitzondering vormt het gebruik van de doorloopmelkstal.
Daarbij kunnen, bij gemiddelde melkgiften boven 5 kg door normaal geoefende melkers wel 2 apparaten worden gebruikt. De
uurprestatie is hierbij 16—24 koeien. De reden waarom wel 2
apparaten in een doorloopmelkstal kunnen worden gebruikt is,
dat sommige handelingen in de doorloopmelkstal in kortere tijd
kunnen worden uitgevoerd dan in een gewone stal, zoals in de
volgende paragraaf zal blijken.
3.3.

WERKINSTRUCTIES VOOR HET MELKEN.

Op de volgende bladzijden wordt een werkinstructie gegeven
voor het melken in de traditionele stal en de doorloopmelkstal.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen apparaten van het staand
en het hangend type.
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Fig, 9a. Voorbehandeling:
controle linkerzijde uier.

Fig. 96. Voorbehandeling:
zo nodig, met natte doek uier en spenen
afwassen.

fei lI \\ &M
Hl :

Fig. 9c. Voorbehandeling :
soms is afwassen met veel water nodig.

;

;

Fig. 9a\ Voorbehandeling:
afwrijven met droge doek.

Voor de uitvoering van de verschillende handelingen gelden de
volgende richtlijnen:
Machinaal melken op een gewone melkplaats.
Voorbehandeling:
per
Controle van uier aan beide zijden. Bij schoon uier:a, keer/koe
bij vuil uier: b.
0,40
a. Met droge doek uier en spenen droog wrijven en
masseren, eerste stralen in melkbeproever melken
b. Met natte doek uit emmertje met water uier en spenen
wassen,daarnamet drogedoekuierenspenenafdrogen
en masseren; eerste stralen in melkbeproever melken 0,60
Aanzetten (l.h. = linkerhand, r.h. = rechterhand):
a. Staand type, rechts aansluiten: apparaat in l.h., r.h.
sluitvacuumsslangaan enopent hoekkraan,l.h.zet apparaat neer, melker gaat zitten op melkstoeltje, l.h.
pakt melkklauw en brengt deze onder de buik van de
koe,r.h. sluit tepelhouders aan,volgorde:links achter,
links voor, rechts achter en rechts voor
0,35
b. Hangend type, rechts aansluiten: apparaat in l.h.,
r.h. sluit vacuumslang aan en opent hoekkraan,
neemt apparaat van l.h. over, melker gaat zitten op
melkstoeltje, r.h. hangt apparaat op de beugel en
steunt dit, l.h. sluit tepelhouders aan, volgorde: links
voor, links achter, rechts achter en rechts voor
0,35
Afhalen:
a. Staand type, rechts afnemen: r.h. sluit hoekkraan,
legt vacuumslang over schouder, l.h. sluit melkkraan,
pakt melkklauw (melkkraan in deksel of in de klauw)
r.h. gaat voor de tepelhouders langs, laat met vinger
of duim tepelhouder lucht zuigen, tepelhouders vallen
af op r.h., l.h. haalt tegelijkertijd de melkklauw naar
zich toe, l.h. opent en sluit de melkkraan (wegzuigen
van de nog in de melkslang aanwezige melk), melker
staat op, hangt melkklauw aan de emmer
0,15
b. Hangend type, rechts afnemen: r.h. sluit hoekkraan,
legt vacuumslang over de schouder, melker gaat op
melkstoeltje zitten, pakt beugel en steunt emmer, l.h.
gaat achter de tepelhouders langs, laat met vingerof
duim tepelhouder lucht zuigen, tepelhouders vallen op
l.h.,r.h.neemtapparaat vansingelhaak,melkerstaatop 0,15
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Fig. 9A. Namelken.

Opmerking: bij links aansluiten zowel als bij links af- Grondtijd
nemen spiegelbeeld van de aangegeven methode volgen. pe*
Namelken:
Met de volle hand krachtig melken, hierbij met een of
meer vingers in uier optasten, gemiddelde hoeveelheid
0,5 kg per koe

1,00

Melktransport: staand type
a. Lopen naar bus, emmer leeg storten, lopen naar koe
over afstand van 10 m
b. Omzetten deksel op reserve emmer
Lopen naar bus, emmer leeg storten, lopen naar koe
over afstand van 10 m

0,40
0,20

Melktransport: hangend type
a. Lopen naar bus, emmer leeg storten, lopen naar koe
over afstand van 10 m
b. Leeggieten in andere emmer
Lopen naar bus, emmer leeg storten, lopen naar koe
over afstand van 10 m

0,40
0,20

Controle:
Moet regelmatig worden uitgevoerd
Singel omleggen:
Pakt singel van koe, loopt over ongeveer 3 m, legt
singel over koe, haakt dezemeteen vast of na de voorbehandeling
Vastzetten koeien:
Koeien zijn bij de weide-installatie of op de melkplaats
gedreven.
a. Bij weide-installatie: pakken, lopen, vastzetten, lopen.
b. In zomerstal of betonplaat: idem
Losmaken koeien:
a. Mechanisch, door het draaien van de bevestigingsbuis vallen de kopriemen los, daarna verder doordraaien en vergrendelen
b. Niet mechanisch, met de hand de kettingen of kopriemen afzonderlijk losmaken.
Melker loopt hierbij vóór de koeien langs

0,40

0,40
0,50

0,25

0,55
0,40

0,01

0,10
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Apparaten gebruiksklaar maken:

Grpndtijd
per
a. Staand type (tepelhouders met slangen aanwezig in keer/koe
sterilisatierek), pulsator plaatsen, tepelhouders en
slangen aan pulsator bevestigen op melkdeksel, plaatsen op emmer; per apparaat
2,20
b. Hangend type (tepelhouders in sterilisatieteil, het
deksel, de emmer en de pulsator op droogrek), tepelhouders in elkaar zetten en monteren aan deksel,
pulsator plaatsen; per 1 apparaat
1,60
Vooraf uit teil pakken en neerzetten om te drogen;
per apparaat
0,25
Starten van de motor:
a. Benzinemotor, aandraaien, trekken of slingeren
b. Elektromotor, lopen en omdraaien schakelaar

0,80
0,20

Reinigen van het melkgerei:
De reiniging van de melkmachine bestaat uit twee
bewerkingen:
1. de dagelijkse reiniging;
2. de wekelijkse reiniging.
Dagelijkse reiniging:
Volgens minimum-eisen van de Centrale MelkmachineCommissie van het Landbouwschap.
Vóór met de reiniging wordt begonnen, wordt al het
benodigde materiaaal gereedgezet. Dit bestaat uit de
volgende handelingen:
Water in twee teilen gieten, borstels in de teilen leggen,
emmer met water klaarzetten
a. Reiniging van staand type. 1 compleet apparaat +
reserve-emmer. Apparaat aan buitenzijde schoonmaken m e t donker gekleurde borstel in de eerste teil.
Apparaat aan binnenzijde schoonmaken met lichtgekleurde en tepelvoeringborstel.
Doorspoelen met desinfectiemiddel en in sterilisatierek plaatsen.
b. Reiniging van hangend type. 1 compleet apparaat
+ gewone emmer.
Apparaat aan buitenzijde schoon maken in eerste
teil, apparaat demonteren en aan binnenzijde schoon
maken in tweede teil met lichtgekleurde en tepelvoeringborstel.
Tepelvoeringen in sterilisatieteil voor desinfectie.
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1,30

5,50'

4,00

Wekelijkse reiniging:
Indien aan de gestelde eisen van de dagelijkse reiniging
wordt voldaan is een extra reiniging met soda of andere
vet oplossende middelen en heet water éénmaal per week
voldoende. Hierbij moeten de apparaten uit elkaar worden genomen en alle onderdelen enige tijd geweekt en
daarna zorgvuldig worden geborsteld. De temperatuur
van het water mag niet hoger zijn dan 70° om aantasting
van de rubberdelen te voorkomen. Na het borstelen moet
alles eerst in schoon water en daarna in een chloorbleekloog-oplossing worden gespoeld. Vóór de tepelhouders
in elkaar worden gezet moeten deze worden gedroogd.
De pulsator mag niet met water in aanraking komen
en moet volgens instructies van de leverancier worden
behandeld.
Melken indoorloopmelkstal.
Aanzetten:
a Staand type: bij rechts aansluiten, r.h. opent hoek- Grondtijd
p
kraan of melkkraan, l.h. pakt melkklauw van haak
^
of melkdeksel, brengt deze onder de buik van de koe,
r.h. sluit tepelhouders aan, volgorde: links achter, Q2Q
links voor, rechts achter, rechts voor.
b. Hangend type: bij rechts aansluiten, r.h. pakt melkapparaat, l.h. opent hoekkraan, r.h. hangt apparaat
op beugel en steunt dit, l.h. sluit tepelhouders aan,
volgorde: links voor, links achter, rechts achter,
rechts voor.
0,25
c. Melkleidingtype:bij rechts aansluiten, openen van de
hoekkraan, r.h. pakt melkklauw van haak, brengt deze
onder de buik van de koe, l.h. sluit tepelhouders aan
in de volgorde:links achter, links voor, rechts achter,
rechts voor.

0,20

Afhalen:
a. Staand type: bij rechts afnemen, r.h. sluit hoek- of
melkkraan, l.h. pakt melkklauw, r.h. gaat vóór de
tepelhouders langs, laat met vinger of duim tepelhouder lucht zuigen, tepelhouders vallen af op r.h.,
l.h. haalt tegelijkertijd de melkklauw naar zich toe,
l.h. opent en sluit melkkraan (afvoer van de nog in
de melkslang aanwezige melk), hangt klauw aan deksel of haak.

0,10
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b. Hangend type: bij rechts afnemen, r.h. sluit hoek- Grondtijd
kraan, r.h. pakt beugel en steunt emmer, l.h. gaat p e ^
achter de tepelhouders langs, laat met vinger of duim
tepelhouder lucht zuigen, tepelhouders vallen op l.h.
pakt apparaat van beugel, zet apparaat neer.
0,10
c. Melkleidingtype : bij rechts afnemen, sluit hoek- of
melkkraan, l.h. pakt melkklauw, r.h. gaat vóór de
tepelhouders langs, laat met vinger of duim tepelhouder lucht zuigen, tepelhouders vallen af op r.h.,
l.h. haalt tegelijkertijd de melkklauw naar zich toe,
l.h. opent ensluit melkkraan (afvoer van de nogin de
melkslang aanwezigemelk) hangt melkklauwaanhaak. 0,10
Controle:
Doorloopsysteem biedt mogelijkheid tot veel controle.
De melker is constant dicht bij het melkapparaat.
0,25
Koeien verwisselen:
Rechter stand: met l.h. handle overhalen, deur gaat
open, koe loopt naar buiten, l.h. sluit deur, terug halen
handle, volgende koe loopt in rechter stand, r.h. sluit
stand.
Melktransfort.
a. Staand type:
1. deksel afnemen, emmer leeggieten in melkbus,
deksel plaatsen:
2. deksel afnemen, leeggieten in emmer, deksel plaatsen, emmer naderhand leeggieten in bus;
3. deksel afnemen, plaatsen op reserve-emmer, naderhand de emmer leeggieten in melkbus
b. Hangend type:
1. deksel afnemen, emmer leeggieten in bus, deksel
plaatsen;
2. deksel afnemen, leeggieten in gewone emmer,
deksel plaatsen, emmer naderhand leeggieten in
bus.
c. Melkleidingsysteem:
1. melkbus: deksel afnemen, omzetten opanderebus,
volle bus 1m. wegzetten, per bus
2. vlottersysteem: geen transport;
3. melksluis:volle melkbus wegzetten, lege bus onder
de afvoer plaatsen. Per bus
80

0,35

0,30
0,55
0,45

0,30
0,55

0,35
0,45

Reinigen van de melkleiding.
In sommige bedrijven wordt, hetzij in de winter- of zomerstal
hetzij in de doorloopmelkstal, gebruik gemaakt van een melkleiding. Algemene voorschriften voor de reiniging van de melkleiding zijn er nog niet. De werkwijze bij de reiniging hangt o.m.
af van het materiaal, waaruit de leiding bestaat. De leverancier
verstrekt een voorschrift voor de wijze, waarop de reiniging moet
plaats hebben.
Er zijn automatische reinigers, die achtereenvolgens verschillende oplossingen door de leiding pompen.
Deze vragen weinig tijd in tegenstelling met eenvoudiger methoden, waarbij de oplossingen met de hand moeten worden gereedgemaakt. Het doorspoelen geschiedt met de motor en de pomp
van de melkmachine-installatie.
Melkleidingen worden in het buitenland veel gebruikt om de
melk rechtstreeks in een tank te voeren.
Door de melkrijder wordt de tank leeggepompt in de tank van
de melkauto. Tegelijk wordt bemonsterd.
3.4.

VOEREN.

De benodigde tijd voor het voeren wordt beïnvloed door:
a. de wijze en de plaats van opslag van de voedermiddelen;
b. de aard en hoeveelheid van de voedermiddelen;
c. het gebruikte gereedschap;
d. de inrichting van de gebouwen.
Een aantal punten, die van belang zijn voor een doelmatige inrichting van de gebouwen, zullen in paragraaf 3.7 worden behandeld.
Deopslag.
De opslag van voedermiddelen moet dichtbij de plaats zijn, waar
zij worden gebruikt resp. bewerkt of bewaard.
De opslag moet ook gemakkelijk bereikbaar zijn.
Hooi kan het beste worden opgetast vóór of boven de koeien.
Moet het uit een hooiberg of verafgelegen schuur worden gehaald,
dan verdient een hooikar aanbeveling.
In haaltjes geperst hooi vraagt de helft van de tijd, die nodig is
voor het voeren van los hooi.
Silo's met kuilvoer moeten dichtbij de stal zijn gelegen. Het
kuilvoer moet rechtstreeks vanuit de silo op een kar worden ge61

laden. In brede silo's moet een ruim
mangat aanwezig zijn, waar een kar
doorheen kan worden gereden. Gleufsilo's en grondhopen zijn voor het uithalen van kuilvoer gemakkelijker dan
ronde silo's.
Kuilvoer wordt soms opgezet in
grondhopen op het perceel vóór het
wordt gewonnen. In dit geval wordt
het, evenals vers gras, stoppelknollen,
bietenblad e.d. in een wagen of kar
aangevoerd. Een voldoend brede
voergang,waardoorrechtstreeks vanaf
de wagen kan worden gevoerd, verdient in dit geval aanbeveling.

Fig. 10.

Bieten moeten zo mogelijk naast
de stal worden opgeslagen, eventueel
Meeltanks. Kruiwagen onder
op de deel, mits deze vorstvrij kan
de uitlaat.
wordengehouden. Bij teweinig ruimte
kan een gedeelte worden ingekuild en
naderhand met de wagen in een tijdelijke vorstvrije opslag in of
naast de stal worden gebracht. Over denoodzaak om de bieten te
snijden zijn de meningen verdeeld.
Voor bijmenging van kaf of meel is het in ieder geval noodzakelijk.
Moeten de bieten worden gesneden, dan is het gewenst de snijmachine in of direct naast de opslag te plaatsen en zo hoog, dat
manden of een voerkar onder de uitlaat kunnen worden geplaatst.
Op kleigrond verdient een bietenreinigeraan de snijmachine aanbeveling.
De vorm, waarin krachtvoer wordt bereid, zoals het gemengd
krachtvoer, gedroogd gras, gedroogde piulpe.d. iszeer verschillend.
Voor rundvee bestaat een keuze uit koekjes, droog meel en aangemengd meel. De eerste vragen het minst werk.
Soms is het aanmengen van meel nodig zoals bij grasmeel.
Rechtstreeks storten in een verrijdbareton of kar verdient in dit
geval de voorkeur boven een vaste bak of trog, mits in de stal
voldoende ruimte voor transport met een kar aanwezig is.
De opslag van het meel in tanks of bakken, welke rechtstreeks
van de wagen of auto, waarop het wordt aangevoerd, kunnen wor: •.-•

den gevuld en welke voorzien zijn van
een uitlaat, waaronder de voerkar
kan worden gereden, is beter dan
bakken en troggen, die op de grond
staan.
Deze tanks zijn nog maar opweinig
bedrijven te vinden.
Voor het voeren moet zo doelmatig
mogelijkgereedschapworden gebruikt.
Voor kleine stallen met een smalle
voergang komen manden in aanmerking. In alle andere bedrijven verdienen voerkarren de voorkeur. In
stallen zonder voergang (Friese stal)
zette men een aantal manden of kisten op een kar. Kruiwagens zijn in
het algemeen minder handig dan 3of 4-wielige voerkarren, omdat zij bij
het verplaatsen steedsmoeten worden
opgetild. Heeft men eenmaal een
kruiwagen, dan kan het optillen worden vermeden door een rol of wieltjes
onder de poten te plaatsen.
Kruiwagens zijn alleen geschikt
voor produkten, die gestort moeten
worden, zoals stalmest.
Voerkarren zijn in verschillende
uitvoering verkrijgbaar:

Fig. 11. Meel- en graanscheppen.

— tweewielige kar met losse laadborden;
— drie- of vierwielige kar met laadvloer, vaste of losse laadbak.
Voorhetladen,opscheppenenverdelenvan voedermiddelen zijn devolgende gereedschappen het best geschikt:
1. voor hele bieten een zestandige
bietenvork met knoppen op het
eind van de tanden;
2. voor gesneden bieten en aardappelen een aluminium schop
met korte steel en D-handvat
(afb. 12, n°. 3);

Fig. 12. IJzeren- en aluminium stalschoppen.
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3. voor kuilgras en hooi een drietandige hooivork; voor ge
hakselde produkten een vier- tot zestandige hakselvork;
4. voor meel en hardvoer een schep met omgebogen handvat;
bij grote hoeveelheden een aluminiumschop;
5. voor kaf een kafschep, een houten vork met vier 6 cm brede
gebogen strippen;
6. voor meel en biks een schep met een bovenliggend handvat
(zie afb. 11).
De methode van voeren wordt, zoals reeds vermeld, beïnvloed
door de aard van de voedermiddelen, de inrichting van de gebouwen en het gebruikte gereedschap.
Ook de indeling van de werkzaamheden is echter belangrijk:
— vermijd heen en weer lopen;
— neem zoveel mogelijk in één werkgang mee;
— vermijd overbodig werk.
Een voorbeeld van dit laatste is het opvangen van gesneden
bieten in pootkistjes, het plaatsen van de kistjes op een kar, het
leegstorten van de kistjes in de voergoot en later weer het opstapelen van de kistjes naast de snijmachine.
Het is eenvoudiger de voerkar onder de bietensnijder te plaatsen
en de los gestorte bieten met een schop of vork in de voergoot te
deponeren.
Nog eenvoudiger is het hele bieten te voeren en deze al rijdende
in de voergoot te werpen.
Op sommige bedrijven wordt voor koeien, jongvee en mestvee
zelfvoedering van hooi en kuilgras toegepast. Hiervoor is het noodzakelijk, dat de koeien zich vrij kunnen bewegen, hetgeen alleen
in een loopstal het geval is.
Automatische watervoorziening met zelfdrinkbakjes biedt grote
voordelen boven het drinken geven met emmers en pomp, of zoals
somsnogvoorkomt,het gebruik van eenschepemmerineenwelput.
De voordelen zijn:
— arbeidbesparing;
— water is steeds op staltemperatuur;
— opname geschiedt naar behoefte, waardoor de groei en de melkproduktie worden bevorderd.
Automatische watervoorziening wordt verkregen door aansluiting op het waterleidingnet of door een eigen installatie, bestaande uit: motor, zuigperspomp, grondbuizen, leidingen en
reservoir.
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3.5.

MEST VERWIJDEREN.

De methode van mest verwijderen is afhankelijk van de hoedanigheid van de mest.
We onderscheiden:
— stroarme mengmest (vaste delen en gier);
— strorijke mengmest (
idem
);
— strorijke vaste mest 1
, ., ,
J
î gescheiden bewaring.
Bij gescheiden bewaring van vaste mest engier loopt deze laatste
door een gootje onder de grap naar de gierkelder. Vaste mest,
evenals mengmest, wordt met een schop in een kruiwagen geladen
en op de mestvaalt gestort. Van belang zijn hierbij het model en
het gewicht van de schop. De breedte van de schop moet zijn aangepast aan de breedte van de grap.
In de praktijk betekent dit meestal, dat de breedte van de schop
5 cm groter moet zijn dan de halve breedte van de grup. Een veel
voorkomende grupbreedte is 60 cm.
Gewoonlijk worden ijzeren schoppen gebruikt.
Houten en aluminiumschoppen maken het werk echter veel gemakkelijker.
Het gewicht van een ijzeren schop (afb. 12 n°. 1) bedraagt
3.5 kg. Het gewicht van een aluminium schop (afb. 12 n°. 2) bedraagt 1.5 kg. De laatste is echter 2 keer zo duur als de ijzeren
schop. Om slijtage tegen te gaan moet de aluminiumschop zijn
voorzien van een ijzeren strip.
Komt in de mest veel stro voor, dan is het noodzakelijk dit eerst
met een mestvork te laden. Bij matig strogebruik (1—2 kg per
koe per dag) is het overbodig.
Voor het afmesten worden verschillende typen kruiwagens gebruikt. De volgende punten zijn hierbij van belang:
— roestvrij ijzeren bak;
— inhoud van 150—175 liter;
— luchtband;
— wielonderdebak, zodat het zwaartepunt dicht bijdewielasligt;
— rubber handvaten voorzien van beschermnokken aan de buitenzijde, om verwondingvan dehanden tegen deurposten en muren
te voorkomen.
Om het verplaatsen tijdens het laden te vergemakkelijken worden in het buitenland de kruiwagens soms voorzien van een rol
tussen of wieltjes onder de poten.
In ons land zien we dit heel weinig.
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De mest moet op de mestvaalt in klampjes ter breedte van
1.5 m wordt gestort. Dit is beter dan de mest willekeurig over de
gehele vaalt te storten en te spreiden. Het voordeel treedt op bij
het uitrijden van de mest, omdat men deze minder behoeft los te
trekken.
Alhoewel de meeste mest op de boerderij op een hoop wordt
gezet, wordt in sommige bedrijven de mest direct over het land
gebracht, voor zover de toestand van de grond en de weersgesteldheid dit toelaten.
Bij verafgelegen percelen wordt de mest aan de hoop gezet aan
de rand van het perceel.
In de wintermaanden is voor het vervoer vaak meer tijd beschikbaar dan in het voorjaar en de zomer.
Vereenvoudiging van het verwijderen van de mest wordt bereikt
door de mest, in plaats van te scheppen, te schuiven met:
— een handschuif;
— een getrokken mestbak of -plank.
Mengmest laat zich met een handschuif goed in een put of kelder
schuiven, ook in een meststrooier of mestboot, wanneer dezeonder
het niveau van de grup zijn opgesteld.
Bij bewaring in een kelder mag de mest geen stro, hooiresten e.d.
bevatten, omdat deze door de pomp niet worden opgenomen.
Proeven worden genomen met pompen met roerinrichtingen, die
wel kort stro e.d. verwerken, doch hiermede heeft men nog weinig
ervaring.
Strorijke mest kan door een getrokkenmestbak op de vaalt of in
de meststrooier worden gebracht.
Aan het begin van de grup is een ijzeren bak geplaatst van de
volgende afmetingen: lengte 0.75 m, hoogte aan achterzijde 40cm,
breedte is bijna gelijk aan de breedte van de grup. De grup is doorgetrokken tot op de mestvaalt.
Op de vaalt zijn een aantal glijplanken gelegd.
Achter de vaalt iseenliergeplaatst, diemet dehand of elektrisch
kan worden gedraaid.
De bak wordt getrokken door een (nylon) kabel, die met het
ene einde aan de voorzijde van de bak en met het andere einde
aan de lier is bevestigd.
Het verwijderen van de mest verloopt nu in 3 fasen:
1. openen van de bruggen over de grup en de doorgang in de
stalmuur, kabel vasthaken aan bak, motor aanzetten of
lopen naar lier;
m

2. bak uittrekken en storten door
deze zijdelings of over de kop
te storten;
3. motor achteruit schakelen of
bak met trekhaak terug brengen
naar het begin van de grup.
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In plaats van een mestbak kan
ook gebruik worden gemaakt van een
plank ter lengte van 1.75 m, dieeveneens ongeveer dezelfde breedte heeft
als de grup.
De mestbak en mestplank kunnen
ook worden gebruikt om de mest in
een strooier te brengen. Eventueel
ook op een grupkar of in de bak van
eenlaadgiek, welke voor verder transport zorgt.
De kapitaalsinvestering in deze
nieuwe ahnest-systemen voor strorijkemest is betrekkelijk klein, terwijl
een grote arbeidsverlichting wordt
bereikt.
Er zijn ook nog andere, duurdere,
oplossingen : luchtspoor, grondspoor
en automatische groepruimer.
Deze laatste wordt in het buitenland reeds op grote schaal toegepast
en bestaat uit:
1. Een dubbele ketting met mestschuivers,geschiktvooreendubbele stal. De kettingen lopen in
een circuit; beurtelings door de
grup en over een stelling boven
de mestvaalt, de meststrooier
of de mestkelder.
2. Een heen- en weergaande stang
voorzienvanscharnierendemestschuivers. De voortbeweging
wordtverkregendooreen excentriek

Fig. 13. Getrokken mestbak.

WSfÈ*
Fig. 14. Automatische groepruimer.

De aanschafhngskosten zijn ongeveer f50,— tot f250,— per
koe. De goedkoopste uitvoering is die,waarbij demest rechtstreeks
in een meststrooier of mestkelder wordt gestort.
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Moet de mest worden gestapeld, dan is nog een mestopvoerinrichting noodzakelijk (transporteur, grijper, mechanische laadschop, luchtspoor) hetgeen de kosten belangrijk verhoogt.
3.6.

REINIGING VAN DIEREN, GANGEN, VOERGOOT EN STANDEN.

Het rundvee en de paarden behoeven dagelijks een reiniging
van dehuid enhethaar meteenborstel eneenkam om aanklevend
vuil te verwijderen enin elkaar raken van deharen te voorkomen
(heksenvlechten).
Hierdoor wordt de huidfunctie verbeterd en het aanzien vande
dieren verhoogd.
Een groot gedeelte van het vuil is stof.
Om dit te verwijderen zijn in de laatste tijd stofzuigers inde
handel.
We onderscheiden hierbij 2 typen:
— de normale handstofzuiger, voorzien van elektromotor;
— een stofzuiger, die wordt aangesloten op de vacuumleiding.
Dezelaatste isgoedkoper, doch kanuiteraard alleen daar worden
gebruikt waar eenmelkmachine aanwezigis.Dehoeven enklauwen
vereisen eveneens een regelmatige verzorging. Om teveel afslijten
op de weg tegen te gaan, worden de paarden voorzien van hoefijzers. Het beslag moet gemiddeld om de zes weken worden verlegd of vernieuwd. Onbeslagen hoeven en klauwen moeten worden
verzorgd door bekappen, vijlen, inkorten vandetenen en afronden
van de randen.
Na het opstallen moeten de melkkoeien worden geschoren. De
haren van de uier moeten herhaaldelijk worden geknipt. De
schapen moeten in de voorzomer worden geschoren.
De gangen in de stal worden onderscheiden in een voergang en
een mestgang of een combinatie van beide (Friese stal).
De voergang kan het beste worden schoongeveegd met een
bezem van berkenrijshout, welke voorzien is van eenrechte steel.
In de eerste werkgang wordt alle vuil naar één kant geschoven,
in de tweede werkgang naar het eind.
Een ronde voergoot wordt eveneens het beste schoongeveegd
met een rijsbezem; een platte voergoot met een vlakke rijs- of
bamboebezem.
Ook de mestgang kan het beste met een bamboebezem worden
geveegd.
Versleten gereedschap behoort tijdig te worden vernieuwd.
De standen vanhetrundvee endepaarden worden bij gebruik van
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stro meestal met de vork gereinigd;
de mest wordt in de grap getrokken,
het stro wordt verdeeld.
Vorken met korte tanden verdienen
de voorkeur.
Er zijn speciale drietandige stalvorken, voorzien van knoppen aan de
tanden. Deze worden nog vrijwel niet
gebruikt. Letsel aan de dieren wordt
hierdoor voorkomen.
Al het gereedschap moet worden
bewaard op een vaste plaats en wel
dââr, waar het werk begint.
Ophangen aan Wandhaken verdien'
de voorkeur boven wegzetten in een
hoek. Het is dan beter te grijpen, dvloerblijft schoon en men kan er niet
over struikelen.
3.7.

INRICHTING VAN DE BOERDERIJ.

De inrichting van de boerderij
speelt bij de veeverzorging een belangrijke rol.
Bedrijfsgebouwen hebben verschillende functies:

Fig. 15. Stalgereedschap opgehangen aa
Wandhaken. Vork moet worden omgedraaic

— opstallen van dieren;
— bewaren van materialen (voeder, mest, werktuigen, gereedschappen);
— bewaren van produkten (melk, eieren).
Behalve opstal- en bewaarruimte vormen zij een werkruimte.
Vanuit dit oogpunt zullen we de gebouwen nader bekijken. In
hoofdstuk 2 hebbenwereedseenaantalpuntengenoemd,dievoorde
bouw, de verbetering en het gebruik van gebouwen van belang zijn.
Hier volgen nog een aantal richtlijnen.
Voor dekoestalmet meer dan 16diereniseendubbelerij standen
met een centrale voergang de beste oplossing. In kleinere stallen
kan zowel een enkele als eendubbelerij worden toegepast, eveneens
met voer- en mestgang.
Opstelling van de koeien, gericht naar de buitenmuur zonder
voergang ervoor (Friese staltype), is minder doelmatig,omdat men
st
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Fig. 16. Een moderne dubbele Hollandse
stal.
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voor het voeren van gras, kuil, meel
e.d. steedstussen dekoeien door moet.
De voeropslag, de melkkameren de
mestbewaarplaats moeten zo dicht
mogelijk bij de stal zijn gelegen.
Ruime gangen zonder drempels of
andere niveau-verschillen en met voldoende brede deuren moeten de opslagplaatsen en de stallen met elkaar
verbinden.
Een vlakke voergoot in de koestal
met een lage, schuine opstand en
ronde hoeken verdient de voorkeur
boven andere typen.
Gangvloeren mogen niet glad worden afgewerkt.
•-Klimijzers zijn beter dan losse ladders.
Trappen, speciaal die, waarlangs
lasten omhoog moeten worden gedragen, moeten aan de volgende eisen
voldoen:
— leuning op 80 cm hoogte;
— diepte van treden 29 cm;
— hoogte „
„ 17 cm.
Een ladder staat bij een hoek van
70° in de beste stand.
De afstand tussen de sporten moet
24 cm zijn.
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Fig. 17.

Loopstal.
In de laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor een nieuw
type van opstalling: de loopstal.
In de loopstal kunnen de koeien en
het jongvee vrij rondlopen. Ze gaan
Een kijkje in de loopstal.
zelf naar de voerplaats en de m'elkstal.
De mest wordt opgehoopt in de stal, waardoor de loopstal vergelijkbaar is met de vroegere potstal.
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De loopstal bestaat uit:
a. ligruimte: Deze dient als rustplaats voor het vee en soms als
voerplaats voor hooi, krachtvoer en stro.
b. loopruimte: Een verharde ruimte in de buitenlucht, waar het
vee bewegingsvrijheid heeft en die tevens dient als voerplaats voor kuil, bieten, stoppelknollen, gras, enz.
c. melkstal: Deze is meestal uitgevoerd in de vorm van een doorloopmelkstal en wel a. een doorloopmelkstal, wanneer het
gehele jaar in de stal wordt gemolken; b. een doorloopmelkwagen, welke in de stalperiode (vast) wordt opgesteld.
d. voerruimte:Wanneer in de ligruimte wordt gevoerd — de voergoot dus hiertegenaan ligt — komt veel mest in de ligruimte terecht, zodat extra stro nodig is. In bedrijven,
waar het stro schaars is,wordt ter voorkoming hiervan een
voerruimte ingericht, een betonvloer, waarop de koeien
staan tijdens het voeren. Deze moet evenals de loopruimte
dagelijks worden schoongemaakt.
De loopstal heeft een geheel of gedeeltelijk open zijde, die op
het Zuiden of het Zuid-Oosten ligt. Doordat de stal open is, is het
daarin bij vorst koud.
Uit verschillende proefnemingen zijn tot nu toe hiervan geen
nadelige gevolgen gebleken.
Voor de arbeiders is het werk minder prettig dan in een gewone
stal. Demeeste last hiervan ondervinden zij bij het melken. Tijdens
het voeren is men voldoende in beweging. De moeilijkheden bij
het melken worden ondervangen door een verwarming in de melkstal aan te brengen b.v. een elektrische straalkachel.
De ligruimte moet dagelijks van een flinke hoeveelheid strooisel
worden voorzien, zodat de dieren in een droog bed liggen. De loopstal past daardoor in het gemengde bedrijf beter dan in de weidegebieden. De loopstal geeft ten opzichte van de normale stal een
besparing op transport. Ook de bouwkosten kunnen lager worden
gehouden. Andere voordelen zijn: vlotter melken, een meer hygiënische melkwinning en de mogelijkheid voor zelfvoedering. Bij
jongvee en mestvee zijn met voorraadvoedering en zelfvoedering
van kuil en hooi goede resultaten bereikt.
Voor melkkoeien kan gedeeltelijk zelfvoedering worden toegepast. Individuele verstrekking van (aanvullings)voer kan geschieden door de stalrepels verschuifbaar te maken, zodat de koeien
tijdens het voeren worden vastgezet. Desgewenst in combinatie
met schotten in de voergoot.
De stalruimte leent zich in de weidetijd voor allerlei andere doeleinden: schuurdrogen, bergplaats voor werktuigen, enz.
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In vorenstaande tabel geven we een vergelijking van de benodigde tijd in een dubbelrijige Hollandse stal, een dubbelrijige
Friese stal en in een open loopstal, elk met ongeveer 30 koeien
met in alle stallen een gelijke totale melkproduktie en een gelijk
voederrantsoen.
3.8.

VERZORGING VAN VARKENS.

Voertroggen moeten steeds vanuit de voergang kunnen worden
gevuld en de troggen moeten zijn voorzien van een beweegbare
afscheiding.
De hokindeling moet zóworden gemaakt, dat het hok voldoende
breed is, zodat alle varkens tegelijk voer kunnen opnemen; in
stallen voor fokvarkens moeten de zeug en de biggen aparte woonruimten hebben.
Het hok moet worden verdeeld in een lig- en een mestruimte.
De mestruimte moet iets aflopen en eventueel aan de lage kant zijn
voorzien van een gierafvoer.
De mestafvoer moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
Voor afmesten worden gebruikt:
— de kruiwagen;
— de mestschuif.
Deze laatste kan alleen worden gebruikt in het Deense staltype
met een achtergang, d.i. een mestruimte, die door een muurtje en
een deur van de ligruimte is gescheiden.
In een serie hokken achter elkaar kan de schuif door de achtergang worden getrokken. Ook mechanische mestruimers zoals omschreven in par. 3.5. worden hier gebruikt.
Een warmtelamp in de fokstallen moet van een veiligheidsarmatuur zijn voorzien en in het biggenhok worden opgehangen.
Ontbreekt een biggenhok, dan kan door een afscheiding van enige
stangen worden voorkomen, dat de zeug onder delamp gaat liggen.
Het gebruik van een groot hok voor mestvarkens inplaats van
vele kleine hokken, vereenvoudigt het voeren en het afmesten.
Door toepassing van zelfvoederbakken, zelfdrinkbakjes en een
mestruimte naast het eigenlijke hok wordt het werk ten opzichte
van vele bestaande hokken eveneens sterk vereenvoudigd.
Een beeld van een dergelijk mesthok is weergegeven in afb. 18.
Om te hoog verbruik van voer bij gebruik van zelfvoederbakken
tegen te gaan wordt de voertrog niet de gehele dag doch enkele
malen per dag 10—20minuten opengezet. Staan de hokken in een
rij, dan verdient een centrale sluiting van de trogkleppen aanbe73

Fig. 18. Een dubbelrijïge stal voor
mestvarkens.

veling. Een andere mogelijkheid is
het meel te mengen met andere stoffen, die als „buikvulling" dienen.
Het drinkbakje in het varkenshok
moet worden opgesteld op een verhoogde plaats en tegen de mestruimte aan.
Er zijn 2 typen drinkbakjes in de
handel;
a. met het diepste punt vóór in de
bak;
b, met het diepste punt achter in
de bak.
Uit het laatste drinken de varkens
gemakkelijker dan uit het eerste.
3.9.

Fig. 19. De inrichting van een modern
kippenhok.
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VERZORGING VAN KIPPEN.

In een kippenhok moeten verschillende werkzaamheden worden verricht:voeren, eieren, rapen, afmesten,
dieren selecteren en behandelen.
Het voeren geschiedt verschillend.
Sommigen voeren 2 maal per dag
meel, dat wordt aangemengd met
warm water en eveneens 2 maal per
dag hardvoer. Dit is zeer tijdrovend,
vooral bij verspreid staande hokken,
zoals veel voorkomt.
Eenvoudiger is het zelfvoerbakken
te gebruiken, welke slechts eenmaal
per week behoeven te worden gevuld.
Voor de watervoorziening een drinkbak met druppelkraan of afsluiting
van de kraan door een vlotter. De
drinkbak kan op een reservoir of de
waterleiding worden aangesloten. Nu
kan worden volstaan met eenmaal per
dag hard voer teverstrekken enrapen
van eieren.
Het laatste wordt nog vereenvoudigd door het legnest tegen de wand
te plaatsen, waardoor het van buiten

af kan worden geledigd. Eén gezamenlijk legnest is beter dan vele
afzonderlijke legnesten en gemakkelijker schoon te houden.
Dit laatste isbijzonder belangrijk. Vuileeieren vragen niet alleen
extra werk, maar zijn na het afwassen minder goed houdbaar. Als
strooisel voldoet het beste een dikke laag gehakseld stro. De legnesten dienen op reikhoogte te zijn, zodat men voor het rapen niet
behoeft te bukken. Het trapje moet voorzienzijn van gazen treden,
zodat het meeste vuil van de poten valt vóór de kippen in het legnest zijn.
Door een 40 cm dikke laag strooisel op de vloer van het hok te
brengen, kan worden volstaan met éénmaal per 6—12 maanden
afmesten.
Om te vochtig worden van het strooisel te voorkomen, moet de
mest onder dezitstokken worden opgevangen opeenschuin staande
bodem, die van buitenaf met een schuiver gereinigd kan worden.
Door de kruiwagen hierbij onder de uitloop te plaatsen, wordt de
mest op gemakkelijke wijze verzameld. De overige mest en het
strooisel moeten eenmaal per week met de mestvork door elkaar
worden gemengd.
Opgrote pluimveebedrijven wordt hiervoor ook weleen schoffelfrees gebruikt.
Rondom de drinkbak moet een afvoer worden aangelegd, waardoor wordt voorkomen, dat gemorst water in het strooisel terecht komt.
De dieren moeten soms worden gevangen.
Een stevige op het eind omgebogen ijzerdraad, welke om een
poot wordt geslagen, vereenvoudigt dit werk.
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HOOFDSTUK 4 — WEIDEBOUW
Tot de werkzaamheden in de weidebouw behoren:
— inzaai van grasland;
— bemesting;
— verzorging van grasland;
— inkuilen;
— hooioogst.
4.1.

INZAAI VAN GRASLAND.

Voor de aanleg van grasland moet met het volgende rekening
worden gehouden.
Graszaad is fijn en moet daarom ondiep (1—2 cm) worden gezaaid.
Er moet worden gezorgd voor eenfijn zaadbed op bezakte grond.
De meest geschikte tijdstippen voor zaaien zijn: april, juli en de
eerste helft van augustus.
In april wordt in bloot land of onder dekvrucht gezaaid. Als
dekvrucht kunnen dienen: vlas, winterrogge en zomergerst. Het
gras moet na de opkomst van het hoofdgewas worden gezaaid.
Bij uitzaaien in de zomer wordt steeds in bloot land gezaaid.
In droge zomers kan de opkomst slecht zijn.
Langzame beregening (4 mm/uur) kan in dit geval uitkomst
geven. Snelle beregening (12 mm/uur) levert gevaar op van dichtslaan en korstvorming van de grond.
Methoden van zaaien.
Men kan handzaaien toepassen of gebruik maken van de:
1.
2.
3.
4.

zaaiviool;
kunstmeststrooier;
normale zaaimachine, al of niet voorzien van (vlas-)pijpen;
speciale graszaadzaaimachine.

Wanneer bepaalde voorzorgen worden genomen, kunnen met alle
methoden goede resultaten worden verkregen.
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Voor zaaien in handwerk en met de kunstmeststrooier moet het
stil weer zijn. Het zaad moet goed worden gemengd met droog
zand of kunstmest. In het laatste geval moet onmiddellijk na het
mengen worden gezaaid. Als kunstmeststrooier kan het beste gebruik worden gemaakt van de schotelstrooier.
De zaaimachine kan opverschillende manieren worden gebruikt:
met de pijpen op ± 11cm afstand. Hierbij moet 2maal worden
gezaaid; de tweede keer midden tussen de eerstgezaaide rijen
door;
b. met vlaspijpen (onderlinge afstand 7 cm) in één bewerking;
zonder pijpen, waardoor het zaad breedwerpig uit de zaadbak
valt.

Fig. 20. De Brillion graszaadzaaimachine.

Eventueel met half afgenomen pijpen.
Evenals bij handwerk is ook hierbij windstil weer vereist.
Na óf tegelijk met het zaaien moet worden gerold, bij voorkeur
met een cambridge-rol.
De speciale graszaadzaaimachine, welke enige jaren geleden in
onsland isingevoerd, bezit 2zaadbakken en 2zware, van opstaande kammen voorziene, rollen.
De ene zaadbak wordt met klaver (eventueel samen met timothee en andere gladde, ronde zaden) gevuld, de andere met het
overige graszaad (langwerpig en stekelig zaad).
Ontmenging van het zaad wordt hierdoor voorkomen.
De voorste rolmaakt fijne geultjes, waarin een deelvan het zaad
valt.
De achterste rol werkt wat grond in de geultjes en drukt het
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overige zaad in de grond. De kwaliteit van zaaien is daardoor zeer
goed. De machine is echter zeer duur en zwaar.
Hij wordt daarom vrijwel alleen gebruikt in ontginnings- en ruilverkavelingsgebieden en de IJsselmeerpolders.
Met deze machine kan niet onder dekvrucht worden gezaaid.
4.2.

BEMESTING M E T STALMEST.

Tot de stalmest behoren:
a. vaste stalmest;
b. gier;
c. mengmest.
a. Vaste mest.
Bij het uitrijden van vaste mest onderscheiden we 3 deelbewerkingen :
laden, transport en lossen.
De vaste stalmest wordt gewoonlijk met
een vork op een wagen of in een meststrooier geladen.
Hierbij zijn 3 punten van belang:
a. de mest moet bij het verwijderen uit
de stal in klampjes zijn opgezet van
1.5 m breed, waardoor zonder lostrekken kan worden geladen.
Het laden geschiedt in omgekeerde
richting, waarin de klampjes zijn opgezet.
b. de meest geschikte vork moet worden
gebruikt.
Een goed type (afb. 21) heeft de volgende kenmerken:
Tanden : 4, lengte 33 cm, doorbuiging
3.5 cm. Breedte vork: 20.0—23.5 cm.
Bevestiging v o r k - s t e e l met vaste korte
Fig. 21. Mestvork voor
veerbus en 2 klinkbouten. Steel: lengte
het laden van vaste
82 cm, dikte 3.2—3.4 cm, glad, gemest.
polijst, gewicht 1.4 kg.
Voor halfverteerde langstromest verdient de viertandige mestvork de voorkeur; voor losse kortstro-mest de vijf- en zestandige vork.
De wagen of kar moet een lage platte laadvloer hebben.
Dit laadt het gemakkelijkst.
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Opzetten of vastplakken van de mest op de wagen om meer te
kunnen meenemen is tijdverlies en, door gebruik te maken van
uitklapbare zijschotten waardoor de wagen 60 cm wordt verbreed,
overbodig.
Het laden kan worden vereenvoudigd door:
— een grijper-installatie: a. op de wagen, b.met vaste laadmast,
c. op verrijdbaar onderstel;
— een trekkervoorlader;
— een mechanische laadschop aan de wagen.
In handwerk bedraagt de laadcapaciteit 2—4 ton per manuur,
bij mechanische laadinrichtingen varieert deze van 2—30 ton.
Het strooien van de mest vanaf de wagen geschiedt op drie
manieren:
1. Door de mest met een mesthaak van de wagen te trekken op
hoopjes van 40—80 kg en de hoopjes daarna met een spreidvork te verdelen.
2. Door de mest rechtstreeks vanaf de wagen met een spreidvork
ruw te verdelen. Het rechtstreeks verdelen geschiedt bij paardegebruik door afwisselend optrekken en stilstaan. Bij trekkergebruik door de trekker in de kruipversnelling te zetten en al
rijdende te strooien (snelheid 300—600 meter per uur). In dit
geval is geen trekkerbestuurder nodig.
Vele trekkers zijn echter niet van een kruipversnelling voorzien. In dit geval geschiedt het eveneens door afwisselend optrekken en stilstaan.
3. Door de mest mechanisch te verdelen met behulp van de stalmeststrooier.
Methode 2 is voor vele bedrijven de goedkoopste methode.
Hij verdient als regel de voorkeur boven methode 1, doordat het
verspreiden gemakkelijker en sneller vanaf de wagen gebeurt dan
vanaf de grond.
Alleen wanneer de mest vlug moet worden uitgereden, doordat
van een korte gunstige periode gebruik moet worden gemaakt
b.v. bevroren grond, waardoor geen sporen worden gemaakt of
de trekkracht slechts korte tijd ter beschikking staat, komt methode 1in aanmerking.
Voor het spreiden moet gebruikt worden een viertandige spreidvork met een scheppend model.
Dedoorbuiging van detanden ishierbij groter dan bij het stekend
model en bedraagt 5 cm.
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Daardoor leent hij zich beter voor het verspreiden en het stukslaan van grote brokken.
Ruw met de vork of de strooier verdeelde mest wordt fijn verdeeld met de trommelschudder of weidesleep.
Dewerkingvan detrommelschudder berust opeensnel draaiende
as, welke voorzien is van een groot aantal pennen. Deze nemen
de mest op, slaan deze tegen de afschermkap en werpen ze daarna
ver achteruit. De werking is zeer intensief en de kwaliteit van het
werk daardoor goed.
Er zijn 2 typen stalmeststrooiers:
— de speciale stalmeststrooier met een lage smalle bak tussen
de wielen en voorzien van een niet afneembaar strooiapparaat
(Amerikaans type);
— de strooiwagen, een normale landbouwwagen, voorzien van een
afneembaar strooiapparaat en een dubbele ewartketting met
meenemers, die de mest tijdens het strooien naar achteren of
opzij voert.
De kosten van het strooiapparaat zijn niet hoog,zodat de meeste
bedrijven een dergelijke wagen rendabel kunnen gebruiken. De
wagen, slechts voorzien van de toevoerketting, kan worden gebruikt als zelflossende wagen voor bieten, aardappelen, stoppelknollen, enz.
Stalmest laden en strooien kan geheel door 1 persoon worden
verricht.
Zijn 2 personen beschikbaar, dan verdient bij het gebruik van
een meststrooier een voorraadbak op de mestvaalt de aandacht.
Eén laadt de bak vol, terwijl de ander strooit.
Met destrooier bij demestvaalt gekomen, wordt de voorraadbak
in de strooier leeggekipt, zodat de lader en de strooier geen wachttijd hebben.
Compost wordt op dezelfde wijze over het land verdeeld als vaste
mest.
b. Gier.
Vanuit de gierkelder wordt de gier in een vat of bak gepompt
en met een schop of mechanisch verspreid.
Het pompen geschiedt:
— in handkracht;
— door paard of trekker;
— elektrisch.
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Het laatste is het eenvoudigst en heeft de grootste capaciteit.
Op vele bedrijven worden betrekkelijk kleine bakken of vaten
gebruikt, waardoor veel tijd nodig is voor af- en aanrijden. Het
gebruik van één of meer grote vaten (1000 1) verdient daarom de
voorkeur, vooral wanneer het land ver weg ligt.
Het plaatsen en afnemen van het giervat op de wagen wordt
vereenvoudigd door het op wagenhoogte op te slaan: laadbrng,
handtakel.
Laden en lossen wordt geheel voorkomen door het giervat vast
op een oude kar of wagen te bevestigen; deze moet natuurlijk voldoende stevig zijn.
Voor verspreiden van de gier worden twee typen spreidapparaten gebruikt. Het eerste is een eenvoudige verdeelplaat aan het
vat bevestigd. Het tweede is een horizontale plaat met opstaande
ribben, die wordt rondgedraaid. Deze staat op een eigen onderstel
en wordt aan de wagen bevestigd. Sommige spreidapparaten kunnen worden voorzien van een trechter, waardoor ze ook voor het
strooien van kunstmest kunnen worden gebruikt.
c. Mengmest.
Vaste mest, waaraan weinig of geen strooisel is toegevoegd,
vormt tezamen met de gier mengmest.
Mengmest wordt op dezelfde wijze alsgier gepompt en verspreid.
In de kelder schuiven, pompen en mechanisch verspreiden geeft
ten opzichte van opladen in een kruiwagen, scheppen en met de
vork verspreiden 50 % tijdbesparing. Ook ten opzichte van gescheiden bewaring, waarbij de vaste mest wordt geladen met de
schop of de vork wordt met de aangegeven methode van mengmestverwerking 50 % tijdbesparing bereikt.
Er zijn echter 2 bezwaren aan verbonden;
1. Om alle mest te kunnen bevatten moet de kelder per koe 8 m 3
inhoud hebben en bij bewaring van enkel gier slechts 3 m3. De
bouwkosten van een dergelijke kelder komen daardoor hoog.
Aan dit bezwaar wordt tegemoet gekomen door in de wintermaanden op gunstige tijdstippen mengmest uit te rijden. Het
gebruik van brede, lage drukbanden en kooiwielen verdient de
aandacht om diepe sporen te voorkomen.
2. Boven op de kunstmest vormt zich een min of meer vaste korst,
welke bij het pompen blijft zitten.
Deze korst moet gebroken worden door het terugpompen van
de mest in de kelder of door een roerder. In het buitenland zijn
vele kelders met roerders uitgerust; ook in Nederland worden
hiermede proeven genomen. Vaak moet echter de vaste laag
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met een schop nog worden verwijderd. Wanneer men zich in
de kelder moet begeven, moet deze tevoren goed worden
gelucht, zodat geen gevaar bestaat voor giftige, verstikkende
gassen (o.a. ammoniak).
4.3.

STROOIEN VAN KUNSTMEST.

Kunstmest wordt op verschillende wijze gestrooid:
— lopende, met de hand;
— lopende, met een schop]e;
— op een kar of op de trekker gezeten, met de hand of met een
schopje;
— met een kunstmeststrooier.
Het strooien in handwerk is zwaar, onaangenaam werk, vooral
met stuivende poedervormige meststoffen (slakkenmeel).
Het werk wordt enigszins vereenvoudigd door gebruik te maken
van een houten of aluminium zaaivat, dat met een band over de
schouder wordt gehangen.
Het zaaivat mag geen scherpe hoeken of uitstekende naden
hebben. Tijdens het strooien moeten de handen en voeten zich
rithmisch bewegen.
Bij strooien met r.h. zijn de bewegingen:
— l.v. naar voren- r.h. neemt mest;
.— r.v. naar voren- r.h. strooit, enz.
Steeds wordt met de wind meegestrooid, dus afwisselend links
en rechts.
Gestrooid moet worden met een regelmatige, ruime zwaai van
de gehele arm en iets gespreide vingers.
E r moet voor worden opgepast, dat de volle hand tijdens het
strekken van de arm niet morst.
Een gedeelte van iedere gang wordt overgestrooid ; hoe groter
d e kunstmestgift is hoe meer.
JDaarom stijgt de arbeidsbehoefte bij grote giften.
Het gebruik van een schopje bij het strooien biedt verschillende
voordelen:
— grotere werkbreedte;
— grotere kunstmestgiften kunnen in één keer worden gegeven;
— vereenvoudiging van de bewegingen.
Het strooien van kunstmest vraagt enige routine.
Het strooien vanaf de wagen geeft een zekere arbeidsverlichting
ten opzichte van het lopen, doch vraagt meer tijd. Door een on82

regelmatige gang van het paard (de
paarden) laat de kwaliteit van het
werk soms te wensen over.
Dekunstmeststrooier vervangtlangzaam maar zeker het handwerk.
In de laatste tijd komen 2 typen
naar voren:
— de schotelstrooier;
— de centrifugaalstrooier.
Deschotelstrooier wordt gewoonlijk
door de wielen aangedreven, de een.
trifugaalstrooier door de wielen of de
aftakas.
De centrifugaalstrooier heeft als
strooiapparaat een draaischijf, waarboven een trechter met een verstelbare doorlaat-opening is geplaatst.
Decentrifugaalstrooier heeft devolgende voordelen ten opzichte van de
schotelstrooier:
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Fig. 22. Strooien van kunstmest met
behulp van een schopje.

1. Een grote werkbreedte.
2. De mogelijkheid om een grote
trechter te gebruiken, waardoor
men minder vaak hoeft bij te
vullen.
3. Een centrifugaalstrooier is eenvoudiger schoon te maken dan
een schotelstrooier.
4. Bij gelijke werkbreedte is de centrifugaalstrooier goedkoper.
De strooibreedte is afhankelijk van
de snelheid, waarmee de verdeelschijf
draait en de toestand van de mest
Bij hoge snelheden kan deze strijgen tot 12 m.
Om een gelijkmatig strooibeeld te
verkrijgen moet steeds worden overFig. 23. Centrifugaalstrooier.
gespoord, waardoor de nuttige werkbreedte als basis voor vergelijking
met andere strooimethoden, kleiner is dan de strooibreedte. Deze
bedraagt gewoonlijk 5—7 meter. Korrelvormige kunstmest laat
'ich met de centrifugaalstrooier beter uitstrooien dan poedervor83

mige. Deze laatste mag alleen bij
windstil weer worden uitgestrooid.
Iets bevochtigen van de poedervormigekunstmest verdient aanbeveling.
De capaciteit van de strooier is
echter zogroot, dat dit voorde meeste
bedrijven geen bezwaar oplevert.
4.4. VERZORGING VAN HET GRASLAND.

Behalve bemesting heeft het grasland nog meer verzorging nodig zoals:
Fig. 24. Links :vork voor het verdelen van
mestflatten. Rechts: hooivork.

;
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•

:
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— mestflatten verspreiden;
— mollen bestrijden;
— bossen maaien;
— greppelen;
— sloten reinigen;
— afrasteren.

'

Mestflatten worden gespreid met:
— de vork;
— de weidesleep.
Er is voor het mestflatten spreiden
een speciale vork in de handel met
3 ruitvormige tanden, lengte van de
tanden 25 cm, de tanden zijn gebogen;verbinding vork-steelmet aanGecombineerde weidesleep.
gesmede veren, 25 cm lang, 2 klinkbouten; zonder handvat, gewicht 1.2
kg, steel 1,30 m, essehout, dikte midden 3 cm, onderaan en
bovenaan 4 cm.
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Fig. 25.

Bij een intensief omweidingssysteem in een klein bedrijf vraagt
het spreiden met de vork niet meer tijd dan demachinale methode.
Voor grotere percelen past evenwel de weidesleep beter.
Er zijn vele typen weidesiepen.
De eenvoudigste is een takkebos bijeengehouden door een veld
harmonicagaas of een omgekeerde egge. Deze werken minder intensief dan de echte weidesleep, welke voorzien is van verende
schrapers en een serie kettingschalmen.
Ook droge mestflatten en losgetrapte stukken zoden kunnen
deze laatste nog behoorlijk verdelen.
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De werkbreedte van de weidesleep varieert van 1.5—4.0 m.
Brede slepen moeten niet uit één stuk, doch uit verschillende
scharnierende delen zijn opgebouwd, anders raken zij niet overal
de grond.
Na beweiding moet het grasland meestal bemest en gesleept
worden.
Dit kan in één werkgang door de kunstmeststrooier aan de hefinrichting van de trekker te vestigen en via de aftakas aan te
drijven en de sleep of een groep van 2—3slepen achter de trekker
te bevestigen.
Bij aftaksaandrijving moeten de versnelling, de snelheid en de
uit te strooien hoeveelheid kunstmest op elkaar worden afgestemd
(afdraaien in de schuur).
Ook bij gebruik van paarden kan het strooien en slepen worden
gecombineerd door met een schopje vanaf de wagen te strooien en
de sleep achter de wagen te hangen.
De bestrijding van mollen moet geschieden door deze te vangen
of vergif toe te dienen. Wanneer debestrijding opgrote schaal moet
worden uitgevoerd, is vangen de enige oplossing.
Het vangen moet geschieden door een klem in de loopgangen te
plaatsen.
Rondom het perceel maken de mollen hoofdgangen, de z.g. ringwegen. Hieruit ontspringen de lange loopgangen, welke kleine
vertakkingen hebben, de wroetgangen. De klemmen moeten in de
loopgangen worden gelegd en wel twee per gang, één naar rechts
en één naar links. De gang wordt met een schop open gemaakt
en de losse grond en kluiten worden verwijderd.
Daarna wordt de scherp afgestelde klem in de gang geplaatst
en wordt de gang lichtdicht afgesloten met graszode. Op bouwland
voldoet de Amerikaanse klem het beste. Eerst wordt de loopgang
dichtgetrapt, waardoor de mol wordt gedwongen er onder een
nieuwe gang te graven. Daarna wordt de klem gespannen en in
de grond geduwd. De gravende mol wordt hierin gevangen.
De mollen komen gemakkelijk van het eneperceelinhet andere.
Het is daarom nodig, dat demollenbestrijding door de bedrijven
in een bepaalde streek gezamenlijk wordt aangepakt.
Het is een veel tijd vragend werk, waarvoor in sommige zandgebieden coöperatief speciale krachten in dienst zijn genomen.
Eén persoon vangt soms 500 mollen per week. De vergoeding voor
het werk bestaat meestal hoofdzakelijk in de opbrengst van de
dodemollen,waarvan het velletje wordt gebruikt voor de fabricage
van goedkoop bont.
Mollen kunnen ook worden gedood door regenwormen of vetvrij
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gehakt, welke in een strychnine-bevattend middel zijn gedoopt, in de
gangen te leggen.
Om dit te vergemakkelijken kan
het mollenpistool worden gebruikt.
Dit is een buisje voorzien van een
stift en een zuiger.
Strychnine is een zwaar vergif en
moet in een afgeslotengifkist worden
bewaard.
Lege dozen moeten worden verbrand enmogen niet achteloos worden
weggeworpen. Vanwege het gevaar,
dat aan het gebruik van strychnine is
verbonden, is het alleen geschikt op
kleine, goed gecontroleerde terreinen
(tuin e.d.).
Het begreppelen van graslandis een
werk, dat ieder jaar terugkeert, omdat het vee de gemaakte greppels
dichttrapt, terwijl ze ook dicht
groeien. Het moet vroeg in de herfst
worden uitgevoerd.
Bij hooien eninkuilenvormen greppels een belemmering. Waar mogelijk
verdient drainage, waardoor men
vlak land krijgt, de voorkeur.
Vroeger werden greppels algemeen
met de spade gemaakt. Daarbij ontstaan in de loop der jaren diepe steile
greppels, waarvan de kanten niet met
de machine kunnen worden gemaaid
en geharkt. Veelal worden deze met
de zeis gemaaid en met de handhark
uitgeharkt. Dit vraagt veeltijd. Daaromzijn sommige bedrijven ertoe overFig. 26. Toestand van greppels.
gegaan een oudemaaibalk inte korten
Boven: open greppel. Onder: dicht
en deze speciaal voor het maaien van
gegroeide greppel.
de greppels te gebruiken.
Voor het harken met het type Vicon-Lely wordt een extra harkblad gemonteerd.
Zoveelmogelijkmoetechternaarvlakkegreppelsworden gestreefd,
d le met de gewone machine kunnen worden gemaaid en geharkt'
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Het makenvangreppelsenhet open
houden wordt vergemakkelijkt door
het gebruik van een:
— greppelsnijder: snijdt de grondbalk los;
— greppelploeg: snijdt de grondbalk
los en legt deze op de kant;
— greppelfrees: freest de grond uit
de greppel en strooit deze over
het land.
Deze laatste geeft de grootste arbeidsbesparing ten opzichte van handwerk.

Fig. 27.

Slootreiniger bevestigd :
de trekker.

Ingetrapte en begroeide slootkanten worden afgesneden door:
a. het slootmes, een recht, lang mes, bevestigd aan een 3m lange
steel;
b. de slootkantensnijder, welke wordt getrokken dooreen paard
of trekker.
Deafgesneden plantenenwalkantenwordenopgetrokkenmeteen:
a. sloothaak voor gebruik in handwerk (hekkei);
b. slootreiniger aan de hefinrichting van de trekker.
De trekker staat hierbij dwars op de sloot en rijdt vóór- en
achteruit.
De lengte en de vorm van de bevestigingsarmen van de slootreiniger moeten zijn aangepast aan het talud van de sloten. De
werkbreedte is afhankelijk van het vermogen van de trekker.
In Friesland is ook een slootreiniger ontwikkeld voor het gebruik van paarden.
Sommige slootreinigers zijn alleen voor het optrekken van planten en walkanten geschikt; andere kunnen ook worden gebruikt
voor het baggeren.
Daarnaast zijn er speciale baggermachines.
Begroeide kanten van droge sloten worden afgemaaid met de
gewone zeis of een speciale walzeis.
Het blad van deze laatste is smaller dan van de gewone zeis.
Verder is de walzeis voorzien van een lange, rechte, boom.
Sommigen hebben de trekkermaaibalk voor het maaien van
droge wallen ingericht door een kniestuk met extra drijfstang
tussen de gewone drijfstang en de meskop te monteren.
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Grasland, dat sterk isopgevroren of waarin veelmolshopen voorkomen, moet in het voorjaar worden gerold met een zware gladde
rol.
Voor het afrasteren van grasland wordt gebruik gemaakt van:
— prikkeldraad of gladde draad;
— elektrische schrikdraad;
Vóór 1950werd grasland meestal afgerasterd met prikkeldraad
en nog komt dit zeer veel voor.
Het draad wordt met krammen aan palen bevestigd, die op een
afstand van 4 tot 6 meter uit elkaar staan.
Houten palen behoren vóór het planten met een houtconserveringsmiddel tewordenbehandeld. Degaten voor depalen worden
vaak gemaakt met een spade. Eenvoudiger is het gebruik van een
grondboor, die door de aftakas van de trekker wordt aangedreven.
Hoekpalen moeten worden geschoord om scheeftrekken te voorkomen. Verder verdient het aanbeveling deroldraad op een haspel
te bevestigen en deze op een slede of wielstel te zetten dan wel
draaibaar aan de trekker te bevestigen. De nadelen van prikkeldraad zijn: hoge aanlegkosten, veel onderhoud en kans op verwondingen van mens en dier.
Om het laatste te voorkomen wordt wel gladde draad gebruikt,
doch deze proberen de dieren eerder te forceren.
In de afrastering moeten spanners worden opgenomen om de
draad strak te houden.
Automatisch spannen wordt bereikt door een gewicht aan het
uiteinde van de draad te bevestigen en de draad over een katrol
te leggen.
De elektrische schrikdraad heeft het afrasteren sterk vereenvoudigd.
Voor intensieve omweiding is het onmisbaar.
De eerste elektrische afrastering werd in Nederland toegepast
in 1938.
We onderscheiden batterij- en lichtnetaansluitingen. Tussen de
uiteinden van de draden wordt door een transformator een hoog
spanningsverschil opgewekt, terwijl stootsgewijze een zwakke
stroom wordt doorgevoerd. Komt iemand, die niet geïsoleerd op
de grond staat, met de draad in aanraking, dan gaat de stroom
door zijn lichaam naar de aarde.
Het „schrikeffect" dat hierdoor ontstaat, weerhoudt mens en
dier van verdere aanraking.
Om stroomverlies te voorkomen moet de schrikdraad goed geisoleerd zijn.
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Fig. 28. Elektrische schrikdraad.
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De draad mag nooit met de paal, gras e.d. in aanraking komen,
omdat deze, vooral als ze nat zijn, de stroom sterk geleiden. Om de
draad vast te houden dienen de z.g. isolatoren. Isolatoren worden
vervaardigd van porcelein, glas of kunsthars. Porcelein geeft de
beste isolatie, doch is nogal duur en breekbaar. Ook de vorm van
de isolator speelt een rol. Van belang is, dat het aanrakingsvlak
tussen de isolator en de draad zoveel mogelijk droog blijft en na
nat worden spoedig droogt (zie afb. 28).
Telefoonisolatoren voldoen zeer goed.
De draden moeten verschuifbaar aan de isolator worden bevestigd.
Wanneer 2 eindjes draad aan elkaar moeten worden bevestigd,
dienen de einden in elkaar te worden gevlochten.
Bij gebruik van een schrikdraad is voor de afsluiting van de toegang tot het perceel geen hek nodig.
Volstaan kan worden met een schrikdraad voorzien van een
geïsoleerd handvat en een haakverbinding.
In het handvat is een veer aangebracht, die ervoor zorgt, dat de
draad steeds gespannen blijft.
Bij de aanleg is het gewenst, dat ieder perceel afzonderlijk m e t
de spanninggever kan worden verbonden, zodat alleen het perceel
is aangesloten, dat in gebruik is. Lekkages en stroomverlies worden
daardoor verminderd en gemakkelijker opgespoord.
I n het net moet een beveiliging voor blikseminslag worden opgenomen, terwijl het net een veilige afstand van het lichtnet of
een hoogspanningsnet moet zijn verwijderd. Het gebruik van
schrikdraad in de stal, b.v. om in-de-groep-staan te voorkomen,
is om deze reden verboden. De aanleg van de schrikdraad-installatie
mag alleen geschieden door een erkend installateur van elektrische
materialen.
4.5.

HOOIOOGST.

In de hooioogst onderscheiden we verschillende methoden, die
gevolgd worden, nl. grondhooien, ruiterhooien en schuurhooien.
Deze worden in deze paragraaf behandeld.
Daarnaast onderscheiden we een aantal werkmethoden voor
verschillende bewerkingen, die in de beide volgende paragrafen
aan de orde komen.
Het klimaat in ons land m a a k t het nodig, dat we het vee gedurende de winter opstallen.
Gras en andere produkten, moeten daarom in de zomer worden
geoogst en tot de winter worden bewaard.
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Tijdens de bewaring moeten de verliezen zoveel mogelijk worden
beperkt.
Verliezen treden opdoorademhaling van denoglevende planten,
uitspoeling, broei en schimmelvorming.
Verschillende vormen van conservering zijn mogelijk nl. kunstmatig drogen, inkuilen en hooien.
De hooioogst is het meest bekend en het grootste gedeelte van
gras en klaver voor dewintervoorziening wordt nogsteeds gehooid.
De hooioogst vormt vanouds in vele bedrijven een arbeidstop,
waarvoor losse arbeiders moeten worden aangetrokken, terwijl
zeer lange werkdagen worden gemaakt.
In het gemengde bedrijf geldt dit nog sterker, omdat het hooien
daar samenvalt met de verzorging van de gewassen (bieten). Een
ander kenmerk van de hooioogst is de sterke afhankelijkheid van
het weer, waardoor in natte zomers het werk in het bedrijf stagneert. In zulke jaren kan het hooien gedeeltelijk worden vervangen
door kunstmatig drogen en inkuilen. Vooral het inkuilen heeft in
de laatste jaren vorderingen gemaakt en er zijn bedrijven, waar
meer gras wordt ingekuild dan gehooid. In het buitenland zijn er
zelfs bedrijven waar uitsluitend kuilvoer wordt gewonnen. In ons
land wordt een zekere hoeveelheid hooi in het voederrantsoen
echter algemeen gewenst geacht.
De organisatie van de hooioogst wordt verbeterd door:
— het. hooien uit te spreiden over het tijdvak van mei tot september;
— kleine oppervlaktes tegelijk te maaien;
— werkmethoden te volgen, die weinig arbeid vragen en zo min
mogelijk door het weer worden beïnvloed.
Gras en klaver verliezen een groot gedeelte van hun voedingswaarde en smaak, wanneer ze op lang op het veldliggen. Dit moet
dus worden voorkomen. De organisatie van het werk moet vooral
ook op het verkrijgen van een produkt van goede kwaliteit worden
gericht.
Spreiden van de
Spreiden van de hooioogst geschiedt door een deel van de te
hooien percelen vóór te weiden en een ander gedeelte kunstmatig
te drogen. Verder door het eerste perceel in mei te hooien en het
laatste in september, behoudens bijzondere droogte of regenval.
Dit hooi moet hetzij op ruiters, hetzij in de schuur worden gedroogd. Volledig drogen op de grond mislukt vaak, doordat de
grond te nat is en de nachten te lang en te vochtig zijn.
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Fig. 29. Schema van een gecombineerde schuur- en tasdrooginstallatie.
1 indirecte luchtverhitter; 2 ventilator; 3 ondergronds luchtkanaal;
4 afsluitbare openingen; 5 taps gedeelte luchtkanaal; 6 roostervloer;
7 ophijsbaar afsluitstuk; 8 lattenroosters.

Ook in de zomermaanden is grondhooien alleen verantwoord bij
bestendig droog weer. Onder andere omstandigheden verdienen
ruiteren en schuurhooien de voorkeur boven grondhooien. Klaver
en luzerne moeten steeds worden geruiterd of in de schuur worden
gedroogd, omdat bij volledig drogen op de grond veel bladverlies
ontstaat.
We onderscheiden dus:
— grondhooien, waarbij het gras volledig op de grond droogt;
— ruiterhooien, waarbij het gras eerst op degrond droogt en daarna op ruiters;
— schuurhooien, waarbij het gras eerst op de grond droogt en
daarna in de schuur;
— kunstmatig drogen, waarbij het gras soms eerst op de grond
droogt en daarna in de gras- of klaverdrogerij.
Voordrogen op de grond.
Bij verschillende methoden van hooien wordt dus vrijwel steeds
na het maaien enige tijd op de grond voorgedroogd.
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— bij ruiterhooien tot een drogestofgehalte
van 50 à 70 %
— bij tasdrogen tot een drogestofgehalte
„ 60 à 65 %
— bij schuurdrogen tot een drogestofgehalte
„ 40 à 60 %
— bij kunstmatig drogen (in de gras- of klaverdrogerij) tot een droge stofgehalte van
„ 25 à 40 %
— bij grondhooien wordt volledig gedroogd tot
een drogestofgehalte is bereikt van
„ 75 à 80 %
Vers materiaal heeft een drogestofgehalte van 15—20 %.
Bij drogend weer biedt het voordrogen gedurende één of twee
dagen bij alle methoden, waarbij met verwarmde lucht wordt gewerkt, voordelen:
— besparing aan brandstof- of stroomkosten;
— verlichting van de arbeid.
In de eerste dagen na het maaien verdampen grote hoeveelheden
water.
Later gaat het drogen veel langzamer.
Bij stijging van het drogestofgehalte van 15 tot 40 % daalt het
gewicht van de massa, die b.v. vers 12 ton bedroeg tot 4.5 ton,
terwijl 7.5 ton water is verdampt.
Het gewicht daalde dus tot ruim 1/3 van het oorspronkelijke.
Het voordrogen op het veld wordt bevorderd door:
— maaien bij droog weer;
— hopen als gevolg van verstopping tijdens het maaien uit te
schudden;
— tegen de avond het zaad in wiersen bijeen te harken en deze de
volgende morgen te keren of uit te spreiden.
Klaver en luzerne moeten worden gekeerd en gras moet worden
uitgespreid of uitgeschud.
Met gras worden goede resultaten bereikt door tegelijk of direkt
na het maaien te schudden en het schudden de volgende dagen
enige malen te herhalen.
De werkwijze bij de verschillende hooi-methoden is als volgt:
Bij kunstmatig drogen (in een gras- of klaverdrogerij) wordt
meestal daags na het maaien geladen.
Het produkt bevat dan nog veel vocht en het drogen gaat met
grote kosten gepaard. Deze methode is daarom alleen verantwoord
voor jonge eiwitrijke produkten. Doordat snel wordt gedroogd zijn
bij deze methode de verliezen kleiner dan bij de andere methoden.
Het drogen geschiedt coöperatief of door een loonbedrijf. Meestal
verzorgen deze bedrijven ook het laden en het vervoer.
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Bij maaien voor hooiwinning op het bedrijf kan — bij gunstig
weer — voordrogen op het veld enige dagen na het maaien worden
voortgezet.
Het gras wordt tweemaal daags geschud en tegen de avond weer
bijeengeharkt.
Klaver en luzerne moeten bij drogend weer reeds de volgende
dag worden geruiterd om bladverlies te voorkomen.
Keren, enige tijd vóór het ruiteren, is bij zware gewassen wel
gewenst.
Bij bestendig zomerweer kunnen de bewerkingen in grashooi
worden voortgezet tot het hooi geheel droog is.
Grondhooien is in dit geval de voordeligste werkwijze.
Dergelijke perioden van mooi weer zijn echter zeldzaam.
Ook voor het hooien in de vóór- en nazomer is het grondhooien
riskant.
Bij grondhooien in deze tijden van het jaar en onder wisselende
weersomstandigheden gaat de kwaliteit van het produkt sterk
achteruit. Een tweede bezwaar is, dat het nagras in de groei wordt
belemmerd o.a. doordat niet kan worden bemest.
Andere methoden zoals ruiteren, schuurdrogen of tasdrogen
verdienen onder deze omstandigheden de voorkeur.
Eén dag na het maaien wordt bij scherp drogend weer een drogestofgehalte van 40 % bereikt.
Het produkt kan nu worden geruiterd of bij gebruik van een
schuurdrooginstallatie worden ingehaald.
De ruiters moeten dun worden opgezet; dakruiters in dunne
lagen; drie- en vierpootruiters alleen hooi langs de stokken. (Zie
voor het ruiteren par. 4.7.).
Bij aanhoudend droog weer kan het drogen op de grond nog
1 à 2 dagen worden voortgezet. De ruiters kunnen nu in dikkere
lagen worden bepakt en in de schuur kan worden nagedroogd m e t
een tasdrooginstallatie.
Het gebruik van ruiters en drooginstallatie's moet worden aangepast aan de vochtigheid van het produkt en de weersgesteldheid.
De voordelen van het gebruik zijn, dat men ook bij ongunstig
oogstweer kan doorwerken.
Dit is bij grondhooien niet het geval, waardoor grote verliezen
aan voeder en arbeid kunnen ontstaan.
Ook treedt soms hevige broei op.
Dit is tevens het geval bij te vroeg inhalen van ruiterhooi. Hooibroei is ieder jaar de oorzaak van boerderij branden.
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Ter bestrijding van hooibroeizijn in de laatste jaren goede resultaten bereikt met het doorblazen van de tas met koude lucht.
Bij gunstig weer heeft hierbij ook een nadroging plaats. Bij
vochtig weer wordt debroei afgeremd door de koeling, die door het
doorblazen van lucht ontstaat. Op sommige bedrijven wordt de
lucht door het hooi gezogen. Doorblazen geeft in het algemeen
echter betere resultaten. Voor deze installatie is weinig kapitaal
nodig en de broeibestrijding is zeer effectief. Er waren in 1957
ruim 200 van dergelijke installaties en in 1958ongeveer 1000.
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Fig. 30. Overzicht van een tasdroger.

In combinatie met de snelle grondhooimethode (zie par. 4.7.),
waarbij het gras intensief wordt geschud, is deze mechanische
broeibestrijding onmisbaar.
Schuurdrogenentasdrogen.
Het produkt kan reeds bij een drogestofgehalte van 40 % worden
ingeschuurd, indien het in een afzonderlijke droogschuur met verwarmde lucht wordt gedroogd. Deze methode heet schuurdrogen.
Er waren in 1957 8 schuurdroog-installaties in Nederland in
gebruik. De lucht wordt 5—7° C verwarmd.
Kenmerkend voor het schuurdrogen is de afzonderlijke droogruimte, waarin het hooi in dunne lagen wordt gespreid en na het
drogen wordt verwijderd. Een passend werktuig hiervoor is de
zelf-aanzuigende blazer.
Bevindt de droogruimte zich buiten de bedrijfsgebouwen — en
op veilige afstand hiervandaan, dan mag met directverhitte lucht
:-:;

worden gewerkt, d.w.z. de lucht strijkt langs het vuur en voert
de verbrandingsgassen rnee.
Bij schuurdrogen in een daartoe ingerichte stal e.d. evenals bij
drogen in de tas moet indirect verhitte lucht worden gebruikt : de
lucht strijkt hierbij langs de brander, doch de verbrandingsgassen
worden afzonderlijk afgevoerd.
Voor tasdrogen, d.i. nadrogen met verwarmde lucht in de tas of
het vak, moet op de grond sterker worden voorgedroogd dan bij
schuurdrogen, omdat verschillende en meestal dikkere lagen boven
op elkaar komen.
Op de vloer en tussen de opeenvolgende lagen wordt een lattenrooster gelegd ter bevordering van de luchtcirculatie.
In het midden van de tas bevindt zich de open ruimte, die wordt
gevormd en afgesloten door een koker.
Het aantal installaties voor tasdrogen bedroeg in 1957 8. De
belangstelling hiervoor neemt toe. De voordelen ten opzichte van
schuurdrogen zijn, dat geen afzonderlijke ruimte nodig is en het
droge hooi niet behoeft te worden verplaatst.
Bij veel regen in de hooitijd is men echter minder bedrijfszeker.
Een combinatie van schuur- en tasdrogen verdient daarom de aandacht. Zie afb. 29.
Bij schuur- en tasdrogen zijn de verliezen kleiner dan bij ruiterhooien. De installatie vereist een kapitaal van 2500—5000 gulden
en ook worden kosten gemaakt voor brandstof, stroom enz.
Wanneer het produktieplan en de arbeidsorganisatie aan de
nieuwe mogelijkheden worden aangepast, is rendabel gebruik op
vele bedrijven mogelijk.
In 9 bedrijven werd in 1957 dezonnewarmtebenut voor deluchtverwarming. De lucht wordt gezogen door een dubbelwandig
dagvlak. De bouwkosten hiervan zijn vooralsnog vrij hoog en ook
is deze methode minder bedrijfszeker dan olieverwarming.
Bij het doorblazen van lucht moet de ventilator voldoende
capaciteit hebben om de weerstand in het hooi te overwinnen.
Ventilatie met onverwarmde lucht vraagt een groter luchtverzet
dan ventilatie met verwarmde lucht.
4.6.

MAAIEN, SCHUDDEN, KEREN, HARKEN EN UITSPREIDEN.

Voor het maaien worden verschillende machines gebruikt:
— éénpaardsmaaimachine, werkbreedte 3.5 voet;
— éénpaardsmaaimachine met opgebouwde motor, werkbreedte
4.5 voet;
— tweepaardsmaaimachine, werkbreedte 4.5 voet;
— trekker-maaibalk, werkbreedte 4.5—5.5 voet.
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De werksnelheid van paarden bedraagt bij maaien 4—5km/u, die van
de trekker 6—7 km/u.
Voor de paardebedrijven verdient
het gebruik van een opgebouwde
motor de aandacht.
Het eventueel aanwezige tweede
paard kan nu voor ander werk worden
gebruikt. Ook treedt op natte grond
minder sleep op.
Hoeken en kanten moeten met de
zeis worden gemaaid.
Er zijn thans haar-apparaten in de
handel voor het scherpen van eenzeis,
die ten opzichte van het gebruik van
haarspit en hamer dit werk sterk
vereenvoudigen.
Deze zijn met hand- of voetbediening. De laatste verdienen de voorkeur. Beide handen heeft men daarbij
vrij om de zeis vast te houden. Een
haarapparaat kan ook worden gebruikt voor het scherpen van schoffels en hakken.
Schudden.

Fig. 81. Een haar-apparaat met voetbediening.

Schudden met de vork is een zwaar en tijdrovend werk.
Beter zijn daarvoor geschikt:
— de trommelschudder;
— de hark (-keerder-) schudder.
Zwaden moeten worden geschud tegende maairichting in, daarentegen gekeerd met de maairichting mee.
Keren en harken.
Voor keren en bijeenharken van zwaden is de zijaanvoerhark het
aangewezen werktuig.
De zijaanvoerhark verdient de voorkeur boven de sleephark,
omdat:
— de zwaden in de lengterichting komen;
rechte en dichtaaneengesloten wiersen worden gevormd.
Voor de erop volgende bewerkingen zijn deze punten van
groot belang.
97

Uitspreiden.
Uitspreiden van de wiersen kan
geschieden met:
— detrommelschudder, voorzien van
spreidborden (afb. 32);
—de harkschudder, type „Heuknecht";
—de vorkjesschudder, in2bewerkingen, eerst in de lengte, daarna in
de breedte.
Ook met de vork zou het kunnen
doch dit duurt te lang,waardoor men
niet voldoende van de zon kan profiteren.
Voor de machinale bewerkingen in de hooioogst (en bij het inkuilen) zijn dus nodig eenhark-keerder-schudder of een combinatie
van een zijaanvoerhark en trommelschudder. Een harkkeerderschudder kan zowel bijeenharken, keren als schudden.
De genoemde combinatie is weinig duurder dan de harkkeerderschudder en biedt het voordeel, dat zo nodig twee bewerkingen
gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd.

Fig. 32. Trommelschudder voorzien van
spreidborden.

4.7.

OPPEREN EN RUITEREN.

Zoals reeds is opgemerkt, kan bij bestendig weer in de maanden
juni—augustus gras volledig op het veld worden gedroogd.
In dit geval kan doorelkedag2keerschudden, 'savonds bijéénharken en 's morgens uitspreiden, goedgrashooi worden gewonnen.
Voordelen van grondhooien zijn:
— geen investering in ruiters of drooginstallatie;
— volledige machinale bewerking mogelijk o.a. persen, schuiven
en machinaal laden.
Nadelen zijn:
— grote afhankelijkheid van het weer;
— bij regen veel extra werk met opperen, oppers spreiden, omopperen e.d.;
— grote verliezen aan voederwaarde;
— langdurige bezetting van het perceel, waardoor dit niet tot
nieuwe groei komt.
Bij wisselvallig weer verdient ruiteren in hetalgemeen daaromde
voorkeur.

Uit velearbeidsmetingen hebben wevastgesteld,dat het opperen,
oppers spreiden of omopperen meertijd vraagt dan het ruiteren
en de aan- en afvoer van ruiters.
Grondhooien ondervindt de laatste tijd meer belangstelling, omdat het hooi kan worden geperst ofmachinaal kanworden geladen.
In natte jaren gaat dit evenwel met grote verliezen gepaard.

Doorsnede.

Maten in cm.
Fig. 33.

Materiaal:
5 plankjes, afm. 250 x 13 x 2 cm
2 balkjes, afm. 85 X 15 x 6 cm
2 trekhaken
16 slotbouten v . beTest. T. trekhaken
4 slukjeR plaatijzer
2 t r e k t o u w m e t ketting, lengte resp.
8 en 7.5 m
touw v. d. bediening, lengte 1.25 m
Hekjeschuif.

In sommige gebieden wordt vrij vochtig hooi 's avonds in kleine
oppers gezet, de z.g. spreidoppers. Dit gebeurt ook wanneer er
regen dreigt. De volgende dag of zodra het weer verbetert, worden
zij met de vork gespreid.
Dit werk vraagt veel tijd. Eenvoudiger is het in dit geval zo dik
mogelijke wiersen te maken. Deze kunnen ook weer mechanisch
worden gespreid.
Wanneer het gras flink is gedroogd, doch nog niet kan worden
ingehaald, wordt het vaak in grote oppers gezet.
De hooischuif is hierbij een onmisbaar werktuig:
— een hekjeschuif voor paardegebruik;
— een schuif met ijzeren of houten tanden, bevestigd aan het
freem of de herinrichting van de trekker.
Aan weerszijden van de hekjesschuif zijn 2 touwen bevestigd ter
lengte van 8 m.
Het ene is iets langer dan het andere, waardoor het paard naast
de wiers loopt. De man staat achter op de schuif. Wanneer het
hooi is opgeschoven, wordt één van de touwen losgehaakt en de
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schuif aan één touw langs de hoop
getrokken. Hooischuiven, bevestigd
aan dehefinrichting van de trekker of
de trekkervoorlader, hebben het voordeel, dat het hooi behalve geschoven,
ook opgenomen en vervoerd kan
worden.
Er zijn schuiven met verwisselbare
tanden, korte voor gras, lange voor
hooi.
Sommige zijn voorzien van een
kapje, dat bij het ophtffen wordt neerFig. 34. Hooischuif bevestigd vóór aan
de trekker.
gelaten, waardoor afvallen van hooi
wordt voorkomen.
Behalve voor los hooi en gras kunnenhooischuiven ookworden gebruikt
voor het vervoer van ruiters, vlas- en
graanschelven, enz.
Het is een werktuig met vele gebruiksmogelijkheden.
Oppers, die door bijelkaarschuiven
zijn gevormd, moeten met de vork
worden bijgewerkt.
Het gebruik van een schuif geeft
bij het opperen een grote tijdbesparing.
Men moet er naar streven dehooivork zo min mogelijk te gebruiken.
Fig. 35 . Hooischuif bevestigd aan de
Voor ieder werk, waarvoor een vork
hydraulische voorlader.
wordt gebruikt, moet deze echter zo
goed mogelijk aan dit werk zijn aangepast.
Voor het bijwerken van oppers, ruiteren, opsteken en lossen
van hooi stellen we de volgende eisen aan de vork:3 ovale tanden,
dierecht naar voren steken, lengte 30cm, afstand tussen de tanden
8 cm. Voor lang hooi kan een tweetandige vork worden gebruikt.
Ook de verbinding tussen de vork en de steel is belangrijk.
We kennen 4 typen verbindingen:
a.
b.
c.
d.

lange, aangesmede veren met 2 klinkbouten;
pen, dop en lange bus bevestigd met 1klinkbout (afb. 36);
pen, dop en korte bus zonder klinkbout;
aangesmede, korte, gesloten bus.
Type a is het meest solide; ook b is goed.
De korte bus heeft het bezwaar, dat de steel spoedig gaat los-
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zitten. Een steel van glad, gepolijst essehout is licht en sterk. Ook wilgenhout is
goed. Het is buigzamer, doch minder sterk.
De doorsnede mag niet groter zijn dan
3.5 cm.
De lengte van de steel voor laden moet
6 voet zijn; voor afsteken (in blazer e.d.)
5 vt; voor lossen en tegelijk omhoogsteken
7 vt.
Voor stapelen op de wagen en stapelen
in het vak verdient alsregel een lengte van
4 vt de voorkeur.
Deze lengtematen dienen slechts ter
oriëntering. Zij moeten worden aangepast
aan de omstandigheden en de lengte van
de persoon, die er mee werkt. Het gewicht
van een goede vork met steel varieert van
1.0—1.2 kg. Zware vorken zijn niet altijd
de sterkste, zware stelen evenmin.
Ruiteren.
De volgende typen ruiters zijn algemeen
in gebruik:
— driepootruiter;
— vierpootruiter;
— dakruiter.
Vierpootruiters hebben enige voordelen
boven driepootruiters: er is meer vrije
ruimte in de ruiter; ze staan steviger; men
Fig. 36. Twee- en drietandige
heeft minder ruiters nodig; breekt een poot,
hooivork.
dan heeft men nog een driepootruiter over.
Dakruiters vragen belangrijk meer werk bij de aan- en afvoer
en het opzetten dan de vorige; ook zijn ze relatief veel duurder.
Voordelen van dakruiters zijn, dat het drogen van jong en vochtig
materiaal beter verloopt dan bij de andere, doordat zeer dunne
lagen kunnen worden opgezet en de wind aan alle kanten ruim toegang heeft.
Vóór de ruiters worden opgezet, moet het hooi worden bijeengeharkt in wiersen, die 2 aan 2naast elkaarliggenmet telkens voldoende ruimte ertussen voor de op te zetten ruiter.
De hoeveelheid hooi per strekkende meter wiers moet zo groot
mogelijk worden gemaakt.
Zoals reeds opgemerkt wordt de hoeveelheid hooi per ruiter be101
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Fig. 37. De opbouw van een vierpootruiter.
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paald door het drogestofgehalte. Hooi met een drogestofgehalte
kleiner dan 60 % moet in dunne lagen worden opgestapeld. Bijna
droog hooi kan in dikke lagen worden opgezet.
Ruiters moeten worden opgezet en beladen door 1, 2 of 3 personen. In het laatste geval plaatsen 2 personen de onderlagen en
de derde persoon werkt de top af.
Bij het plaatsen van driepootruiters moet er op worden gelet,
dat 2 van de 3 poten worden gezet tegen de meest voorkomende
windrichting in. De ruiter heeft dan meer steun dan in een andere
stand.
Bij het plaatsen van vierpootruiters worden de Ie en de 3 e stok
naar rechts gezet, de 2 e en de 4e stok naar links.
Deafstand van depoten bij deogenmag niet groter zijn dan 1 m.
Spijkers of open haken voor de horizontale stokken zijn handiger
dan ogen. Dit geldt voor alle typen ruiters.
Dakruiters hebben een lengte van 2, 2.5 of 3 m.
De lengte van de verticale stokken is meestal 2 m.
Een dakruiter heeft 13 horizontale stokken, aan weerszijden 6,
waarvan de 2 onderste naast elkaar, de een vóór, de andere achter
de stok en de volgende 4 er boven.
De onderste laag 50 cm van de grond, de volgende telkens met
onderlinge afstanden van 30 cm. Ook dakruiters moeten voldoende
steil worden gezet: de afstand van het ondereind van de verticale
stokken mag niet meer bedragen dan 1.2 m.
Het beladen van een dakruiter wordt vergemakkelijkt door aan
de binnenzijde van de verticale stokken opde onderste horizontale
stokken 2 dwarsstokken te leggen en hierop op 20 cm afstand de
andere onderste legger te plaatsen.
Bij het beladen van de ruiter moeten de volgende punten in acht
worden genomen:
Drie- en vierpootruiters.
1. Eerst moet een handvol hooi op de kruispunten van de horizontale stokken worden gelegd.
2. Nu volgt (met devork) een pluk hooi opdehorizontale stokken.
Vork bij het neerleggen keren.
3. Vervolgens weer een pluk hooi langs de stokken.
4. Nu verder spiraalsgewijze en dakspansgewijze de vorken hooi
stapelen. Binnenin zoveel ruimte openlaten, dat een jongen
erin kan staan.
5. Afdekken met een flinke vork vol.
6. Het op de grond hangende hooi wegnemen.
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Fig. 38. Tekening hekruiter.
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HETMAKENVANEENHEKRUITER
Benodigd materiaal (voor grof hooi):
4 staande stokken (poten) van 2 meter lengte,
6 liggende stokken (leggers) van 2,5 meter lengte,
2 liggende stokken (kopleggers) van 3 meter lengte,
2 schuine stokken voor het verkrijgen van stevigheid.
Deze laatste behoeven niet zwaar te zijn, zodat hiervoor de
dunne einden van het hout gebruikt kunnen worden.
2 bouten van i 12 cm lengte.
Door de4staande stokken (poten) worden op 10cm van bovenaf
gaten geboord. Met behulp van een bout ( ^ 12cm lengte) worden
2 poten aan elkaar verbonden, zodat men 2stel poten krijgt. Deze
worden nu op de grond uitgelegd.
Men begint met het vastspijkeren van de koplegger (3m) op de
buitenste poten op 26 cm van bovenaf.
Vervolgens wordt de onderste legger (2,5 m) op 60 cm afstand
van onderaf vastgespijkerd. De 2 tussenliggende leggers worden
daarna op een onderlinge afstand van 38 cm vastgemaakt.
Hierna wordt de ruiter omgedraaid. Nu klapt men de binnenste
poten tegen de onderkant van het reeds gespijkerde gedeelte,
waarna de 4 leggers erop vastgespijkerd kunnen worden. Dit kan
men doen zonder te meten, indien de stokken loodrecht op elkaar
worden gelegd.
De dikke einden der leggers legt men steeds om en om.
Men laat de ruiter dichtgeklapt liggen, waarna de 2 schuine
stokken voorstevigheid tussen debeidezijden van deruiter worden
geschoven. Op de ene zijde wordt deze stok vastgespijkerd van de
eerste tot de derde legger. Op de andere zijde wordt deze van de
tweede tot de vierde legger vastgespijkerd.
Bij het vastspijkeren van de schuine stok tussen de buitenste
poten, dient men te zorgen dat er voldoende ruimte blijft om het
dichtklappen van de ruiter mogelijk te maken (zie fig. 38).
Het afgebeelde type dient voor grofstengelig hooi. Voor kort,
fijn hooi moeten, naast de kopleggers, 8 leggers worden gebruikt,
die op een onderlinge afstand van 33 cm op de poten worden bevestigd.
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Dakruiters.
1. Bij voorkeur Oost-West plaatsen.
2. De eerste laag wordt op de beide
horizontale stokken gelegd.
3. Vervolgens de bovenlagen.
4. Bij iederelaagbeginnen bij de hoeken en naar het midden toe werken.
5. Toplaag smal houden.
6. Het op de grond hangende hooi
wegnemen.
Fig. 39. Goed opgezette dakruiter.

Tunnelruiters.

Fig. 40. Tunnelruiter opgebouwd uit
een serie dakruiters.

Dakruiters lenen zich uitstekend
voor het opzetten van een tunnelruiter.
Alle dakruiters worden daartoe op
een lange rij gezet b.v. boven een
greppel.
Het hooi wordt nu met de zijaanvoerhark of hooischuif er heen gebracht en ter plaatse opgezet.
Veel heen en weer lopenwordt hierdoor vermeden, ook bij het lossen,
waardoor tijdbesparing wordt verkregen.
Andere voordelen van de tunnelruiter zijn:
— ruiters kunnen vóór het bijeenharken worden opgezet;
— minder kans van af- en omwaaien;
— sterke trek in de ruiter;
— bij beweiding eenvoudige mogelijkheid van afrastering.

Fig. 41. Hooi bij de ruiter brengen
met zijaanvoerhark.
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Het laatste kan ookworden bereikt
door verspreide dakruiters samen te
brengen met de ruiterslede, doch dit
is een meer bewerkelijke methode en
de ruiters komennaast elkaar te staan
hetgeen voor het drogen ongunstig is.
In de laatste jaren zijn proeven
genomen met enkele andere typen
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Fig. 42. Beladen van de hekruiter.
a. uitleggen ruiter. 6. I e laag (buitenzijde), c. 1* laag. <*. 3« laag. e. middenlaag
(top). /. vasttrappen. g.. overeind zetten, h. ruiter is gereed.
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Fig. 43a. Hooioptrekken op een sleepwagen.

tunnelruiters: draad- en gaastunnelruiters. De liggers zijn hierbij vervangen door draden resp. gaas. De
gaastunnel biedt bovendien de mogelijkheid, dat hij bij het beladen plat
op de grond wordt gelegd en eerst
daarna overeind wordt gezet.
Gaas is echter zeer duur.
Het beladen van de ruiter in liggende stand vinden we eveneens bij
de hekruiter, een dakruiter met vaste
liggers, 2 diagonaalstokken en scharnierend in de top. De hekruiter wordt
uitgelegd tussen 2wiersen (onderlinge
afstand 4m). Ziepagina's 104, 105 en
107.
De ruiter wordt van buiten naar
binnen en van de hoeken naar het
midden toe volgeladen.
Vervolgens wordt het hooienigszins
tussen destokken getrapt en de ruiter
overeind gezet. Is het hooi droog,
dan wordt de hekruiter omgewipt.
Hekruiters kunnen ook in een rij
worden neergelegd, terwijl het hooi
met een schuif wordt aangevoerd. Er
ontstaat nu een niet-aaneengesloten
tunnel.

4.8.

LADEN EN LOSSEN.

Bij het laden moet gebruik worden
gemaakt van wagens met oogsthekFig. 43b. Het transport met de opsleep
ken. Om vlot te kunnen werken is
wagen.
het voorts wenselijk, dat de wagen
lang en breed is. Bij verschillende wagens is verbreding mogelijk
door uitklappen van de zijborden. Bij een gelijke hoeveelheid hooi
per wagen behoeft het hooi dan minder hoog te worden opgestoken. Hierdoor is het tevens mogelijk op de eenmansbedrijven
hooi te laden zonder voerlegger.
Bij aanwezigheid van 2 personen, waarbij de wagen tussen twee
wiersen wordt gezet, is ook het laden zonder voerlegger mogelijk.
Wanneer drie personen beschikbaar zijn, werkt men het beste
met twee opstekers en één voerlegger.
los

De voerlegger moet een vork gebruiken.
Voor het laden uit wiersen is het
gewenst, dat bij het bijeenharken
zoveel mogelijk hooi per strekkende
meter wordt verzameld. De tijd voor
het verplaatsen wordt daardoor minder.
Mogelijkheden om te komen tot
arbeidsbesparing en arbeidsverlichting zijn verder:

1

a. bij aanwezigheid van een hooiblazer, transporteur, grijper of
Fig. 44. Hooi laden met de trekkervoorlader.
hijsinstallatie, gebruik maken van
sleepwagen of kros.
Dit zijn wagensmet een laadvloerhoogte van 40—70 cm, een lengte
van 5 meter en een breedte van 2
meter. Deze zijn voorzien van een
achterschot, dat kan worden neergeklapt tegen de voet van de
opper. Met paard of trekker worden dezedan opdewagen gesleept.
Tijdens het transport is het opsleepbord omhooggeklapt.
b. het laden met eenhooilader opeen
wagen met schotten, welke bij het
lossen kunnen worden neergelaten.
c. het gebruik van een op de trekker
gebouwde voorlader.
gjs |
d. het gebruik van een vóór of achter
detrekker gemonteerde hooischuif.
Fig. 45. Hooi inschuren met 2 ruiterHierbij heeft men de mogelijkheid
dragers.
om het hooi op hopen te schuiven.
e. het gebruik van een opper- en ruiterdrager voor en/of achter
aan de trekker gemonteerd.
Bij gebruik van een sleepwagen, een hooischuif of een ruiterdrager zijn dehoeveelheid, diemen per keer meeneemt, deperceelsafstand en de toestand van het rijpad bepalend voor de capaciteit.
Voor het lossen vanaf de grond met een hooiblazer is 33 minuten
per ton nodig.
De aanvoer moet in hetzelfde tempo plaats hebben. Bij gebruik
van een sleepwagen (kros), waarbij één opper van 250 kg op de
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Fig. 46. De opraappers in de hooioogst.

Fig. 47.

wagen wordt vervoerd, bedraagt de
totale laad- en lostijd 35 minuten per
1.000 kg. E r is dus geen tijd voor
transport over, indien het lossen continu moet kunnen doorgaan.
Aanvoer door twee personen met
twee wagens is dus nodig en de perceelsafstand mag niet meer bedragen
dan 400 m. Is deze groter, dan is het
gewenst met twee wagens achter één
trekker te werken of meer oppers op
één wagen te trekken.
Bij gebruik van een hooischuif bedraagt de totale laad- en lostijd 21
minuten per 1.000 kg.
Bij een rijsnelheid van 7.5 km/u kan
de aanvoer dan door één persoon worden verzorgd bij een perceelsafstand
tot 310 meter.
Bij gebruik van een ruiterdrager bedraagt de totale laad- en lostijd van
de ruiters per 1.000 kg, bij 110 kg op
één driepootruiter, 7 minuten.
Bij een rijsnelheid van 10 km/u kan
de aanvoer dan worden verzorgd bij
een perceelsafstand van 240 meter.
Bij grotere afstanden dan 240 meter
is het gebruik van twee ruiterdragers
gewenst.
De grootste transportafstand mag
dan 450 meter zijn.

Hooi lossen in handwerk is een
zwaar werk. Hierbij zijn 2—4 of meer
personen nodig. Het aantal wordt
bepaald door de afstand van de afsteker tot de arbeider, die stapelt.
Het inkuilen met toevoeging
van A.I.V.-zuur.
Bij grote tasruimten en verouderde
gebouwen, waar het hooi in moeilijk
bereikbare vakken getast moet worden, vraagt het lossen veel tijd.
Belangrijke werkbesparing en arbeidsverlichting kunnen worden
verkregen door gebruik van een hooiblazer, transporteur, grijper
of hijsinstallatie met netten, zoals blijkt uit het volgende overzicht
van de benodigde werktijden:
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Werktijd in minuten per 1.000 kg hooi met 20 % vocht.
maf de wagen
ssen in handwerk
„
met hooiblazer
„
met transporteur
met grijper
„
met hijsinrichting

Aantal

personen
4
2
3
3
3

Werktijd
30
23
23
15
15

Hieruit blijkt, dat het gebruik van een transportinrichting een
belangrijke werkbesparing geeft ten opzichte van handwerk.
De keuze van het te gebruiken werktuig wordt bepaald door:
a. de beschikbare ruimte;
b. de noodzaak om het werktuig voor andere doeleinden te gebruiken.
Voor vele bedrijven komt een blazer of transporteur het meest
in aanmerking, omdat dezevoor allerlei doeleinden kunnen worden
gebruikt en verplaatsbaar zijn.
4.9.

PERSEN.

Een bewerking in de hooioogst, die sterk naar voren komt, is
het persen met de opraappers.
Voor het persen worden gebruikt;
a. hogedruk-persen, welke baaltjes leveren van 20—35 kg;
b. lagedruk-persen, welke baaltjes leveren van 5—15 kg.
De zwaarte van de baaltjes is in beide gevallen afhankelijk van
het vochtgehalte van het hooi.
De lagedruk-persen gebruiken als bindapparaat uitsluitend
touw, de andere touw of ijzerdraad. Touw verdient de voorkeur,
omdat draad bij broei gemakkelijk doorroest.
De voordelen van het persen zijn:
— arbeidbesparing bij het laden en lossen;
— ruimtebesparing;
— men heeft de mogelijkheid verschillende partijen afzonderlijk
op te stapelen;
— men heeft een juist overzicht over de hoeveelheid beschikbaar
hooi.
De voordelen van de lage-drukpers ten opzichte van de hogedrukpers zijn: een lagere aanschaffingsprijs en de mogelijkheid
om een lichte trekker te gebruiken.
De nadelen zijn, dat het hooi minder dicht wordt geperst, waardoor de ruimtebesparing ten opzichte van los hooi kleiner is dan
Hl

bij het gebruik van een hoge drukpers. Anderzijds biedt de lossere
pakking het voordeel, dat de kleine baaltjes zowel met verwarmde
als onverwarmde lucht kunnen worden nagedroogd.
Bij het laden van balen van 20—35 kg zijn drie personen nodig,
twee met de vork voor het opsteken en één voor het stapelen.
Pakken van 5—15kg kan één persoon op dewagen brengen. Noodzakelijk is bij het laden, dat de lagen afwisselend in de lengteen dwarsrichting komen om uitzakken van de lading of afvallen
te voorkomen. Het aanbrengen van een kleine verhoging langs de
buitenkant van de wagen maakt de lading steviger.
Het gebruik van een slede achter de pers om de balen te verzamelen geeft werkbesparing bij het laden, doordat men de wagen
minder behoeft te verplaatsen. Deze gaat echter weer verloren
door de benodigde tijd voor het verzamelen tijdens het persen.
Een werkelijk belangrijke werkbesparing bij het laden wordt
bereikt door de balen rechtstreeks op een aan de pers gekoppelde
wagen te brengen. Eén voerlegger is dan voldoende. Het wisselen
van wagen betekent voor de pers een oponthoud van 2 minuten
per keer. Een andere mogelijkheid is het gebruik van een balenlader, welke aan de trekker is gebouwd en de balen van de grond
opneemt. Ze zijn in Nederland nog weinig in gebruik.
Daar de kosten van het persen vrij hoog zijn, ishet noodzakelijk,
dat de voordelen zo goed mogelijk worden benut. Persen van hooi
met een te hoog vochtgehalte moet men vermijden. Het mag niet
meer dan 30 % vocht bevatten, tenzij wordt nagedroogd inde tas.
4.10.

INKUILEN.

Het inkuilen heeft in delaatste jaren belangrijk terrein gewonnen
ten koste van de hooibouw, doordat het minder weersafhankelijk is
en gemakkelijker kan worden gemechaniseerd.
Vóór en na de hooioogst resp. in het voorjaar en in de herfst
— wanneer hooien onmogelijk is — , wordt de voederwinning uitgebreid door het gras in te kuilen, zodat op krachtvoerkosten kan
worden bespaard.
Deverliezen aan voederwaarde zijn,indien dejuistewerkmethode
wordt gevolgd, bij inkuilen niet groter dan bij de hooiwinning.
Bij inkuilen worden de verliezen beperkt, doordat:
— zuur wordt toegevoegd;
— de vergisting van koolhydraten tot melkzuur en azijnzuur
wordt bevorderd.
Aan twee voorwaarden moet hierbij worden voldaan.
a. afsluiting van de lucht, waardoor geen zuurstof kan toetreden;
b. het produkt moet een beperkt vochtgehalte hebben.
112

We onderscheiden 4 methoden van inkuilen:
— warme methode;
— koude methode met toevoeging, met de hand gemengd;
— koude methode met toevoeging, machinaal gemengd;
— koude methode zonder toevoeging.
Warme methode.
De „warme methode" wordt in de weidegebieden voor gras nog
zeer veel toegepast.
Eerst wordt een laag gras gestapeld ter hoogte van 2 m.
Wanneer deze in temperatuur is gestegen tot 60 à 70° C. wordt
een tweede laag opgebracht.
Door de druk daalt de temperatuur in de onderste laag. De
bovenste laag gaat broeien tot weer een nieuwe laag wordt gelegd,
enz. Deze methode is aantrekkelijk, omdat het opzetten van de
kuilhoop wordt uitgespreid over een aantal dagen.
Door de sterke broei zijn de verliezen aan voederwaarde echter
groot. Bovendien ontstaat boterzuur,dat bij besmetting van melk,
die voor kaasbereiding wordt gebruikt, gevaarlijk is.
De boterzuurbacteriën komen in de kaas en gaan werken wanneer deze, na afrijpen in de kelder, bij hogere temperaturen wordt
opgeslagen. Ze veroorzaken het „los" in de kaas. Boterzuur geeft
ook een onaangename geur en smaak aan de melk.
Ook bij de koude methoden treedt boterzuur op, doch meestal
in veel mindere mate.
Kuilvoer moet om deze reden steeds na het melken worden verstrekt.
Koude methodemet toevoeging.
Om de verliezen en het ontstaan van boterzuur tegen te gaan
verdient de koude methode de aandacht. De toevoeging van een
middel, waardoor het produkt sneller verzuurt, geeft kleinere
verliezen en een grotere zekerheid, dat de kuil zal slagen.
Als toevoegingsmiddelen worden gebruikt:
— A.I.V.-zuur, een mengsel van sterke zuren;
— melasse in natte of droge vorm;
— bieten, aardappelen, aardappelvezels;
— weipasta e.a.
Dehoeveelheden dieper ton produkt moeten worden toegevoegd,
zijn de volgende:
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Produkt
(1000 kg)

Onverdund
A.I.V-zuur
in liters

Onverdunde
melasse in
/o

Voederbieten
1 4 - 1 7 % d.s.
in%

Gras met klaver
Klaver
Bietenloof . . .
Bietenkoppen . .
Stoppelknollen .

8
9.5
10
6
6
4.5

4
5
6
2

15-25 !
25
30
10

10-20
20
25
7

2.41

10-20 !

7-15 l

Suikerbieten
Gestoomde
aardappelen
in%

De toevoeging moet innig met het voer worden gemengd.
Tijdens het stapelen van het voer moet daarom vrijwel continue
worden toegevoegd. Hiervoor kunnen de volgende methoden worden toegepast.
A.I.V-zuur.
Rij aanwezigheid van waterleiding op het bedrijf is een goed
hulpmiddel het zuurmengpomfije.
De werking van dit pompje is als volgt:
Het wordt aangesloten op de waterleiding en op een fles met
zuur.
Door de waterstraal wordt zuur uit de fles aangezogen.
Op de zuurleiding bevindt zich een regelkraan, waarmee de toevoer van het zuur kan worden geregeld.
Een goede verhouding water-zuur is 6 : 1.
Vóór het kuilen moet de kraan hierop worden ingesteld.
Dit geschiedt door een afgemeten hoeveelheid zuur van 1 1
(weckfles) te laten opzuigen in een emmer.
Als de weckfles leeg is, moet de emmer 7litermengsel bevatten.
Na enkele malen uitproberen is de juiste instelling bekend. Duurt
het inkuilen de gehele dag, dan verdient het aanbeveling de verhouding nog eens te controleren, omdat de druk in de waterleiding
wel eens verandert. Normaal is deze druk 2 at.
Bij het inkuilen met zuur als toevoeging zijn voorts nog de
volgende punten van belang:
Spreid het produkt in dunne lagen (10 kg per m2 en 0.56 1).
Sproei het zuur over elke laag.
Houdt het midden 0.5—1m hoger dan de rand.
1

Een groter % naarmate het in te kuilen produkt vochtiger en/of jonger is.
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a = slang naar waterleiding, waterpomp]e
of hydrofoor.
b = glazen straalpompje.
e =s slang voor aansluiting op sproeibuis (/).
d = aanzuigslang.
e = knijpkraan.
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Fig. 48. Het zuurmengpompje 1 .

Trap elke laag over de gehele oppervlakte aan, behalve langs
de rand van de silo.
Geef de bovenste laag een dubbele hoeveelheid zuur.
Melasse.
Melasse komt in 2 vormen voor:
1. dikke vloeistof;
2. poeder.
1
Er is thans ook een type in de handel, waarbij de zuurtoevoer vanaf de
silo wordt geregeld. De prijs hiervan is tweemaal zo hoog als van het afgebeelde type.
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Vloeibare melasse moet vóór de toevoeging worden verdund met
water en daarna met een gieter worden verdeeld.
Poedervormige melasse wordt met de hand uitgestrooid.
Bij wind ondervindt men echter veel last van het stuiven.
Suikerbieten, voederbieten, aardappelen e.d.
Is het reeds moeilijk zuur en melasse met de hand goed te verdelen, met deze produkten is dit onmogelijk.
Machinale menging is noodzakelijk.
De bieten of aardappelen moeten in een moesmolen fijn worden
gemalen en daarna door een schoepenrad stevig met het voer
worden vermengd.
Deze taak verricht gewoonlijk de inkuümachine.
Een inkuümachine is een haksel- of kneusmachine, voorzien van
werpelevator, welke het bewerkte materiaal gemengd met de toevoeging in de silo blaast.
Het hakselen of kneuzen en de mechanische menging in het
schoepenhuis of de uitlaatpijp heeft tot gevolg, dat het materiaal
zich innig mengt met de toevoeging.
Hierdoor hebben machinaal bereide kuilen steeds eengroterekans
van slagen dan andere.
Dit blijkt ook uit een verslag van een groot aantal analysen van
het inkuilen, waarbij de beoordeling is gebaseerd op de pH.
TABEL*

Gras zonder toevoeging
Gras met AIV-zuur (handgemengd)
Gras met melasse (handgemengd)
Gras met melasse (machinaal gemengd)
Gras met bieten (handgemengd) . .
Gras met bieten (machinaal gemengd)
Gras met rauwe aardappelen (handmengd)
Gras met rauwe aardappelen (machinaal gemengd)

Aantal

Goed

Matig Mislukt

354
208
754

8.8
55.9
29.7

9.1
17.3
26.6

82.1
26.8
45.7

97
217
583

64.0
37.4
62.8

28.9
27.7
,17.5

7.1
34.9
19.7

58

6.8

6.9

76.3

26

30.8

10.2

59.0

Een bezwaar is de prijs van de inkuümachine.
Toen de eerste inkuilmachines in gebruik kwamen, lagen de
1

Overgenomen uit „Het gebruik van inkuilmachines in de practijk",
Publ. 20 v. h. I. L. R. Wageningen, pag. 17.
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aanschaffingskosten dermate hoog, dat uitsluitend aan gezamenlijk
gebruik kon worden gedacht (de z.g. Hardeland-combinaties).
In de laatste tijd zijn evenwel machines aan de markt, die behalve voor het inkuilen, ook geschikt zijn als hakselblazer voor
hooi, stro e.d.
Voor individueel gebruik en in een combinatie met één of meer
naburige bedrijven zijn deze zeker verantwoord.
Koude methodezonder toevoeging.
De koude methode zonder toevoeging heeft vooral in Friesland
opgang gevonden voor het inkuilen van gras. Om het goed te
kunnen bewaren moet het op het veld worden voorgedroogd tot
een drogestofgehalte is bereikt van ongeveer 40 %. (Voordroogkuilen).
Om dit te bereiken is het gewenst het gras tijdens of direct na
het maaien te schudden en dit bij aanhoudend drogend weer enige
uren later en ook de volgende dagen enige malen te herhalen.
Door het verwelken verliest het veelwater, waardoor ook een grote
verlichting van het werk optreedt. Een bezwaar van de toepassing
van de voordroogmethode is de kans op broei en schimmelvorming
zodra de kuil is opengemaakt. Dit gevaar wordt verminderd door
het voer over de volle breedte van de hoop of silo weg te halen en
de voordroogkuil te reserveren voor perioden met lage buitentemperaturen.
Ook bij de anderemethoden van inkuilen en in de hooioogst verdient schudden en voordrogen op het veld aanbeveling.
Voor het schudden moet worden gebruikt:
— trommelschudder;
— harkschudder.
De vorkjesschudder voldoet minder goed, daar hij het gras niet
volledig opneemt en verdeelt.
Slaagt als gevolg van regenval het voordrogen niet, dan moet
met toevoeging worden ingekuild. Toevoegingsmiddelen moet men
dus steeds in reserve hebben.
Bij de koude methode moet een kuil in één dag worden gevuld
en met een flinke laag grond worden bedekt.
Voor het inkuilen maakt men gebruik van silo's of eenvoudige
kuilhopen.
Dekuilhoop iseenvoudig eenstapelkuilvoer afgedekt met grond.
De voordelen van een kuilhoop zijn, dat hij op de gunstigste plaats
kan worden gezet en geen bouwkosten heeft.
Nadelen zijn de optredende randverliezen en sapverliezen met
het perswater.
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In een silo zijn de verliezen kleiner.
Silo's worden gebouwd in zeer verschillende vorm en met een
sterk uiteenlopende inhoud. De inhoud varieert van 8—80 m3.
Ze worden vrijwel uitsluitend vervaardigd van beton.
Kleine silo's verdienen de voorkeur boven grote, omdat
— deze gemakkelijker in één dag kunnen worden gevuld;
— verschillende soorten en kwaliteiten kuilvoer afzonderlijk kunnen' worden bewaard;
— het uithalen eenvoudiger is.
In silo's met een diameter groter dan 5m moet een ruim mangat
aanwezig zijn. Bij kleinere silo's kan het voer rechtstreeks op één
naast de silo geplaatste kar worden geladen. In brede silo's is de
werpafstand te groot. Vandaar de behoefte aan een ruim mangat.
In Nederland komen vrijwel uitsluitend ronde silo's voor met
een hoogte van 1.5—2.5 m en een diameter van 3—7 m.
Voor een volledige benutting van de silo moet tijdens het vullen
op de silo een houten opzetstuk worden geplaatst, dat tenminste
even hoog is als de silo zelf.
In de laatste tijd zijn enige gleufsilo's gebouwd, rechthoekige
silo's met uitsluitend zijwanden of eventueel behalve de zijwanden
ook nog een achterwand. Zowel voor het inbrengen als het uithalen van het kuilvoer zijn deze handig eventueel ook voorzelfvoedering. Ook kan hierin het aantrappen door eenpaard of trekker
geschieden. (Aantrappen door een paard is eveneens mogelijk in
wijde, ronde silo's).
De organisatie van het inkuilen wordt sterk bepaald door de
te volgen kuilmethode en de inhoud van de silo.
Voor een silo van 40—50 m3 zijn bij volledig handwerk en inkuilen volgens de machinale methode 12—13personen nodig. Om
dit aantal personen bij elkaar te krijgen zijn in de weide gebieden
een aantal inkuilcombinaties ontstaan, waarbij verschillende bedrijven elkaar helpen. Sommigen werken met een grote vaste arbeidsbezetting bij de inkuilmachine. Andere zijn ertoe overgegaan
het laden van het gras en het afdekken van de silo's te mechaniseren. Daarbij is het aantal personen bij een gelijke capaciteit van
6—7 ton per uur teruggebracht tot 7. Verder zijn nodig behalve
de inkuilmachine: 3 trekkers, 3 wagens, 1grasoplader. De werkverdeling is als volgt: 1gras laden, 1wagen optassen, 1 transport,
2 afsteken, 1 verdelen in silo en 1 aantrappen.
Bij toevoeging van bieten is nog een extra man nodig.
118

In gebieden met overwegend kleine
bedrijven wordt eveneens coöperatief
ingekuild.
Hier hebben we meestal te maken
met silo's van 8—14 m3, waarbij door
burenhulp het in te kuilen produkt
tevoren op wagens wordt gereedgezet.
Behalve coöperaties en combinaties van bedrijven beschikken ook
loonwerkers over inkuilmachines.
Ook voor individueel gebruik of
kleine combinaties zijn er vele mogelijkheden.
Door het gebruik van een plastiekzeil op de silo, dat wordt gevuld met
water, wordt het afdekken vereenvoudigd.
Ook kan daarmee een silo in meer
dagen worden gevuld, waarbij de silo
elke avond tijdelijk met water wordt
afgedekt.
Het plastiekzeil moet voorzichtig
worden behandeld, daar het bij vasthaken aan uitstekende splinters, spijkers e.d. gemakkelijk scheurt.
In de laatste jaren worden proeven
genomen met een silo, die geheel uit
plastiek bestaat.
Er wordt een grondhoop gemaakt
en hierop wordt een plastiekhoes gezet, welke tot op de grond reikt.
Hij wordt zo goed mogelijk van de
buitenlucht afgesloten.
De resultaten met deze kuilen zijn
tot nu toe niet geheel bevredigend
o.a. vanwege de optredende broei na
het openen en de kwaliteit van het
plastiek. Dezemoet tenminste 3jaren
worden gegarandeerd.
Om arbeidsbesparing en arbeidsverlichting bij het inkuilen te bereiken
moeten de volgende punten in acht
worden genomen:

Fig. 49. Overzicht coöperatief inkuilen
in het kleine bedrijf.
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Fig. 50. Silo's belast met waterpers.
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Fig. 51. Machinaargras laden. Wagen
voorzien van zijschotten.
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1. Molshopen slechten, mestresten opharken en oude bossen afmaaien of voorweiden vóór de grasgroei begint.
Verstoppingen bij het maaien worden hierdoor voorkomen.
Molshopen veroorzaken veel bijmenging van grond in de kuil,
waardoor boterzuurvorming wordt bevorderd.
2. Voordrogen van gras en andere produkten is steeds gewenst.
Herhaaldelijk schudden van het gras bevordert de snelheid van
het drogen althans bij drogend weer. Voordelen zijn: lager gewicht, minder melasse of bieten nodig, minder perssapverliezen
en smakelijker voer.
3. Voor laden van gras in handwerk verdient het aanbeveling het
gras op hopen te schuiven.
En wel zodanig, dat de hopen telkens in groepen van 2 bij
elkaar komen te liggen met voldoenderuimte voor dewagen ertussen. Ook moeten dehopenlangselkaar heenworden geschoven, zodat aan de „losse"kant van elkehoop wordt begonnen.
4. Bij inkuilen op of dichtbij het perceel, waar het gras isgegroeid,
kan het met een schuif of grote vork op de trekker worden
aangevoerd.
5. Voor het laden in handwerk op een wagen gelden de volgende
richtlijnen.
— niet meer dan 2 personen per wagen;
— vóór- en achterhek op de wagen;
— bij gebruik van een trekker zonodig 2 wagens erachter.
6. Het laden wordt vereenvoudigd door gebruik te maken van:
— groenvoerlader;
— hydraulische lader aan de trekker;
In 1957werden proeven genomen met een opsleepnet, bestaande
uit een dubbel touw, onderling verbonden door 4 korte stukken
touw, met het doel hopen voorgedroogd gras op een wagen te
trekken.
7. Bij machinaal opladen en schuiven moet op de volgende punten
worden gelet:
— rechte wiersen;
— zwad los maken onder de wiers;
— breedte en dikte van de wiersen aanpassen aan de opraapinrichting of schuif.
Te brede wiersen geven verstopping en aanleiding tot wikkelen.
— neerklapbare zijschotten op de wagen.
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8. Bij de bouw van een silo moet op de volgende punten worden
gelet:
— kleine silo's zijn weliswaar duurder dan grote, doch zij hebben
zekere voordelen: betere benutting van de silo-inhoud; verschillende kwaliteiten worden apart bewaard; de verdeling
tijdens het inkuilen vraagt minder arbeid.
— zorg voor een verharde ruimte rondom de silo;
— bouw ze zo dicht mogelijk bij de stal.
9. Bij aanwezigheid van een aanvoerband op de inkuilmachine
ishet gewenst dezevan een zijschot te voorzien. Dit vermindert
het morsen.
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HOOFDSTUK 5 — AKKERBOUW
Grondbewerking, zaaien en verzorging
Tot de akkerbouw behoort een groot aantal bewerkingen. In dit
hoofdstuk zullen worden behandeld:
— grondbewerking;
— zaaien;
— poten van aardappelen;
— verzorging van gewassen;
— chemische bestrijding van onkruiden en planteziekten;
— verzorging van aardappelen.
De bemesting is niet genoemd, omdat deze reeds in hoofdstuk 4
is behandeld.
In hoofdstuk 6 volgt de oogst van de akkerbouwgewassen.
5.1.

GRONDBEWERKING.

De grondbewerking heeft ten doel:
a. de structuur te verbeteren;
b. onkruiden te vernietigen en opslag of stoppelgewassen onder
te brengen;
c. een zaadbed te verkrijgen, dat zo gunstig mogelijke voorwaarden biedt voor de kieming van de zaden van de gewassen.
Grond is een ingewikkeld complex van mineralen en organische
stoffen, waarbij de structuur, d.i. de onderlinge samenhang van
de deeltjes, een grote rol speelt.
De structuur bepaalt in hoeverre, behalve vastedelen,ookwater
en luchtin de grond aanwezig zijn. Deze drie elementen zijn onmisbaar voor de groei van de cultuurplanten.
Door regenval, rijden over het land en andere oorzaken treedt
voortdurend verval van structuur op.
De structuur van kleigrond wordt vaak te grof; er ontstaat een
kluitenstructuur. Zandgrond heeft daarentegen neiging terug te
vallen tot een korrelstructuur. Beide zijn voor de groei ongunstig.
Eén van de doeleinden van de grondbewerking is de structuur
te herstellen. Steeds wordt ernaar gestreefd een kruimelstructuur
te bereiken, omdat deze de beste voorwaarden schept voor de
groei van gewasssen.
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Fig. 52. Een verschillende grondlegging. Links: open; rechts: vlak en
gesloten.

We kennen verschillende soorten van grondbewerking:
— ploegen;
— cultivateren;
— eggen;
— frezen;
— rollen;
— slepen;
Ploegen.
Bij het ploegen moeten we letten op:
— het doel, waarvoor wordt geploegd;
— de verschillende typen ploegen, waarmee het werk wordt verricht.
— de methode van ploegen.
Naar het doel van het ploegen onderscheiden we: ploegen op
wintervoor, ploegen op zaaivoor en ploegen als stoppelbewerking
en Voor onkruidbestrijding.
Ploegen opwintervoor.
Kleigrond moet vóór de winter 15—30cm diep worden geploegd
om in het volgende voorjaar een geschikt zaaibed te kunnen verkrijgen. Door vorst bevriest het zich in de grond bevindende water.
Water zet uit bij bevriezing en hierdoor ontstaat een lossere structuur, welke we verlangen. De vorst is echter niet ieder jaar voldoende werkzaam en daarom is het gewenst dat zoveel mogelijk
onder droge omstandigheden wordt geploegd, waardoor de grond
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door het opnemen, keren en neerleggen mechanisch enigszins los
wordt gemaakt. Natte grond wordt bij het ploegen daarentegen
sterk in elkaar gedrukt.
De grond moet vlak en goed gesloten worden neergelegd. Dit
biedt de beste waarborg voor een kruimelig, gelijkmatig zaaibed
in het voorjaar. Dit is niet alleen van belang voor bieten en fijne
zaden, maar ook voor aardappelen (zie par. 5.6).
Wanneer de grond na het ploegen ruw en open ligt kan bij droge
weersomstandigheden vóór of in de winter het land enigszins worden vlak gemaakt door eggen of cultivateren.
Zandgrond moet eveneens vóór 1 januari worden geploegd, met
uitzondering van percelen met veel wortelonkruiden zoals kweek.
Lichte zandgrond, die in het voorjaar wordt geploegd, lijdt vaak
sterk aan verdroging.
Ploegen op zaaivoor.
Voor granen wordt in het algemeen ondieper geploegd dan voor
hakvruchten. Overigens loopt de ploegdiepte van bedrijf tot bedrijf sterk uiteen. Sommigen geven de voorkeur aan minder diep
ploegen in combinatie m e t woelen van de diepere lagen. Anderen
verwachten de beste resultaten van diep ploegen. Bij zaaivoorploegen voor wintergranen wordt gewoonlijk een geringere diepte
aangehouden dan voor wintervoorploegen.
Lage, n a t t e of onkruidrijke zandgrond wordt enige weken vóór
het zaaien, geploegd ; bij eerder ploegen zou het land vervuilen en
de grond dichtslaan. De grond moet na het ploegen voldoende gelegenheid-krijgen om te bezakken om te diep en onregelmatig
zaaien te voorkomen. Hiervoor zijn 10—20 dagen nodig, afhankelijk van de vochtigheid van de grond.
In een laat voorjaar ontbreekt hiervoor de tijd. E r moet dan
een andere oplossing worden gevonden.
Eggen m a a k t de grond vaak te fijn. Werktuigen, waarmee betere
resultaten worden verkregen zijn de vorenpakker, de cambridgerol
en de verkruimelaar. De vorenpakker is bijzonder geschikt voor
stuifgevoelige en slempige zandgronden, de verkruimelaar voor
zwaardere en leemhoudende zandgronden. Door deze werktuigen
achter of naast de ploeg te bevestigen behoeft niet over het geploegde land te worden gereden.
Ploegen voor stoppelbewerking.
Het doel van de stoppelbewerking is:
— onkruidbestrijding;
— onderbrenging van stoppels en andere resten;
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— het vormen van een kiembed voor
de kieming van onkruid- en andere
zaden;
— afsnijden en bovenbrengen van
wortelonkruiden.
Het stoppelploegen moet steeds ondiep geschieden. Dit heeft tot gevolg,
dat soms met ploegen, die voor wintervoorploegen zijn gemaakt, minder
goed werk wordt verkregen. Speciale
stoppelploegen of stoppellichamen
leveren het beste werk. De risters
staan meer dwars dan bij wintervoorploegen, waardoor de grond beter
wordt verkruimeld.
Wielslip van de trekker, speciaal in
de ploegvoor, moet worden voorkomen, daar dit de grond dichtsmeert.
Middelen om dit te voorkomen zijn
het gebruik van wielgewichten en het
vullen van de banden met water.
Het verdient aanbeveling de ploegzool, dit is de bodem van de ploegvoor, van tijd tot tijd loste woelen.
Op zand- en zavelgrond moeten
soms dichte, slecht doorlatende lagen
door woelen worden losgemaakt.
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Typen van ploegen.
Voor het ploegenworden vele typen
ploegen gebruikt. Een belangrijke indeling is die in rondgaande en keerF i g . 54«. V o r e n p a k k e r
ploegen. Bijrondgaande ploegen wordt
steeds in één richting geploegd (naar
rechts); bij keerploegen afwisselend naar links en rechts. Keerploegen bezitten één of meer stellen tegenover elkaar staande,
symmetrische risters.
Rondgaande ploegen leggen alle ploegsneden in één richting,
waardoor een meer aaneengesloten ligging wordt verkregen dan
met keerploegen. Deze laatste leggen de grond enigszinsinde vorm
van een visgraat.
Overigens loopt de grondlegging bij rondgaande zowel als keer-

a c h t e r d e ploeg
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ploegen sterk uiteen. Bij een goede
afstelling kan ook met een keerploeg
behoorlijke resultaten worden verkregen. Daartegenover staat, dat n a t t e
zware kleigrond zeer moeilijk voldoende wordt gekeerd.
Een vlakke aaneengesloten grondlegging is vooral van belang bij zaai
voor- en wintervoorploegen.
Voor verschillende grondsoorten
moeten aangepaste typen ploegen
worden gebruikt om een voldoende
kerende en verkruimelende werking
te verkrijgen. Voor zandgronden, die
gemakkelijk uiteenvallen is een kort
cylindervormig rister in het algemeen
het beste; voor de zwaardere gronden
een lang en schroefvormig rister.
Fig. 546. Geploegde zandgrond, aanOok de ploegsnelheid, de ploeggedrukt door vorenpakker.
diepte en de ploegbreedte hebben
invloed op de kwaliteit van het werk. Een hoge snelheid geeft een
sterkere verkruimeling dan een lage. Ploeglichamen van trekkerploegen hebben daarom een andere vorm en stand dan ploeglichamen van paardeploegen.
Bij ploegen met de trekker op zandgrond wordt vaak te snel gereden, als gevolg waarvan de risters, die op deze grond gewoonlijk
nogal dwars staan, gaan „spuiten". De grondlegging wordt nu t e
fijn. In dit geval moeten langere, minder dwarsstaande risters
worden gebruikt. Een andere oplossing is, dat langzamer wordt
gereden en een grotere werkbreedte wordt aangehouden.
Voor stoppelploegen, waarbij de grond zeer ondiep moet worden
gekeerd, worden andere ploegen of ploeglichamen gebruikt dan
voor het overige ploegwerk.
Methoden van ploegen.
Met keerploegen wordt aan één zijde van het perceel begonnen
en steeds heen en weer gereden. Het éne jaar begint men aan de
éne kant, het andere jaar aan de andere kant.
Slechts 3 open voren ontstaan en wel aan de rand van het perceel, namelijk één in de lengte en twee op de wendakkers.
Voor draaien is minder tijd nodig dan bij rondgaande ploegen.
Uitzetten van een middenvoor, dat bij rondgaande ploegen nodig
is, komt niet voor. Het is dus een eenvoudige methode.
Steeds meer bedrijven gaan tot het gebruik van een keerploeg
126

Rondgaande
ploegen

Ploegen vanvier kanten
Beginnendeaan
de kant

Beginnende in
het midden

Ploegen met een
keerploeg

n
i
Fig. 55. Methoden v a n ploegen en wijze van draaien.

over,vooral opdelichtere gronden eningebiedenmetkortepercelen.
Op kleigrond iseen goede grondlegging echter moeilijker te verwezenlijken danmeteenrondgaande ploeg endeze laatste komen
nog zeer veel voor.
De keerploegen kunnen verder worden verdeeld inpaardeploegen
en trekkerploegen.Bijdetrekkerploegen onderscheiden we, naarde
wijze van bevestiging: aanhang- en aanbouwploegen.
Met eenaanhangploegwordt opde wendakker meteenlus gedraaid, meteenaanbouwploeg door terugsteken. Ditlaatste vraagt
minder tijd danhet eerste.
De aanbouwploeg biedt verder het voordeel, datdetotale lengte
van trekker enploeg korter is dan bij een aanhangploeg, zodateen
smallere wendakker kan worden aangehouden. Ook kanachteruit
worden gereden endeploeg gemakkelijk worden vervoerd.
Hiertegenover staat alsnadeel, dat de trekker meteen achterwiel door devoor moet rijden. Slippen vandit wiel, waardoor de
bodem van de voor wordt dichtgesmeerd, moet worden voorkomen, terwijl losmaken van deaangedrukte grond met een woeler
van tijd tot tijd gewenst is.Ook isbij gebruik vaneenaanbouwploegdetrekker mindergoedbestuurbaar danbijeenaanhangploeg.
Rondgaande ploegen zijn, evenals keerploegen, verdeeld in
paardeploegen en trekkerploegen, en vandeze laatste kennenwe
aanhangploegen en aanbouwploegen. Voor de rondgaande aan127

bouwploegen gelden dezelfde voor- en nadelen ten opzichte van
de aanhangploegen als bij de keerploegen werd beschreven. Op
bedrijven met lange percelen verdienen aanhangploegen de voorkeur, omdat de voordelen van een smallere wendakker niet opwegen tegen het bezwaar, dat de trekker door de voor moet rijden
en minder bestuurbaar is.
Op delichtere gronden en op korte percelen zijn aanbouwploegen
het handigst.
Rondgaande aanhangploegen komen op de kleigrond zeer veel
voor. Ook hierbij wordt soms door de voor gereden, doch nodig is
dit niet. Bij een lange aanspanning kan de trekker geheel over het
ongeploegde land lopen.
Met een rondgaande ploeg wordt op twee manieren gewerkt:
a. ploegen op akkers;
b. ploegen langs vier zijden.
Bij ploegen op akkers wordt steeds rond het geploegde gedeelte
gereden, vandaar de naam „rondgaand". Hoe breder men de
akkers kiest hoe meer tijd verloren gaat met draaien. Op lange
percelen, waar het draaien relatief minder invloed heeft op de
prestatie, zal men bredere akkers ploegen dan op een kort perceel.
Het ploegen langs vier zijden komt betrekkelijk weinig voor.
De reden hiervan is o.m., dat het meer voorbereiding vraagt dan
het ploegen op akkers.
Vóór men kan beginnen met ploegen moet in het midden van het
perceel een stuk worden uitgezet, dat van twee zijden zal worden
geploegd. Voorbeeld:
Een perceel van 300 X 200 m zal van vier zijden worden geploegd. Nu wordt eerst het midden van het perceel bepaald. Vervolgens wordt op de middellijn een stuk uitgezet van 110m lengte,
te beginnen op een afstand van 95 m vanaf de rand van het perceel. Hier komt demiddenvoor, welke ook bij het op akkers ploegen
voorkomt en midden over de hele lengte van de akker loopt.
Het begint met het openploegen van een voor naar beide zijden,
waarbij ondiep wordt geploegd. Met de trekkerwielen worden de
voren daarna ineengedrukt om de vorming van een rug in het land
te voorkomen.
Vervolgens wordt van beide zijden hiertegenaan geploegd tot
een totale breedte is bereikt van 10 m.
Aan alle zijden is nu een breedte ongeploegd gebleven van 95 m.
Het overige wordt van vier zijden geploegd.
Op de hoeken wordt kort omgedraaid :met de aanhangploeg met
een lus;met de aanbouwploeg door terugsteken. Na afloop van het
ploegen loopt rondom het perceel een open voor.
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Natuurlijk kan dit niet elk jaar zo
doorgaan, daar op de duur midden
in het land een rug zou ontstaan.
Het volgend jaar moet naar buiten
worden geploegd en moet dus aan de
buitenzijde worden begonnen.
Steeds wordt linksom gedraaid.
Middenin komt een open voor, die dezelfde lengte heeft als de middenvoor,
waarmeehetvorigejaarwasbegonnen.
Voordelen van het naar vier zijden
ploegen zijn, dat de voor- en achtereinden minder worden vastgereden en
minder open voren worden gevormd.
Het „naar buiten" ploegen geeft
echter niet zulk mooi werk te zien
als het naar binnen ploegen. Vandaar dat het weinig voorkomt.
Een mogelijkheid is, dat bij stoppelen naar buiten wordt geploegd.
Interessant is de methode voor vierkante percelen, driehoekige percelen
en voor land waar slootaarde of ruggen moeten worden weggeploegd.
Een geheel nieuw type werktuig
voor de grondbewerking is de spitmachine, die door de aftakas wordt
aangedreven. Aan een ronddraaiende
as zijn spadevormige lichamen bevestigd, die de grond opnemen, keren en
daarna neerleggen.
De verwachtingen van dit werktuig
zijn gunstig, vooral wat betreft de
capaciteit,doorzijn grote werkbreedte
en betrekkelijk gering arbeidsvermogen. Ook worden geen open voren
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Fig. 56. Vijf velds kromtandegge met
24 16 cm tanden per veld.
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Fig. 57.

Spitmachine

svormd.

Soms zijn speciale werktuigen nodig om de grond te verbeteren,
zoals diepploegen. Hiermede worden vruchtbare kleilagen, die
onder zandlagen zijn gelegen naar boven gebracht. Zij bereiken een
diepte van 1.80 m.
Jaarlijks worden in Nederland provinciale en landelijke ploegwedstrijden gehouden. Ook is er jaarlijks een wedstrijd voor het
wereldkampioenschap.
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In 1957veroverde een Nederlander
dit kampioenschap.
Voor de deelnemers aan ploegwedstrijden is het ploegen een sport geworden. Het is een nuttige sport. Het
bereiken van goede prestaties en de
belangstelling voor goed ploegwerk
worden gestimuleerd. Ook een bezoek
aan dergelijke wedstrijden isleerzaam.
Wedstrijden, ook op ander terrein,
leveren een bijdrage tot beter werk.
Cultivateren.
De cultivator wordt gebruikt voor
de stoppelbewerking en voor de voorjaarsbewerking van zavel- en kleigronden. Voor de stoppelbewerking is
de cultivator aantrekkelijk door zijn
Fig. 58. Frees.
grote werkbreedte en doordat hij de
grond behoorlijk verkruimelt en de stoppels en wortels van onkruiden boven brengt.
Percelen met veel wortelonkruiden, zoals kweek, kunnen beter
worden gecultivaterd dan geploegd.
Meestal wordt stoppelland tweemaal gecultivaterd, eerst overlangs en daarna overdwars. Een cultivator moet ruim gebouwd
zijn, anders loopt hij spoedig vol met stoppelresten, onkruid e.d.
De cultivator wordt ook gebruikt na het stoppelploegen om de
grond los te houden en voor onkruidbestrijding.
Inhet voorjaar wordt decultivator gebruikt voorhet klaarmaken
van aardappelland. Soms worden hierbij grove kluiten bovengehaald, die later — met name bij de oogst —veellast veroorzaken.
Dit komt gedeeltelijk, doordat een cultivator in vaste grond de
neiging heeft dieper te gaan werken.
Dit is in mindere mate het geval met de trilbeitelcultivatordan
met de andere typen. Trilbeitelcultivatoren, welke zijn voorzien
van verende tanden, komen daardoor meer in de belangstelling.
Frezen.
Defreesiseen trekkerwerktuig. Hij bestaat uit een groot aantal
omgebogen haken, bladen of messen, welke aan een as zijn bevestigd. De frees wordt aangedreven door de aftakas van de
trekker. Door de draaiende beweging lichten de messen de grond
op, snijden en verkruimelen deze.
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De werkdiepte varieert van 10—25 cm. Stugge grond of grond,
waarin zich veel graszoden of plantenstengels bevinden, wordt
door frezen behoorlijk fijn gemaakt. De frees is daardoor een werktuig voor grond, welke zich met egge en cultivator moeilijk laat
bewerken (al of niet gescheurd grasland, ongeploegde kleigrond
vóór het zaaien en grofkluiterig land). Ook voor de stoppelbewerking van stugge kleigrond wordt hij hoe langer hoe meer gebruikt.
Vaak wordt de trekker hierbij overbelast. Dit moet worden voorkomen door:
a. van een lagere versnelling gebruik te maken;
b. minder messen te gebruiken of messen, die minder intensief
werken;
c. de grond eerst te ploegen.
Een bijzonder type frees, de schoffelfrees met zeer korte messen,
wordt gebruikt als schoffelmachine en voor het fijn maken van de
grond tussen de aardappelruggen.

Eggen worden gebruikt voor:
a. klaarmaken van een zaadbed;
b. bedekken van het zaad na het zaaien;
c. onkruidbestrijding;
d. het uitdunnen van sommige gewassen. Alnaar de behoefte
worden diep of ondiep werkende eggen gebruikt.
De werking van een egge wordt bepaald door de stand van de
tanden, de vorm van de tanden, het aantal tanden en de wijze
van aanspanning.
Voor de eerste bewerking bij het zaaiklaarmaken van kleigrond
komen delaatste tijd veel kromtandeggen in gebruik. De tandlengte
varieert hierbij van 12tot 28 cm. Al na.ar gelang de lengte van de
tanden en het aantal tanden per veld worden ze voor een ondiepe,
matig diepe of diepe bewerking gebruikt.
Voor een fijne, oppervlakkige bewerking worden eggen met veel
korte tanden gebruikt, de zg.zigzageggen.
Voor de vernietiging van onkruid en het losmaken van het
bovenste laagje grond — om verdamping tegen te gaan — zijn er
onkruideggen. Dit zijn lichte eggen met een groot aantal staafvormige tanden, die beweeglijk aan elkaar zijn verbonden.
Op grond, waar stoppelresten e.d. de eg doen vollopen, worden
wip-eggengebruikt: de eg wordt gedragen door een wiel met een
excentrische as, waardoor de eg bij iedere omwenteling wordt opgelicht.
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In de laatste jaren komen eggen
aan de markt, welke door de aftakas
van de trekker worden aangedreven.
Overige grondbewerkingen.
In het Zuidwesten van Nederland
worden al vele jaren voor het fijnmaken van een zaadbed vlakke slepen
gebruikt. Het slepen gebeurt om de
grond te verkruimelen. In werkelijkheid worden bij ruw geploegd land
vaak gaten vol fijne grond gesleept
met als gevolg, dat ernaast onvoldoende losse grond overblijft.
Een verbeterde sleep is de tandensleep.
De sleep, bestaande uit 4—5 balken,
heeft 4 rijen tanden, welke de
Fig. 59. Tandensleep.
grond losmaken. Met de balken wordt
de losgemaakte grond fijn gemaakt.
Om goed werk te maken moet de sleep schommelen. Bij paardewerk gebeurt dit, doordat de arbeider op de sleep gaat staan en
beurtelings zijn gewicht van het eneophet anderebeen verplaatst.
Bij trekkergebruik wordt op de sleep een slinger geplaatst, welke
de sleep in een schommelende beweging houdt.
Voor de stoppelbewerking wordt op vele bedrijven gebruik gemaakt van een schijvenegge. Een voordeel van de schijvenegge is
de grote capaciteit en het feit, dat hij niet gauw verstopt raakt.
Het gebruik neemt echter af, omdat de bestrijding van wortelonkruiden onvoldoende is en de grond te fijn wordt gemaakt.
Een andere veel voorkomende grondbewerking ishet rollen. Het
dient om de grond fijn te maken en aan te drukken. Door het aandrukken wordt de capillaire opstijging van het water en de vochtvoorziening van de zaden en de planten verbeterd.
Ook wordt gerold om opgevroren grond aan te drukken of een
korst te breken.
De gladderol is op vele bedrijven vervangen door de Cambridgerol. Deze laatste biedt ten opzichte van de gladde rol de volgende
voordelen:
— behalve de bovengrond wordt door de tanden en kammen ook
de ondergrond aangedrukt;
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— het oppervlak van de grond blijft ruw en ongelijk, waardoor
het gevaar van verstuiven of verslempen wordt verminderd;
— doordat de delen van de rol ten opzichte van elkaar draaibaar
zijn, wordt bij het draaien geen kuil gemaakt.
Zowel voor trekker- als paardegebruik zijn er meerdelige cambridgerollen. Meerdelige rollen volgen het oppervlak van de grond
beter dan enkele rollen.
5.2.

ZAAIEN.

Vroeger werd breedwerpig gezaaid. Thans is rijenzaai regel.
Rijenzaai biedt de volgende voordelen boven breedwerpige zaai:
— regelmatiger verdeling van het zaad;
— gelijkmatiger zaaidiepte;
— schoffelen tussen de rijen is mogelijk;
— er is minder zaad nodig.
Thans wordt algemeen machinaal gezaaid met uitzondering van
enkele gewassen, zoals stoppelknollen. Ook hier verdient rijenteelt
echter de voorkeur.
Voor het zaaien worden gebruikt handzaaimachines, paardezaaimachines en trekkerzaaimachines. Handzaaimachines worden
voor het zaaien van kleine percelen gebruikt. Een bijzonder zaaiapparaat is de dibbelstok. Hiermede worden o.a. mais en bonen
gezaaid. Volgens dezemethode worden op regelmatige afstand van
elkaar kleine hoopjes zaad gelegd.
Bij het zaaien moet worden gelet op:
— de juiste hoeveelheid zaad;
— een gelijkmatige verdeling van het zaad;
— de juiste zaaidiepte;
— rechte rijen.
Regeling van de hoeveelheid.
Iedere zaaimachine heeft verschillende afstelmogelijkheden,
welke door de fabrikant van de machine in een instructie-boekje
zijn aangegeven.
Het verdient aanbeveling de aanwijzingen af en toe te controleren, vooral als het zaad afwijkt in vorm of grootte.
De controle geschiedt door demachine in deschuur af te draaien.
Eerst wordt de machine overeeenkomstig de zaai-tabel afgesteld;
daarna wordt de zaaias (aan het wiel of een slinger) een aantal
malenrondgedraaid, terwijl het zaad wordt opgevangen. Voorbeeld:
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breedte van 2 m wordt per omwenteling 8.8 m2 gezaaid. Moet per
ha 160 kg worden gezaaid, dan moet per omwenteling dus 140.8 g
zaad worden opgevangen.
Moderne zaaimachines bezitten een zeer eenvoudige regeling
van de zaadhoeveelheid. Door verschuiving van enige handles in
een versnellingskast kunnen zij allezaden, uiteenlopend van klaver
tot bonen, uitzaaien in elke gewenste hoeveelheid.
Verdeling van hetzaad.
Voor de verdeling van het zaad worden verschillende systemen
toegepast: woelrad, scheprad, vast lepelrad, verschuifbaar lepelrad, schuifrad en nokkenrad. De nokkenradzaaimachines komen
de laatste jaren steeds meer in gebruik. Voor verschillende zaden
worden verschillende nokkenraderen geleverd, waardoor deze
laatste voor alle zaden geschikt zijn: granen, fijne zaden en bonen.
Bij de nieuwste machines kan zelfs met één stel nokkenraderen
worden volstaan. Kleine hoeveelheden zaad, zoals 5 kg éénkiemig
monogerm suikerbietenzaad per ha, worden nog vrij regelmatig
uitgezaaid.
Voor een zeer nauwkeurige uitzaai van genoemd zaad zijn in
de afgelopen jaren precisie-zaaimachtnes en -zaaielementen in de
handel gekomen.
Door een precisie-zaaiapparaat worden de zaden één voor één
uit de zaadbak genomen en in de grond gelegd.
Veel opgang hebben zij tot nu toe niet gemaakt, in tegenstelling
met b.v. Amerika, waar zij voor bietenzaad en mais in grote getale
worden gebruikt.
Zaaidiepte.
Naarmate het zaad fijner is, moet het ondieper worden gezaaid.
Blauwmaanzaad en klaver moeten slechts 1 cm diep worden gezaaid, bietenzaad en granen 2—3 cm.
Op vaste grond moeten de vorentrekkers soms met gewichten
worden verzwaard om voldoende diepte te krijgen.
Oplossegrond worden sleepvoeten ensteun-ofdrukrollen gebruikt
om te diep indringen van de vorentrekkers te voorkomen. Ook
contragewichtenen de ophanging van de hefboom van de voretrekkers aan een veerzijn hiervoor een goede oplossing.
Drukrollen hebben verder het voordeel, dat het zaad in de grond
wordt vastgedrukt, waardoor het gemakkelijker vocht opneemt.
Vlakke drukrollen geven betere resultaten dan holle of bolle.
Wanneer in vers geploegde, niet-bezakte grond wordt gezaaid,
bestaat het gevaar, dat een deel van het zaad te diep wegzakt.
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Dit moet worden voorkomen door
enige tijd vóór het zaaien te eggen.
Wanneer dit om een of andere reden
niet mogelijk is, moei een vorepakker
of verkruimelaar worden gebruikt.
Indien deze niet beschikbaar zijn,
neemt men een kleine egge, welke
naast of achter de ploeg wordt bevestigd.
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Recht zaaien.
Alle gangen moeten recht en even
breed worden gezaaid omlater behoorlijk machinaal te kunnen schoffelen;
Vooral voor gewassen, die herhaaldelijk moeten worden geschoffeld, zoals
erwten, bonen en bieten, is dit van
groot belang. Recht zaaien wordt beFig. 60. Hulpwerktuigen voor het zaaien:
reikt door het spoor van de vorige
van 1. naar r. : steunvoet, steunrol, dibbelgang of van de streeptrekker nauwapparaat, drukrol, toestrijker.
keurig te volgen. Kleine afwijkingen
zijn onvermijdelijk en om hieraan
tegemoet te komen is het gewenst, dat dezaaimachine en schoffelmachine dezelfde werkbreedte hebben.
Aantal benodigde personen.
Bij het zaaien moet op drie punten worden gelet:
— besturing van de paarden of de trekker;
— besturing van de zaaimachine;
— controle op het zaaimechanisme.
Met geoefende paarden kan één j>aardekracht,bij gebruik van
een 1.5—2.5 m machine, alle werk alleen doen.
Bij bredere machines zijn 2 personen nodig.
Bij de trekkeizaaimachine is het aantal personen afhankelijk
van de wijze, waarop de zaaimachine aan de trekker is bevestigd
(gebouwd):
— tussen vóór- en achteras: alleen trekkerbestuurder voldoende;
— achter aan de trekker:trekkerbestuurder en één arbeider voor
inspectie van het zaaimechanisme.
Ten behoeve van de laatste moet een staanplaats op de zaaimachine aanwezig zijn.
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Normalisatie van rijafstanden.
Verschillende gewassen worden op ongelijke rijafstand gezaaid,
hetgeen vaak tot verstellen van de zaaimachine aanleiding geeft
en veel tijd vraagt in een drukke tijd van het jaar. Het is daarom
gewenst een normalisatie van rijafstanden toe te passen.
De normalisatie berust op een vaste afstand van de zaaipijpen,
van 11 of 12.5 cm, zodat verschuiving niet meer nodig is.
Voor de verschillende gewassen gelden hierbij de volgende rijafstanden:
2m
1,32 m
11 cm
19 pijpen

2,50 m
15,0 m
12,5 cm
21 pijpen

3,00 m
1,50 m
12,5 cm
25 pijpen

Graan

22 cm
10 pijpen

25 cm
10 pijpen

25 cm
12 pijpen

Erwten

33 cm
6 pijpen
44 cm
5 pijpen
66 cm

37% cm
7 pijpen
50 cm
5 pijpen
75 cm

37% cm
9 pijpen
50 cm
7 pijpen
75 cm

Breedte zaaimachine . .
Spoorbreedte trekker .
Normaliseren op . . .

Bieten
Aardappelen

2,50 m
1,37.6 m
8,6 cm
29 pijpen
17,2 cm
14 pijpen
25,8 cm
9 pijpen
34,4 cm
7 pijpen
43 cm
6 pijpen
68,8 cm

Voor blauwmaanzaad kan 44 of 37.5 cm worden toegepast.
Vlas is in alle normalisatie-schema's opgenomen. Sommigen
nemen voor vlas een rijafstand van 11 of 12.5 cm. Op vruchtbare
gronden bestaat evenwel het gevaar, dat het vlas dan te grof en
dus van mindere kwaliteit wordt. Nu wordt vlas meestal vroeg in
het voorjaar gezaaid. Een redelijke oplossing is daarom, dat de
zaaimachine eerst voor vlas wordt afgesteld op ongeveer 8 cm en
daarna het normalisatie-schema wordt ingevoerd.
Ook is het in sommige gebieden gebruikelijk een speciale vlaszaaimachine gezamenlijk te gebruiken.
Bij een normalisatie-schema van 11 cm moet de trekker voor
het zaaien en de verzorging opeenspoorbreedte van 1.32 m worden
gesteld, bij 12.5 cm op 1.50 m en bij 8.6 cm op 1.376 m. Moet
dezelfde trekker ook voor het poten en de verzorging van de aardappelen worden gebruikt, dan dient de normalisatie te worden
uitgebreid tot de aardappelen met resp. een rijafstand van 66,
75 en 68.8 cm.
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Fig. 61. Schema's voor de normalisatie van rijafstanden.

LET OP MARKEUR!!!

Velen houden angstvallig vast aan een bepaalde rijafstand, omdat zij menen, dat deze de hoogste opbrengst geeft. Dit is niet altijd
juist.
Mits voldoende planten voorkomen zijn een rijafstand van 75 cm
voor aardappelen en 50 cm voor bieten op kleigrond niet nadelig.
Voor zandgrond is een rijafstand van 66 cm resp. 44 cm prima
geschikt, mits men ervoor zorgt, dat per ha hetzelfde aantal planten staan als bij kleinere afstanden.
Zonder de toepassing van normalisatie is het gewoonte de pijpen
af te stellen op de spoorbreedte van de zaaimachine.
Bij normalisatie wordt van dit systeem afgeweken en moet —
ook bij paardezaaimachines — van markeurs of streeptrekkers gebruik worden gemaakt. Sturen op het wielspoor vervalt dus.
Bij gebruik van een paardezaaimachine wordt de streeptrekker
zó gesteld, dat bij de volgende gang het wiel van de zaaimachine
over de streep loopt.
Bij een trekkerzaaimachine wordt de streeptrekker vaak zó gesteld, dat het voorwiel van de trekker over de streep moet lopen.
Beter is het echter een gekleurde pijl aan de voorkant van de
trekker te maken en zó te sturen, dat deze steeds boven de streep
blijft. De pijl is beter zichtbaar en meer bepaald dan het voorwiel.
Naast de in fig. 61 weergegeven schema's zijn nog andere combinaties mogelijk.
De voorbereidingen vóór het zaaien zijn nu, naast de afstelling
op de juiste hoeveelheid en de gewenste diepte, beperkt t o t :
a. openen of sluiten van de zaadhuisjes;
b. ophangen van de niet benodigde vorentrekkers;
c. op de juiste breedte zetten van de streeptrekker.
Het is gewenst op de zaaimachine aan te geven met letters of in
kleuren, welke pijpen voor bepaalde gewassen moeten worden gebruikt en welke stand de streeptrekkers moeten innemen. Hopelijk
zullen in de toekomst alle zaaimachines op deze wijze door de
fabriek worden afgeleverd. Dit is thans helaas nog slechts met
enkele het geval.
Ineggen van het zaad.
Ineggen van het zaad als een afzonderlijke bewerking na het
zaaien kan meestal worden voorkomen door achter de vorentrekker
een paar tanden of een kettinkje met grote schalmen aan te brengen, welke grond op het zaad brengen.
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Fig. 62. Egge achter paardezaaimachine, waardoor ineggen als extra
werkgang overbodig is.
5.3. POTEN VAN AARDAPPELEN.

Aardappelen worden op verschillende wijzen gepoot:
— volledig handwerk;
— met geulentrekker of gatenmaker;
— met half-automatische pootmachine;
— met automatische pootmachine.
Het volledig handwerk komt vooral voor op kleine percelen.
We onderscheiden bij het poten de volgende deelbewerkingen:
gaten maken, poters inleggen engaten dichten.
Gaten worden gemaakt met de schop, de pootstok of de pootboor. In de Veenkoloniën wordt gebruik gemaakt van de houw.
Dit iseenhakmeteenhoog breed blad.
De pootstok wordt gebruikt opzandgrond, depootboor opkleigrond. Deeerste ismeestal tweerijig, delaatste éénrijig.
De pootstokbestaat uiteen handvat eneen freem van3 verticale
stokken, welke onderaan voorzien zijn vaneenpunt en onderling
verbonden worden door 2 horizontale stokken.
In éénwerkgang worden 2 rijen gaten gemaakt, de derde stok
dient als markeur.
1
Vóór het poten moeten dwarsstrepen over het perceel worden
getrokken omdeplaats aanteduiden,waar degatenmoetenkomen.
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Bij het gebruik van de houw of pootboor wordt in 2 richtingen
gemarkeerd, terwijl de poters op de kruispunten komen.
De aardappelen staan in dit geval in vierkantsverband, waardoor
in 2 richtingen kan worden geschoffeld.
Op onkruidrijke percelen wordt hierdoor de verzorging van het
gewas vergemakkelijkt. De plantgatenmaker geeft een sterke vereenvoudiging van het gaten maken. Deze heeft een aantal stervormige elementen, met aan het uiteinde een schopje.
Alle elementen zijn bevestigd aan een as. Door draaien van de
as maken de schopjes gaten. De paardemachine is 4-rijig, de trekkermachine 9-rijig.
Bij machinaal gaten maken wordt het vierkantsverband verkregen door een gedeelte van de schopjes de gaten te laten volgen,
welke bij de vorige werkgang zijn gemaakt. De plantgatenmaker
wordt op de zand- en veenkoloniale gronden veel gebruikt.
De geulentrekker is voorzien van een aantal vorentrekkers,
welke geulen maken, waarin de aardappelen moeten worden gelegd.
Dit werktuig doet na het poten tevens als aanaarder dienst.
De geulentrekker werd vroeger veel op de kleigrond gebruikt,
doch is bijna geheel door de pootmachine verdrongen.
De wijze van inleggen van de aardappelen moet worden aangepast aan d e aard van het pootgoed.
Poters met lange kiemen (2 cm en meer) moeten rechtstreeks uit
de kiembakjes, rechtop in de geulen of gaten worden gezet.
Dit geschiedt door 2 rijen tegelijk te poten:
— in een gebogen houding, achteruitlopend;
— op de knieën.
De eerste houding is meer vermoeiend, doch stelt de inlegger
in staat een tweemaal zo hoge prestatie te bereiken als bij kruipend
werk.
Voor niet-gekiemde poters en poters met korte kiemen is het gebruik van de pootgordel de beste methode.
Hij verdient de voorkeur boven een kist, emmer of pootschort.
De pootgordel hangt aan 2 banden over de schouder. De inhoud
bedraagt ongeveer 20 kg.
Het vullen geschiedt op 3 wijzen :
— door de pootgordel opzij van het lichaam te trekken, indien
de voorraad zich op een wagen bevindt;
— door de pootgordel neer te zetten, wanneer de voorraad zich
op de grond bevindt ;
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Fig. 63. Aardappels inleggen met
behulp van pootgordel.
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Fig. 64. Pootlorrie.
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'Fig. 65. Aanaarder (Veenkoloniaal schoffeltuig) voorzien van 4 drukrollen.
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— door elkaar te helpen, indien 2 of meer personen gezamenlijk
inleggen, zodat de pootgordel over de schouders kan blijven
hangen.
Per werkgang worden bij het poten in plantgaten 2 rijen gepoot,
bij het poten in geulen 1rij.
De dagcapaciteit van een geoefende inlegger bedraagt 0.7—1.0
ha.
Na het inleggen worden de aardappelen aangeaard.
Op de lichte grond worden de aardappelen aangedrukt. Velen
doen dit tijdens het inleggen met de voet, doch beter is het hiervoor drukrollen aan de aanaarder te bevestigen. Het aandrukken
biedt het voordeel, dat de aardappelen op een gelijkmatige diepte
komen, hetgeen voor het machinaal rooien van belang is.
De achtereenvolgende deelbewerkingen, nl. gaten of geulen
maken — inleggen — gaten of geulen dichten, worden inéénwerkgang verenigd bij gebruik van eenpootlorrie.
Dit werktuig ziet er als volgt uit:
Vóór aan de trekker bevinden zich 2—4 geulentrekkers, met
achter ieder lichaam een ster met schopjes, die de plaatsen aanwijzen, waar de aardappelen moeten liggen.
Vóór of achter de achteras is een platform, waar de poterkisten
en inleggers een plaats hebben.
De eenvoudigste constructie is een hooischuif, ruiter- of schelvendrager voorzien van een rek voor de kisten en.zitplaatsen. Zie
afb. 64.
Daar achter komen de aanaardlichamen.
De half-automatischepootmachineonderscheidt zich van de pootlorrie, doordat het inleggen is vereenvoudigd.
De aardappelen worden bij deze machine door de arbeiders in
bakjes of in een pootbuis gelegd en het werktuig zorgt voor de
verdeling. In vergelijking met het poten in handwerk is het inleggen sterk vereenvoudigd.
Het aantal aardappelen (maat 35/45 mm), dat door één arbeider
bij een normale inspanning per minuut wordt gelegd, bedraagt
bij gebruik van een
emmer (poten met één hand)
pootschort (poten met twee handen)
pootgordel (poten met twee handen)
pootlorrie (poten met twee handen)
half-automatische poter (poten met twee handen)
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Half-automatische pootmachines
zijn in verschillende uitvoering en
werkbreedte (1-tot 6-rijig) in de handel. Het zijn alle getrokken werktuigen. De normale dagcapaciteit per
element (rij) bedraagt 3/4 ha.
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Bij de automatische pootmachine
is ook het „nemen" van de aardappelen uit de voorraadbak gemechaniseerd. Wordt één bakje niet gevuld,
dan treedt een corrector in werking,
die uit een kleine voorraad bijvult.
Het werktuig werkt dus automatisch.
De bestuurder moet tijdens het poten
opletten,dat decorrector voortdurend
gevuld blijft.
Behalve „missers", kunnen ook 2
Fig. 66. Automatische
poters door één bakje worden opgenomen, als het door de voorraad
strijkt. Om dit te voorkomen zijn de werktuigen voorzien van
enige serie's bakjes aangepast aan de verschillende gangbare sorteringen: 28/35, 35/45, 45/55 etc.
Evenals bij de half-automatische poter zijn er paarde- en trekkerwerktuigen.
Sommige werktuigen zijn bevestigd aan de driepuntsbevestiging
van de trekker. Dit laatste biedt het voordeel, dat het werktuig
op hellend land niet afglijdt, waardoor de aardappelen niet voldoende worden aangeaard. Een tweede voordeel is de grotere
wendbaarheid.
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pootmachine.

De halfautomatische en de automatische machine zijn voor het
poten van poters zonder kiemen en poters met zeer korte stevige
kiemen zeer geschikt. Met een tweerijige automatische machine
kan een arbeider in één dag 2.0—2.5 ha poten.
Bij poters met flinke kiemen verdient de halfautomatische pootmachine de voorkeur, omdat de automatische teveel beschadiging
geeft.
In dit geval mogen de poters niet in een grote voorraadbak worden gestort. Deze laatste moet van de machine worden genomen
en de poters moeten rechtstreeks uit de kiembakken worden genomen.
Bij poters met kiemen langer dan 2 cm is de pootlorrie de enig
143

toelaatbare vorm van mechanisatie, omdat de aardappelen hierbij
geheel onbeschadigd kunnen worden gepoot.
Zonodig moeten de poters één voor één uit de kiembakjes worden
gepakt en in de grond gezet. Weliswaar daalt de prestatie hierbij
tot ongeveer 60 poters per minuut, doch dit kan met het oog op
een snelle, regelmatige opkomst en een vlotte groei van het gewas
verantwoord zijn (teelt van pootgoed en vroege consumptieaardappelen).
De mogelijkheid om met de pootmachine te kunnen poten is dus
afhankelijk van de lengte en stevigheid van de kiemen.
De vorming van stevige, korte, kiemen wordt bevorderd door
een juiste wijze van bewaring.
Een goede methode is het pootgoed koel en in het licht te bewaren. Kort vóór het poten moet de temperatuur in de bewaarplaats worden opgevoerd, waardoor de poters voorverwarmd in
de grond komen. Ze gaan nu echter ook kiemen. In het donker
worden lange, slappe kiemen gevormd, in het licht, korte, stevige.
Door licht (glazen bewaarplaats, TL-verlichting) wordt de lengte
van de kiemen sterk beïnvloed.
Een te hoge temperatuur veroorzaakt echter ook lange kiemen.
Dit is het euvel van glazen bewaarplaatsen
In gekoelde bewaarplaatsen heeft men dit beter in de hand. Niet
altijd echter. Wanneer de aardappelen kort vóór het poten in de
warmte zijn gezet en een langdurige periode van regen volgt, is
de vorming van te lange kiemen niet geheel te vermijden.
De aanvoer van het pootgoed geschiedt als regel in kiembakjes
op een wagen. Bij poten in handwerk moet het soms behalve op
de wendakkers ook op andere punten van het perceel worden gereedgezet, zodat men bij het poten zo weinig mogelijk behoeft t e
lopen. Wanneer de voorraad op wagens staat, moeten deze van
tijd tot tijd worden verplaatst. Bij machinaal poten geschiedt dit
door een ketting aan de wagen te bevestigen, welke aan de pootmachine of aan de trekker wordt bevestigd. De pootmachine kan
nu achter de trekker bevestigd blijven.

5.4.

VERZORGING VAN DE GEWASSEN.

De verzorging van de gewassen heeft ten doel:
—
—
—
—
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onkruiden en planteziekten te bestrijden;
overtollige planten te verwijderen;
het gewas aan te aarden;
de grond in een goede cultuurtoestand te houden.

We onderscheiden bij de verzorging de volgende werkzaamheden:
schoffelen, eggen, uitdunnen, spuiten
en selecteren.
Schoffelen.
De gewassen zijn gevoelig voor een
goede cultuurtoestand van de grond.
Debovenlaag moet los worden gehouden, waardoor licht en warmte dieper
in de grond dringen ende verdamping
van water wordt tegengegaan.
Na het zaaien moet tussen de opgroeiende planten worden geschoffeld.
Doordat bij regen de bovenste grondlaag weer spoedig dichtslaat, moet
dit enkele malen worden herhaald,
vooral bij gewassen, die de grond
langzaam bedekken.
Schoffelen is ook nodig om onkruiden te vernietigen. In het gereedgemaakte zaaibed kiemen deonkruidzaden snel en bovendien komen op
vele percelen wortelonkruiden voor.
Fig. 67. Rolschoffel in enkele en dubbele
Het is zaak deze onkruiden zo vroeg
uitvoering.
mogelijk te verdelgen.
Met schoffelen moet niet worden gewacht tot de grond groen
ziet, maar als de grond nog zwart of grijs is; dit is kort na het
zaaien, zodra de rijen van het gewas zichtbaar worden. Ook moet
bij voorkeur tijdens scherp drogend weer worden geschoffeld.
Het schoffelen kan geschieden in handwerk of met de machine.
Het laatste wordt ook vaak wieden genoemd. Schoffelen in handwerk gebeurt met de schoffel of met de hak. Op de zandgronden
komen overwegend schoffels voor, op de klei schoffels zowel als
hakken. Dit loopt streeksgewijze sterk uiteen. Schoffels worden
nog weer onderverdeeld in steekschoffels, planeetschoffels en rolschoffels.
De rolschoffel bestaat uit een horizontale as en een draaiende
trommel met ongeveer 9schuinstaande messen, zoals bij de gazonmaaier. Met de rolschoffel wordt de grond tussen de rijen losgesneden, gekeerd en verkruimeld. Door de intensieve bewerking
worden onkruiden goed bestreden.
Aan weerszijden van de messentrommel zijn gewasbeschermers
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aangebracht. De werkbreedte, variërende van 12 tot 42 cm, moet worden
aangepast aan de rijafstand.
De smalle rolschoffels zijn in dubbele uitvoering verkrijgbaar, waardoor
2 rijen gelijktijdig kunnen worden
bewerkt.
De rolschoffe.1 geeft een tijdbesparing ten opzichte van de steekschoffel.
Het werk is echter zwaarder.
De planeetschoffel is een éénwielig
werktuig, voorzien van 2 handbomen
en 2 schuin geplaatste schoffermessen.
Evenals de rolschoffel wordt het werktuig gebruikt voor het schoffelen t u s sen de rijen.

4

De steekschoffel wordt op de zandgronden zeer veel gebruikt. Om vlot
en gemakkelijk te werken zijn de vorm
en de afmetingen van het blad van
belang.
De breedte van het blad moet ongeveer 6 cm kleiner zijn dan de rijafstand.
Daar de gewassen een verschillende
rijafstand hebben, moeten in een bedrijf dus verschillende schoffels voorkomen.
4qW
Het blad moet gemakkelijk in de
^^
grond dringen en de wortels goed afsnijden. De beste vorm is daarom een
vlak, volkomen blank blad, dat naar
8. Steekschoffels.
het midden puntvormig toeloopt.
H e t mag niet langer zijn dan 4 cm.
De snede moOt scherp zijn. Sommige schoffels hebben ook een
scherpe achterkant, waardoor deze afwisselend geduwd en getrokken kunnen worden. Dit is een voordeel.
De beste verbinding tussen blad en steel wordt gevormd door
een gebogen staaf en een gesloten bus met lip. Blad, hals en bus
zijn uit één stuk of aan elkaar gesmeed. Het eerste verdient de
voorkeur.
Als steel voldoet het beste een essehouten steel met een dikte
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naar het handvat aflopend van 3.0—2.5 cm en voorzien van een
schuin geplaatst knotsvormig handvat.
De lengte van de steel en de hoek tussen steel en blad moeten
worden aangepast aan de lengte van de persoon, dieer mee werkt.
De hoek tussen blad en steel bedraagt ongeveer 140°.
Het gewicht van een schoffel varieert van 1.0—1.8kg.

a

b

c

Fig. 69. a. lange hak; b. half-lange hak of schrepel; c. korte hak.

Lichte schoffels, mits vangoed materiaal vervaardigd, verdienen
de voorkeur.
Een schoffel wordt hoofdzakelijk door de grond geduwd. Een
hak wordt daarentegen in hoofdzaak door de grond getrokken.
Het blad van de hak is daartoe in een scherpe hoek ten opzichte
van de steel geplaatst.
In de laatste tijd zijn echter, evenals bij de schoffels, typen van
hakken in de handel, die zowel voor trekken als duwen geschikt
zijn. Doorhakken van bieten geschiedt in dit geval, zowel bij schoffels als hakken, in een afwisselendeduw- en trekbeweging. Dit type
heeft echter nog weinig ingang gevonden.
De hak wordt in velerlei vormen en kwaliteiten verkocht.
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Om goed werk te verkrijgen stellen we aan dit gereedschap de
volgende eisen: Het blad moet halvemaanvormigzijn met een rechte
snede. Voor de breedte van het blad geldt hetzelfde als bij de
schoffels is vermeld.
Voor de volgende bewerkingen gelden de volgende maten:
schoffelen van granen
schoffelen van erwten
schoffelen van bieten (rijafstand 50 cm)

12—14 cm
20 „
24

Het blad moet evenals de schoffel glad en volkomen blank zijn.
Lakken van het blad, ook van een gedeelte, is fout.
In de laatste jaren worden door sommige fabrikanten hakken
van roestvrij staal geleverd. Deze zijn aanmerkelijk duurder dan
de andere en minder gemakkelijk scherp te houden.
De hoogte van het blad, in het midden gemeten, mag niet meer
bedragen dan 5 cm.
De verbinding tussen blad en steel bestaat uit een naar boven
gebogen zwanehals. De steel is ongeveer als die van de schoffel,
doch niet voorzien van een handvat.
Voor het schoffelen tussen de rijen is de schoffel beter geschikt
dan de hak. Voor schoffelen tussen planten, het verwijderen van
onkruiden in de rijen, het uitdunnen en opéénzetten van gewassen
verdient de hak de voorkeur. De reden is, dat bewegingen naar
het lichaam toe minder vermoeiend en nauwkeuriger zijn dan die
van het lichaam af.
Het schoffelen tussen de rijen wordt steeds meer overgenomen
door schoffelmachines. Voor het bijkomende nawerk geven we de
voorkeur aan de hak. Deze krijgt daardoor meer betekenis, ook op
de zandgronden.
Machinaal schoffelen wordt uitgevoerd met meerrijige schoffelmachines voor paarde- en trekkertractie.
De werkende delen zijn één of meer ganzevoetvormige of vlakke
schoffelmessen of een combinatie daarvan.
Ze zijn onafhankelijk van elkaar in verticale richting beweegbaar, meestal in een parallelogram, bevestigd aan het freem of het
werktuigenraam, en ze worden gedragen door een steunwieltje.
Hierdoor wordt ook op ongelijk land vrijwel overal even diep geschoffeld.
In zijwaartse richting mogen de schoffels geen speling vertonen.
In jonge gewassen worden de schoffels voorzien van holle of vlakke
schijven, die naast de messen lopen en voorkomen, dat grond op de
planten wordt geworpen.
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Schoffels moeten injonge gewassen
dicht langs de planten werken (afstand 4 cm). Later moeten smallere
schoffels worden gebruikt om beschadiging van de wortels te voorkomen.
De werkbreedte v a nde schoffelmachine wordt aangepast a a nde
breedte van de zaaimachine, waardoor kleine afwijkingen bij het zaaien
geen moeilijkheden geven. Bij behoorlijk recht zaaien m e t behulp van
markeurs is een grotere schoffelbreedte echter geen bezwaar. Machi- *
naai schoffelen kansteeds door één ft;:
persoon geschieden. De schoffelbalk
k.
aan detrekker moet daartoe vóór de
bestuurder worden gemonteerd, óf
tussen voor- en achterwielen, ófvóórop de trekker. Welke methode de
I7i8 70a. Schoffelbalk voorop trekker.
beste is, hangt af van debouw van
de trekker. Goed zicht op alle schoffels is gewenst.
In grote bedrijven worden speciale, lichte verzorgingstrekkers en
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Fig. 706. Schoffelmachine voorzien vanbladbeschermers en rijenwieders.
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a. halve maanvormig.

-JLb. met afgeronde hoeken.

zelfrijdende schoffel{zaai-)machines
gebruikt. In kleinere bedrijven zijn
deze niet rendabel.
Een ander werktuig, dat voor het
schoffelen wordt gebruikt, is de
schoffelfrees. De roterende messen
worden aangedreven door een opgebouwde motor, o.a. bij de handschoffelfrees, of door de aftakas van
eentrekker. Deschoffelfrees bewerkt
de grond zeer intensief, doch hij kan
bij herhaald gebruik slempige gronden te fijn maken en daardoor de
structuur bederven.

c. asymmetrisch.

d. bijna rechthoekig.

halve maanvormig met ronde
snede.
Fig. 71.
Bladvormen van de hak.

Eggen.
Kort na de opkomst van bieten,
erwten en granen worden vele zaadonkruiden „in de kiem gesmoord"
door het gewas met een onkruidegge te bewerken.
Ook op een later tijdstip kan dit
nog één of enkele malen worden herhaald. Het gewaserwten wordt vaak
kort voor de bloei nog geëgd om
het maaien te vergemakkelijken.

Uitdunnen enopéénzetten.
Gewassen als koolzaad, blauwmaanzaad, mais en uien moeten soms worden uitgedund om een
goede opbrengst te verkrijgen.
Bij het zaaien wordt extra zaad gebruikt om tegenvallers bij
de opkomst en groei of eventuele vorstschade het hoofd te bieden.
Onder gunstige omstandigheden groeit het gewas echter te
dicht. Het kan dan worden uitgedund door overdwars te eggen
en daarna eventuele overtollige planten weg te hakken.
Bieten moeten zodanig worden uitgedund, dat de planten geheel op één komen te staan. Een bieten-„zaadje" is een vruchtkluwen van meestal 2—5zaden. Bij ontkieming ontstaan hierdoor
bosjes planten.
Bij een goede stand na opkomst tellen we op 1ha 0.5—0.1 millioen plantjes. Dit aantal moet worden teruggebracht tot ongeveer
75.000.
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Dit vraagt veel werk. Per ha 40—140manuren, afhankelijk van
de toegepaste arbeidsmethode en omstandigheden.
Om het opéénzetten te vereenvoudigen zijn de volgende punten
van belang:
1. Voor kleigrond: vlak ploegen in de herfst en in het voorjaar
niet bewerken vóór de grond behoorlijk is opgedroogd.
Voor zandgrond: zo mogelijk enkele weken vóór het zaaien
ploegen, de grond enigszins ruw neerleggen; na bezakken vlak
eggen of rollen.
2. Zeer onkruidrijk land zo mogelijk een week vóór het zaaien of
direct daarna bespuiten met een onkruiddodend middel, dat
na ongeveer 4 dagen zijn werking heeft verloren (de zg. preemergence-middelen).
3. De juiste hoeveelheid zaad gebruiken. Op gronden met een
goede structuur is 10 kg per ha voldoende. Bij slechte structuur en dichtslempende gronden moet 15—20 kg worden gebruikt. Voort zijn van belang: regelmatig, ondiep en op gelijke
diepte zaaien. Er mag niet sneller worden gereden dan 4.5
km/u. om werveling van het zaad in de buizen te voorkomen.
Op gronden met een goede structuur verdient het gebruik van
voorbewerkt zaad (zg. monogerm zaad, dat een hoog gehalte
aan éénkiemige „zaden" bevat) voor suikerbieten aanbeveling.
Hiervan moet ongeveer 2/3van denormale hoeveelheid worden
uitgezaaid.
4. Het gewasna opkomst direct schoffelen. Aan weerszijden van de
planten niet meer dan 3—4 cm onbewerkt laten. Tijdens en
na het opéénzetten herhalen;inelkgeval na korstvorming door
regenval.
5. Met opéénzetten beginnen, zodra de bieten 2 echte blaadjes
hebben gevormd.
Het opéénzetten moet leiden tot:
a. Voldoende planten per hectare:
75.000 op kleigrond;
80.000 op zandgrond.
b. Een gelijkmatige afstand tussen de planten onderling met een
minimum van 20 cm, wanneer de bieten machinaal zullen worden geoogst.
c. Vernietiging van alle onkruid.
Voor het opéénzetten moet wordengebruikt delangeofhalf-U
hak. Goede typen zijn die uitgevoerd met een halve maanvormig
blad met scherpe punten. De typen ben d van fig. 71 zijn derhalve
ongeschikt. De lengte van de steel bedraagt bij de lange hak
1.20—1.40 m, bij de half-lange hak 40—45 cm.
151

Het opéénzetten kan worden uit gevoerd volgens 2 methoden.
Methode A.
Deze wordt in 2 bewerkingen uitgevoerd:
Ie bewerking: (doorslaan, op maat hakken). Met de lange hak
worden de meeste overtollige planten verwijderd, één rij per
werkgang. De overblijvende planten staan nog gedeeltelijk in
bosjes van gemiddeld 2—3planten, gedeeltelijk als alleenstaande
planten.
2e bewerking: (dunnen). De bosjes worden met de hand verder
uitgedund; 2—3rijen per werkgang.
Voor het doorslaan moet een lange hak worden gebruikt met
een bladbreedte van
20 cm bij een rijafstand van 45—50 cm;
24 „ „ „
„
„ 33—40 „ .
Gewerkt wordt in een staande, iets voorovergebogen houding,
de ene gang rechts, de volgende links. Op deze wijze worden de
spieren afwisselend belast en treedt de minste vermoeidheid op.
Wel vraagt dit enige dagen oefening.
De hak moet dicht langs de overblijvende planten worden getrokken, zodat de bosjes gemiddeld niet meer dan 2—3 planten
tellen. Behalve overtollige bietenplanten moeten alle onkruiden
in de rij worden weggehakt.
Het nadunnen geschiedt in een kruipende houding. Bij een
rijafstand van 40 cm worden 3 rijen, bij 50 cm 2 rijen per werkgang gedund.
Methode B.
In sommige kleigebieden, o.a. Flakkee, geven de arbeiders de
voorkeur aan het gebruik van een half-lange hak of schrepel met
een steellengte van 40 cm en een bladbreedte van ongeveer 15
cm. Zowel symmetrische als asymmetrische modellen wordengebruikt. Asymmetrische geven een beter zicht op het blad dan
symmetrische, doordat steel en hals zich geheel of vrijwel geheel
opzij van het blad bevinden.
Gewerkt wordt in:
a. een voorovergebogen houding met één arm geleund op de knie.
Alleen wanneer af en toe een plantje moet worden weggeplukt,
komt dezeinbeweging; overigensgeeft hij steun aan het boven152

lichaam. Devoorovergebogen houding is voor degenen, die hieraan
niet zijn gewend, zeer vermoeiend.
Velen wisselen deze daarom af met
óf werken uitsluitend in
b. een kruipende houding.
Per werkgang wordt één rij in één
bewerking opééngezet.
De prestaties bij gebruik van de
half-lange hak zijn gemiddeld groter
dan bij doorslaan en daarna dunnen.
Methode B verdient daarom de voorkeur, behalve wanneer ongeoefenden
(jeugdigen, vrouwen) bij het opéénzetten moeten helpen. De beste werkverdeling is nu, dat de geoefende arbeiders doorslaan en de hulpkrachten
nadunnen.
Fig. 72. Bieten opeenzetten in een
Ook bij een sterke aantasting van
gebukte houding.
het gewas door wortelbrand, bietenvlieg e.a. geven we er de voorkeur aan, eerst de bieten op maat
te zetten en na te dunnen als de plaag voorbij is.
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Fig. 73. Rijendunner.
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In een gewas, waarin vele alleenstaande planten staan, kunnen de
bieten behalve met de schrepel ook
met de lange hak in één bewerking
opéén worden gezet. De breedte van
het blad mag in dit geval niet groter
zijn dan 15 cm. Een asymatrisch blad
verdient de voorkeur boven de symmetrische vorm.
Rijendunners.
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Fig. 74. Trekkerbestuurder voorzien
van niet-doorlatende kleding en verse
luchthelm.

Voor het uitdunnen van gewassen,
o.a. van bieten, komen in de laatste
jaren, in navolging van het buitenland, rijendunners in gebruik. Het
zijn gewoonlijk 4—6-rijige machines,
voorzien van tanden of messen, die
het gewas dunnen en onkruid in de
rijen vernietigen.
Twee typen komen daarvan voor:

a. met ronddraaiende messen;
b. met heen en weer gaande messen.
De messenkop wordt aangedreven door de aftakas of de loopwielen van de machine.
Behalve verende tanden worden bij de machines messen van verschillende breedte geleverd. De keuze van de te gebruiken messen
wordt bepaald door de stand van het gewas en de gewenste m a t e
van dunning.
Bij sommige machines zijn in het instructieboekje tabellen opgenomen, waarin wordt vermeld welke combinatie van messen en
tanden voor een bepaalde dunning nodig zijn. De resultaten van
machinaal dunnen zijn sterk afhankelijk van de regelmaat van
de stand. Ook een vlakke ligging van het land is gewenst.
5.5

CHEMISCHE BESTRIJDING VAN ONKRUIDEN E N PLANTEZIEKTEN.

De chemische bestrijding van onkruiden en planteziekten, inclusief de aantasting door dieren zoals insekten, slakken e.d., heeft
in de laatste jaren een grote vlucht genomen. Vele middelen zijn
daartoe in de handel.
Sommige middelen moeten vóór de inzaai worden aangewend.
Ze worden gebruikt om:
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a. het zaad te ontsmetten;
b. de grond te behandelen.
Andere middelen worden tijdens de groei van de gewassen gebruikt. Ookzijn middelen in dehandel, die alle plantengroei doden.
Deze worden gebruikt voor het vernietigen van aardappelloof, de
onkruidbestrijding in wegbermen e.d.
Slechts enkele algemene punten ten aanzien van de toepassing
van chemische middelen zullen hier worden genoemd. Het terrein
is zo uitgebreid, dat alleen in afzonderlijke leerboeken 1 de materie
grondig kan worden behandeld.
Alleen de middelen, die door de Planteziektenkundige Dienst te
Wageningen zijn goedgekeurd, mogen door de handel worden verkocht.
De deugdelijkheid van alle middelen is daardoor gewaarborgd.
Gunstig resultaat wordt echter alleen bereikt wanneer de middelen
op de juiste wijze en op het juiste tijdstip worden gebruikt.
De aanwijzingen, die op de verpakking zijn vermeld, moeten
nauwkeurig worden opgevolgd. De gegevens vermelden:
a.
b.
c.
d.
e.

voor welk doel het middel moet worden gebruikt;
op welke wijze het middel moet worden verdund of opgelost;
hoeveel water per ha moet worden gebruikt;
in welk groeistadium het middel moet worden aangewend;
onder welke omstandigheden van temperatuur, luchtvochtigheid en wind wel of niet mag worden gewerkt.

Afwijking van de voorschriften kan ernstige gevolgen hebben
voor de opbrengst van het gewas, de omgeving, of de gezondheid
van de persoon, die het middel toedient.
Het laatste wordt veroorzaakt, doordat vele middelen giftig zijn
en bij onvoorzichtig gebruik door het lichaam worden opgenomen.
Opneming kan geschieden door de mond, de neus of de huid.
Aanraken en inademen van giftige bestrijdingsmiddelen moet
worden voorkomen door er voorzichtig mee om te gaan.
1. Bewaren ineenafgeslotenruimte induidelijk geëtiketteerdeflessen
en bussen. Geen middelen of ledige verpakkingsmiddelen laten
slingeren.
2. Tijdens het vullen van de verstuiver of de spuit inademen en
aanraken met de hand voorkomen door het dragen van een
niet-doorlatendehandschoen en kleding enzonodigeen masker.
1
o. a. „De toepassing van de chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw" door K. Schipstra. 1956, 142 pg. Uitg. Veenman, Wageningen.
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Voor de bestuurder van een trekker zijn door de Dienst van d e
Arbeidsinspectie — een Rijksinstelling, die de veiligheid in alle
bedrijven bevordert — een speciale verse-lucht-helm en andere
veiligheidsmiddelen ontwikkeld.
3. De handen en het gelaat na afloop van het werk goed reinigen.
4. Tijdens het werk niet roken en geen alcohol gebruiken.
Voor sommige middelen gelden verdernogspeciale aanwijzingen 1 .
De chemische middelen worden volgens 3 methoden aangewend :
— verstuiven als poeder;
— spuiten bij gebruik van weinig water (50—100 l/ha) waarbij de
oplossing of suspensie in fijne druppels wordt verdeeld.
— spuiten bij gebruik van veel water (500—1000 l/ha), waarbij
naar keuze met een fijne of grove druppel wordt gewerkt.
Poeder en het gebruik van weinig water hebben het voordeel,
dat met lichte machines kan worden gewerkt. Ze worden bij gebruik van een rugspuit algemeen toegepast.
Poeder en fijne druppels, hebben het nadeel, dat zij bij enige
wind sterk op drift geraken.
Poeder wordt daarom, behalve voor het ontsmetten van zaad,
weinig gebruikt.
Door de drift van fijne druppels is bij giftige middelen het gevaar
voor de arbeider groter dan bij grove druppels. Ook het gevaar van
besmetting en beschadiging van naburige gewassen is groter.
Zowel uit een oogpunt van een goede werking als om het gevaar
te verminderen wordt voor verschillende middelen aangegeven,
welke hoeveelheden water dienen te worden gebruikt.
Om met verschillende omstandigheden rekening te kunnen
houden zijn thans paarde- en trekkerspuiten in de handel, die
waterhoeveelheden van 50—1000 1per ha kunnen spuiten en naar
keuze een fijne of grove druppel kunnen geven.
Voor sommige planteziekten, o.a. Phytophtora infestans, worden door het K.N.M.I. te De Bilt waarschuwingen uitgegeven,
wanneer de weersomstandigheden kritiek zijn voor het uitbreken
van deze ziekten en aantastingen.
Het onverwijld opvolgen van de aanwijzingen verdient in het
algemeen aanbeveling.

1
Men leze hiervoor: Beroepsziekten in de Land- en Tuinbouw door
Dr. H. R. van Noort, Serie C Nr. 12.
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5.6.

VERZORGING VAN AARDAPPELEN.

De verzorging van aardappelen wijkt af van die van andere
gewassen.
Na het poten worden de rijen in een aantal bewerkingen in ruggen gelegd z.g. aangeaard.
Een voordeel van het aanaarden is, dat de aardappelen zich
hoofdzakelijk in de losse grond van de rug kunnen ontwikkelen,
waardoor ze beter rooibaar zijn dan diep groeiende aardappelen.
Een ander voordeel is, dat bij veel regen de grond in de rug snel
droogt, waardoor het gevaar voor aardappelziekte en rotting wordt
verminderd.
De onkruidbestrijding moet worden aangepast aan deze wijze
van telen.
In een overzicht van de verzorging van dit gewas moeten we
onderscheid maken tussen zand- en dalgrond enerzijds en kleigrond anderzijds.
In zand- en dalgrond worden de aardappelen 8—10 cm diep gepoot ;indroogte-gevoelige gronden dieper dan invochtige zandgrond.
Tijdens het poten worden de aardappelen iets aangeaard. Ongeveer een week later worden de ruggen vlak geëgd.
Daarna worden 2 wegen gevolgd:
A. Wanneer de aardappelen in vierkantsverband zijn geplaatst,
wordt na de opkomst van het gewas met een Veenkoloniaal
schoffeltuig overlangs en overdwars geschoffeld. Zelfs zeer
onkruidrijke percelen worden hiermede goed schoon gehouden.
Naarmate de planten groeien, wordt met smallere schoffels
gewerkt. Wanneer het gewas de grond al bijna bedekt, worden
in de Veenkoloniën de schoffelmessen vervangen door driehoekige houten klossen, waarmede de grond op kleine ruggen
wordt geschoven.
Het schoffelen wordt in totaal 5—7 keren herhaald.
B. Percelen zand- en dalgrond, welke niet in vierkantsverband
zijn gepoot, worden na de eerste keer afeggen, aangeaard en
weer afgeëgd.
Voor het eggen wordt gebruik gemaakt van lichte onkruideggen of speciale rug-eggen, welke zijn bevestigd aan het
freem van de aanaarder.
Ook worden gebogen schoffelmessen gebruikt, welke door de
zijkanten van de ruggen snijden en het onkruid vernietigen.
Afeggen, schoffelen en aanaarden worden soms gecombineerd,
soms als afzonderlijke bewerkingen, uitgevoerd.
Het aanaarden verloopt in verschillende fasen.
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Fig. 75a. Trekker voorzien van werktuigen
/oor de verzorging van het gewas aardappelen op kleigrond.

-..

•KI

-•./-•••;r.i^-^säi----;i-.^„,-vi..y,ir

De onkruidbestrijding in aardappelen door afeggen, schoffelen en
aanaarden is overgenomen van de
kleigrond, waar het vierkantsverband
nooit een rol van betekenis heeft
gespeeld en de pootmachines eerder
in gebruik waren.
Bijvergelijking van beide methoden
van verzorging op Veenkoloniale
gronden is enige jaren geleden gebleken, dat alleen op zeer onkruidrijk
land het vierkantsverband nog gewenst is.
Voor de meeste zand- en dalgronden kan de tweede methode worden
gevolgd. Bij machinaal rooien biedt
deze voordelen, omdat hogere en bredere ruggen worden gevormd. Dit is
mogelijk doordat de rijafstand van
50—52 cm gelijktijdig wordt gewijzigd in 60—66 cm.
Vooral in een natte herfst is dit belangrijk.
Ook op kleigrond werden vroeger
de aardappelen 8—10cmdiep gepoot.
In de laatste jaren zijn de rijafstanden evenwel vergroot en wel van 60
cm op 66 à 70 cm gebracht. Zelfs 75
cm komt voor. Daardoor is tussen de
rijen meer grond vrij gekomen om
ruggen te vormen, zodat minder diep
behoeft te worden gepoot.

Fig. 75&. Detail van de schoffels.
(Systeem Ramondt).

Schoffelen in onbewerkte grond
e

I mooi
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i e maol

Ondiep
Vlokgeploegd geëgd

Verweringslooj

_Poptdiepte
Eig. 75c. Resultaat van de verschillende werkgangen.
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Op vele bedrijven worden de aardappelen thans gelijk met of iets boven
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Voor afeggen wordt de onkruid•
:
egge of een speciale rug-egge gebruikt.
Het aanaarden wordt in 5—7 be
werkingen voltooid. Het doel is hoge,
gesloten bedden te krijgen. Om vol|
doende losse grond uit de voren te I S
halen, worden krabbers of schoffels
F i g 75d R e s u l t a a t v a n d e verschillend*
vóór de aanaarders geplaatst.
werkgangen.
Kort na het poten wordt het land
soms gerold. Hierdoor voorkomt men, dat de aardappelen aan
de zijkanten uit de rug groeien. Bij een lichte bedekking van de
aardappelen kan evenwel kiembeschadiging optreden en moet het
rollen achterwege blijven.
v

r

;

i
-

feâ *

'• *vy..;8ß

De verzorging van het gewas aardappelen trekt de laatste tijd
veel belangstelling, doordat gebleken is, dat de mogelijkheid van
mechanisatie van de oogst in belangrijke m a t e wordt bepaald door
de hoeveelheid kluiten op de zeefroosters van de machine. Zijn dit
er weinig, dan kan het rapen van aardappelen vervallen en kunnen
de aardappelen mechanisch worden verzameld.
Ramondt te Sluiskil en met hem vele anderen, kwamen tot de
conclusie, dat de voorbewerkingen vóór de oogst een grote invloed
hebben op de hoeveelheid kluiten in het gewas.
Na jarenlange proefnemingen worden de volgende voorbewerkingen aanbevolen. Deze grijpen terug tot het wintervoorploegen
in de vorige herfst.
1. Zo mogelijk reeds vroeg in de herfst de grond in behoorlijk
droge toestand vlak en gesloten ploegen, 25—30 cm diep.
2. Wanneer het land na het ploegen ruw ligt vóór de winter vlak
eggen.
3. In het voorjaar de grond goed laten opdrogen, daarna ondiep
eggen zodat een laag van 8—10 cm mulle grond wordt gevormd.
4. Aardappelen gelijk met of iets boven maaiveld poten en met
een dunne laag grond bedekken.
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5. Eén week daarna het gewas afeggen en schoffelen met 3
schoffels in elke rij, waardoor bij een rijafstand van 70 cm
de grond over 50 cm wordt los gewerkt en wel zó dicht langs
de aardappel, dat deze juist niet verschuift. De schoffels
moeten in de voor ondiep werken ( ^ 1cm diep).
6. Een week later schoffelen en aanaarden. De schoffels enige
cm's smaller en 1cm dieper stellen dan bij de eerste bewerking. Een dunne laag losse, droge grond uit de voren op de
aardappels brengen. De schoffels en aanaarders tussen de
wielsporen iets dieper stellen dan die, welke in de wielsporen
werken, waardoor de meeste grond uit de voren tussen de
wielen wordt genomen. Dezeverkeert in een betere structuurtoestand dan die in de wielsporen.
7. Deze bewerking wordt in de daaropvolgende weken zo vaak
herhaald, dat voldoende hoge en brede ruggen zijn ontstaan.
Telkens worden deschoffels en aanaarders iets dieper gesteld.
De schoffels voor het losmaken van de grond moeten zwaar
worden uitgevoerd, omdat de grond soms zeer vast kan zijn.
Graanschoffels e.d. zijn daarom veel te slap.
De bewerkingen mogen alleen worden uitgevoerd als de grond
behoorlijk droog is.
In kleigrond, die een goede structuur heeft, kan, wanneer
volgens deze methode wordt gewerkt, kluitvorming vrijwel
geheel worden voorkomen. In een aantal bedrijven oplichte
tot middelzware kleigrond (30—50 % afslibaar) worden dientengevolge de laatste jaren verzamelrooiers voor aardappelen
met gunstige resultaten gebruikt. Ook de rooidemonstraties
te Westmaas (1956) en Elst-G. (1957) gaven hiervan een
duidelijk beeld.
Op zware, stugge kleigrond worden bij het aanaarden met
schoffels geen goede resultaten verkregen. De grond valt in plaatvormige stukjes uiteen. Betere resultaten worden in dit geval bereikt met krabbers. Verbetering van de structuur verdient daarnaast echter de volle aandacht. Sommigen hebben ook goede resultaten met frezen, dat evenals schoffelen enkele malen moet worden
herhaald.
Voor afeggen van de ruggen wordt door sommigen de rijendunner gebruikt.
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HOOFDSTUK 6 — AKKERBOUW
Oogstwerkzaamheden
In dit hoofdstuk wordt de oogst van debelangrijkste akkerbouwgewassen besproken. Hiertoe is de volgende indeling gemaakt:
— oogst van erwten
— oogst van vlas
— oogst van granen
maaien en binden van graanschoven
ophokken en ruiteren
inschuren
maaidorsen en het graan- en strotransport
— oogst van aardappelen
rooien in handwerk
mechanisch rooien gevolgd door rapen
rooien met verzamelrooiers
transport van aardappelen
— oogst van suikerbieten
rooien in handwerk
eerst lichten, daarna handwerk
eerst koppen gevolgd door lichten en handwerk
rooien met verzamelrooiers
transport van suikerbieten
transport van blad
— oogst van voederbieten
— oogst van stoppelknollen
— oogst van korrel- en snijmais.
6.1.

OOGST VAN ERWTEN.

Voor het maaien van erwten werd vroeger algemeen dezichtgebruikt. Dit gereedschap vertoont veel overeenkomst met de zeis,
doch het blad en de steel zijn kleiner. Het blad heeft een lengte
van 60 cm en een breedte bij de steel van 7cm. Het is iets gebogen
en het loopt op het uiteinde spits toe. De lengte van de steel bedraagt 50 cm. Aan het uiteinde is de steel voorzien van een handvat.
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Bij de zicht behoort een

wel- of m a t h a a k :een rechte
stok met aan de onderzijde
een dwars geplaatste 10 cm
lange haak, aan het boveneinde een handvat.
De erwten worden langs
de grond afgemaaid en op
hoopjes gelegd.
Door de personeelschaarste van de laatste jaren
wordt het zichten steeds
meer vervangen door maaien met de grasmaaimachine

;
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Fig. 76. Grasmaaimachine voorzien
van peulenhefiers.
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De grasmaaimachine is
daartoe voorzien van een of meer scheidingsstangen en peulenheffers, puntige apparaten voor op de vingerbalk, die het gewas
oplichten vóór het wordt afgesneden. Hiermede wordt uitstekend
werk verkregen. Liggen de erwten sterk naar één zijde, dan moet
van één kant worden gemaaid. In alle andere gevallen wordt rondom of langs twee zijden gemaaid.
De erwtenschoffel bestaat uit een 60—70 cm brede, platte
ganzevoetschoffel met in het midden een torpedo voor het scheiden
van de rijen.
Ook deze levert goed werk. Het maaien vraagt echter meer tijd
en doordat de schoffels in de grond lopen, komt veel grond in de
erwten, zodat bij het dorsen en inschuren veel stof ontstaat. In gewassen met een ondervrucht, zoals karwij, kan de schoffel niet
worden gebruikt.
Grote bedrijven en loonbedrijven bezitten speciale, brede,
erwten-maaiapparaten, welke achterop de trekker zijn gebouwd.
Deze zijn voorzien van peulenheffers, een tandenhaspel en een
transportdoek, waardoor het gewas steeds zijwaarts wordt afgelegd. Zij hebben een grote capaciteit. Onrijpe erwten voor de conservenindustrie, evenals een nat gewas rijpe erwten of een gewas
op natte grond, kunnen uitsluitend door deze speciale erwtenmaaiers worden gemaaid.
Ten behoeve van dé conservenindustrie zijn er in het buitenland
erwtenmaaidorsers, die een onrijp gewas maaien en tegelijk dorsen.
162

Het ruiteren.
Na het maaien moeten de erwten
zo spoedigmogelijk worden geruiterd.
Wanneer zeopdegrond blijvenliggen,
ontstaat spoedig verkleuring.
Voor het ruiteren kunnen worden
gebruikt : driepootruiters, vierpootruiters en dakruiters.
Een nogal groen of vochtig gewas
moet in dunne lagen worden opgezet:
— bij 3- en 4-pootruiters alleen langs
de stokken;
— bij dakruiters op de stokken.
Fig. 77. Erwten op dakruiters.

In dit geval zijn, afhankelijk van
destro-opbrengst, 100—150driepootruiters perha nodigof70—120
vierpootruiters.
Van een droog en rijp gewas kan meer op één ruiter worden
getast. Steeds moet er echter voor worden gezorgd, dat de ruiters
van binnen goed open blijven. Ook bij dakruiters mag de bovenlaag niet te dik zijn.
Wat het opzetten verder betreft, gelden dezelfde regels als bij
het ruiteren van hooi werden genoemd. Vóór het ruiteren kan een
pad worden gemaakt met een zijaanvoerhark. Erwten mogen niet
worden gedorst vóór ze geheel hard en droog zijn. Nadrogen van
erwten bederft de kleur, waardoor de waarde wordt verminderd.
Een droog gewas erwten is bij het verwerken zeer stoffig. Erwten
worden daarom vaak op het veld gedorst.
Hierbij worden drie methoden gevolgd:
— dorsen met een stationnaire machine en de erwten aanvoeren
op landbouwwagens;
— dorsen met een stationnaire machine en de erwten aanvoeren
met ruiterdragers;
— dorsen met de maaidorser, die langs de hokken rijdt.
De beide laatste methoden vragen minder werk dan de eerste.
Bij aanvoer met ruiterdragers ishet gewenst, dat de dorsmachine
is voorzien van een zijtransporteur, die dicht boven de grond kan
worden opgesteld.
Sommige maaidorsers zijn voorzien van een horizontale transportband vóór het opvoerdoek. Dit vereenvoudigt het opvorken
op de machine.
1H3

6.2.

OOGST VAN VLAS.

Vlas wordt geoogst als de stengel lichtgeel en aan het ondereinde
bladerloos is. Het zaad in de bollen begint dan een bruine kleur te
krijgen.
Vlas trekken in handwerk is een zeer zwaar werk.
Dewerkwijze isals volgt:(voor een rechtswerkende plukker)
1. De arbeider stelt zich zodanig op, dat het vlas van hem afligt
en wel naar rechts.
2. Geplukt wordt in zwaden van 3—4 handvollen breed (3m).
3. Eerst worden enige harrels geplukt en 1 m van links, dwars
op het zwad en bijna hiertegenaan neergelegd. Dit is de band,
waar de schoof (schrank) op moet komen.
4. Links in het zwad wordt begonnen.
Ongeveer op halve hoogte wordt het vlas met de R-hand in
bovengreep en met de L-hand in ondergreep omklemd en met
een korte, opwaartse, ruk opgetrokken.
5. Terwijl de pluk vlas in de linkerhand wordt gehouden, wordt
de R-hand om een tweede pluk vlas geslagen, rechts van de
eerste. Het bosje in de L-hand wordt tegen het tweede aangelegd en ermee samengevoegd, waarbij men ervoor zorgt, dat
de koppen op gelijke hoogte komen. Daarna wordt het tweede
bosje met beide handen opgetrokken.
6. Per handvol wordt viermaal geplukt. Na de laatste pluk wordt
de handvol langs het staande vlas gezwaaid en op de band
gelegd, met de kop naar links.
7. De volgende handvollen worden, naar rechts gaande, op
dezelfde wijze geplukt.
De handvollen worden kruiselings over elkaar gelegd met de
bolle kant naar boven.
8. „Inboren", dit is in overhangend vlas plukken, doordat een
rechtse plukker niet geheel links is begonnen, zodat het links
van hem staande gewas hem hindert, moet worden voorkomen.
9. De dikte van een schoof mag niet meer bedragen dan 45 cm.
Na het trekken volgt het binden.
De arbeider staat dwars vóór de te binden schoof, terwijl de top
van de band van hem af is gericht. Het binden verloopt nu als
volgt:
1. De L-hand neemt het worteleind tussen duim en wijsvinger.
De overige vingers van de L-hand liggen plat op de schoof gericht naar de voet.
2. Met de R-hand wordt het topeind één slag „over de duim" om
het worteleind gedraaid en op de vingers van de L-hand gelegd.
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3. Met de R-hand wordt het worteleinde onder de band geduwd.
4. De L-hand wordt nu onder de
band uitgehaald, waarbij de knoop
een halve slag draait.
Bij een andere methode van binden
worden wortel- en topeind één slag
om elkaar gedraaid en daarna tussen
de band gestoken. Deze knoop geeft
meer beschadiging dan de eerste en
laat eerder los.

ya?

Het trekken in handwerk is grotendeels vervangen doormachinaal werk.
Velemachineszijn ookuitgevoerd met
een bindapparaat.
Bij machinaal plukken is het van
Fig. 78. Vlasplukker met bindapparaat.
belang, dat de draaisnelheid van de
plukrollen en derijsnelheid met elkaar
vlas,
in overeenstemming zijn. Dit voorkomt knikken van het
waardoor het lint wordt beschadigd en verkleurt.
Beschadiging ontstaat eveneens wanneer te jong of nat vlas
wordt getrokken. Om hierbij slip tegen te gaan worden de trekriemen te strak gezet.

süi

De vlasschoven worden opgezet in langwerpige hokken van
6—8 schoven. De schoven worden twee aan twee tamelijk steil
geplaatst met de bolle kant naar buiten. Ze worden bij de kop
vastgehouden.
Nadat het vlas en eventuele bijmengsels flink zijn gedroogd,
wordt het vlas geruiterd of geschelfd.
Bij schelven wordt het onderste vlas op de grond gezet; bij
ruiteren komt alle vlas van de grond.
Het laatste verdient de voorkeur, omdat
— de ventilatie beter is;
— het onderste vlas niet bederft;
— een ondervrucht, zoals klaver, minder te lijden heeft.
Voor het ruiteren kunnen alle typen ruiters worden gebruikt.
De poten worden onderaan 1 m uit elkaar gezet. Daarna worden
dehokken één voor één naar deruiter gesleept en,met de voet naar
de ruiter gericht, neergelegd.
Het eigenlijke ruiteren begint met 3 schoven aan het worteleind
te splitsen en deze op de horizontale stokken te leggen met het
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worteleind aan weerskanten van een poot. Hierop en op de horizontale stokken komt de eerste laag. De schoven worden schuin
omhoog geplaatst en met de kop naar binnen.
Bij iedere volgende laag worden de schoven iets naar binnen
getrokken, zodat het geheel een spitse vorm krijgt. Is het vlas nog
iets vochtig dan worden aan elke kant een paar schoven met de
kop naar buiten gekeerd. Deze worden wat meer naar binnen getrokken dan de andere, zodat de volgende laag eroverheen steekt.
Dit bevordert de ventilatie. Opzetten van grote schelven moet worden vermeden (voor een goed gewas is de norm 60-80 schelven/ha).
Het is een goede gewoonte het vlas tegen inregenen te beschermen door afdekking met een kapje van stro, riet, zeil of plastiek.
Is het geheel droog dan wordt het ingeschuurd of rechtstreeks
afgeleverd. Ruiterdragers kunnen hierbij goede diensten bewijzen.
6.3.

M A A I E N EN BINDEN VAN GRAANSCHOVEN.

Tot de graanoogst behoren de volgende bewerkingen :
—
—
—
—
—
—

maaien en binden;
ophokken;
inschuren (laden, rijden en lossen);
maaidorsen;
graantransport ;
stro-afvoer.

Het maaien van granen gebeurt met de zeis, de zicht, de grasmaaimachine met afiegapparaat of met de zélf binder,
In het Zuid-Westen van ons land wordt zelfs de sikkel nog gebruikt, zij het alleen voor het maaien van hoeken, kanten en kleine
percelen.
Hoewel het maaien met de zicht veel minder tijd vraagt en
minder vermoeiend is, blijft men de sikkel toch gebruiken. Dit is
merkwaardig, omdat op alle bedrijven de zicht wel wordt gebruikt
voor het maaien van de erwten.
De zeis en zicht worden in ons land nog vrij veel gebruikt, vooral
op de kleine bedrijven en in gelegerde gewassen.
Met de zicht en welhaak worden door de maaier schoven gevormd, met de zeis niet.
De grasmaaier met aflegapparaat wordt in de zandgebieden nog
veel gebruikt. Achter het mes is een neerklapbaar lattenrooster
bevestigd, waarop de halmen worden verzameld. Ligt er voldoende
op voor één schoof, dan wordt het rooster door degene, die op een
tweede zitplaats op de machine zit, neergeklapt en op de grond
gelegd. Daar de schoven voor de volgende gang in de weg liggen,
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moeten zij direct daarna worden gebonden en opzij gelegd. Hiervoor zijn 7—10 binders nodig.
Schoven worden op verschillende wijze gebonden:
a, met losse band;
b. met vaste band.
Voordelen van de vaste band zijn, dat
—• er zich geen aren in de knoop bevinden, waardoor uitval en
schot wordt voorkomen;
— bij kort stro of dikke schoven de band gemakkelijker wordt
gelegd dan een losse band;
— er minder kans is, dat de band opengaat.
De vaste band wordt als volgt gelegd:
De arbeider plaatst zich vóór de schoof, zodat het stoppeleind
zich rechts naast hem bevindt en de schoof dwars vóór hem ligt.
De arbeider neemt met de R-hand een strowis, richt deze op, split
hem in twee helften A en B, draait A een slag om B en duwt A
onder de L-voet.
Gedurende deze handeling drukt de L-hand de strowis op de
schoof en wel op één derde van de lengte gerekend vanaf de aren.
Vervolgens rolt de arbeider met beide handen de schoof naar
zich toe en wel zover, dat de L-hand de strowis A kan grijpen.
Awordt aangetrokken enmet het einde langs Bgevlijd. De R-hand
neemt A over, draait enige malen de beide wissen om elkaar heen
en drukt het geheel als een wrong onder de band.
De vaste band is eenvoudiger en wordt ook sneller gelegd dan
de losse band en verdient daarom de voorkeur.
In de meeste bedrijven heeft de graanmaaier-zelfbinderde grasmaaimachine en de zicht volledig vervangen.
Het handwerk beperkt zich meestal tot de hoeken. Zelfs de
kanten kunnen machinaal worden gemaaid.
In de eerste gang laat men een strook, die iets kleiner is dan
de maaibreedte langs de kant liggen, bij de volgende rijdt men
langs de kant. Vervolgens worden de schoven van de eerste gang
uit het staande gewas gehaald. Daarna kan het maaien in omgekeerde richting worden voortgezet.
Het verlies aan korrels als gevolg van het rijden door het gewas
is gering; de haspel en arenheffers op de vingerbalk nemen de
gebogen halmen goed op. In de laatste jaren zijn aan de trekker
gebouwde zelfbinders in gebruik genomen, die steeds door de
trekker-bestuurder kunnen worden bediend. Dit in tegenstelling
met de getrokken binder, waarbij gewoonlijk 2 arbeiders zijn bete?

trokken: A bestuurt de paarden of
de trekker, B controleert de machine,
zet de haspel en het mes op de juiste
hoogte en de bindtafel op de juiste
•~~_
plaats.
De haspel moet zó worden geplaatst, dat de halmen naar de machine worden gericht. Het mes moet
zo kort mogelijk maaien, doch mag
niet in de grond lopen. De bindtafel is
verstelbaar, waardoor de schoven op
verschillende hoogte kunnen worden
-iJHi gebonden :korte schoven moeten lager
Fig. 79. Zwadmaaien met gewijzigde
worden gebonden dan lange.
zelfbinder.
Bij sommige methoden van ophokken (stuken, dekhokken) moeten
bepaalde rijen extra laag of hoog worden gebonden om de schoven
beter te kunnen uitspreiden.
De controle van de machine omvat het vaststellen en opheffen
van verstoppingen en storingen vóór of op het platformdoek, van
het knoopapparaat en andere onregelmatigheden.
Bij een staand gewas op vlak land, waar de haspel en het mes
niet of weinig behoeven te worden versteld, kan één persoon het
maaien met een getrokken binder alleen uitvoeren.

S::

Zwadmaaien.
In de laatste jaren zijn uitvoerige proeven genomen met zwadmaaien van granen. Het doel hiervan is een snelle droging te verkrijgen en het vele werk aan ophokken, laden en lossen overbodig
te maken, doordat het droge zwad geheel mechanisch door de
maaidorser of de hakselmachine wordt opgenomen.
De resultaten van de proeven zijn tot nu toe gunstig geweest
voor zover aan de volgende voorwaarden werd voldaan:
1. Er mag geen ondervrucht of onkruid zoals hoefblad in het gewas voorkomen.
2. Een stoppel van tenminste 15 cm lengte moet blijven staan.
3. Geen halmen mogen in voren of wielsporen terecht komen.
4. Alle aren moeten op het stro worden neergelegd.
5. Het zwad moet loodrecht op de rijen komen te liggen en bij
voorkeur in Noord-Zuid richting.
Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan is er groot gevaar voor schot, d.i. ontkiemen van de korrels.
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Hierbij moet worden opgemerkt, dat de schotgevoeligheid van
de verschillende graansoorten sterk uiteenloopt.
Er zijn ook grote rasverschillen. Ook het gebruiksdoel van de
granen moet in de beoordeling worden betrokken. Schot heeft voor
voergerst minder funeste gevolgen dan voor bouwgerst of zaaizaad.
De kiemkracht moet in de laatste gevallen hoog zijn.
In andere gewassen, zoals koolzaad, blauwmaanzaad en graszaad, wordt zwadmaaien in de praktijk reeds op vrij grote schaal
toegepast.
6.4.

OPHOKKEN EN RUITEREN VAN GRAANSCHOVEN.

Schoven moeten na het maaien overeind worden gezet om de
korrel en het stro te laten drogen en tegen regen, hagel, wind en
vogels te beschermen.
Algemene regels voor het ophokken zijn de volgende:
1.
2.
3.
4.

Bij het ophokken moet men tegen de maairichting in werken.
Zoveel mogelijk moet in het vierkant worden gewerkt.
Per keer moeten 2—4 schoven worden gedragen.
De schoven moeten met de aren omhoog en naar voren worden
gedragen met het langste eind van de voet naar buiten.
5. Werk in zo klein mogelijke ploegen.
6. Zet de hokken of ruiters in een lange rij. Dakruiters kunnen
ook op een slede worden gezet, waarbij de slede tijdens het
opzetten enige malen wordt verplaatst. De beladen ruiters
worden op één punt van het perceel verzameld. Het beste is
een vrijwel aaneengesloten rij en een punt, waar de wind het
gemakkelijkst toegang heeft. Dit geeft de beste ventilatie.
7. De plaatsing van de hokken moet worden aangepast aan de
methode van laden, die vermoedelijk zal worden gevolgd:
— bij opsteken met de vork telkens 2 hokken dicht bij elkaar
zetten;
— bij opsteken aan weerszijden van de wagen de rijen 2 aan 2
op een afstand van 4 m van elkaar plaatsen;
— bij laden met een hydraulische of mechanische laadinrichting aan de trekker langwerpige hokken dwars op de rij
zetten.
8. Natte schoven mogen niet rechtstreeks in stuken, schelven of
ruiters worden gezet. Eerst moeten gewone hokken worden
gezet tot het gewas winddroog is.
9. De graanoogst vormt in vele bedrijven vanouds een arbeidstop.
Deze kan worden verminderd door alle granen of althans een
gedeelte in andere dan gewone hokken te zetten, bij voorkeur
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in schelven of op ruiters. De periode van inschuren kan daardoor zonder bezwaar worden verlengd.
Vooral in die bedrijven, waar de graan- en zaadteelt hoofdzaak
zijn, is deze mogelijkheid van spreiding van buitengewoon groot
belang.
Voor de verschillende graansoorten worden in ons land een groot
aantal uiteenlopende methoden van ophokken toegepast. Ook het
gebruik van ruiters komt veelvuldig voor. We zullen alleen de belangrijkste beschrijven:
Gewoon, langwerpig hok van 6—12 schoven.
Dit type vraagt de minste tijd en is geschikt voor alle granen.
Voor rogge met lang stro is het hok echter niet stevig genoeg. Een
dubbel hok van 1 6 - 2 0 schoven is hiervoor beter.
Gewone hokken drogen snel en het gewas kan bij droog weer
spoedig worden ingeschuurd. Bij regen worden evenwel alle schoven
nat en bij aanhoudende regen kan vee] schot en schimmel optreden.
Vandaar de behoefte aan andere hokken, die een betere beschutting geven.
Het hok is opgebouwd uit een reeks van 2 tegen elkaar geplaatste
schoven. Bij het plaatsen moet(en)
— de schuine voet naar binnen worden gekeerd;
— de schoven flink in de stoppel worden gedrukt;
— de aren van de beide schoven flink in elkaar worden gedrukt.
Een langwerpig hok droogt sneller dan een rond hok.
Gewone hokken worden het beste opgezet door 1 persoon.
Dekhok.
Het dekhok, dat 15 % meer tijd vraagt dan een gewoon, langwerpig hok is alleen geschikt voor tarwe. Het is een langwerpig
hok van 10 schoven, afgedekt door 2 schoven. In totaal dus 12
schoven. De laatste worden in de lengte over het hok gelegd en
wel op de volgende wijze:
De eerste dekschoof wordt met de kop (de aren) naar het midden
gericht en de voet wordt over de linkerhelft van het hok uitgespreid.
De tweede dekschoof wordt met de voet op de kop van de eerste
gelegd. De kop van de schoof wordt uitgespreid over de rechterhelft van het hok.
De beide dekschoven worden door middel van een strowis uit
een der schoven van de onderlaag tegen afwaaien beschermd,
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Fig 80. Dekhok.
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Fig. 81a—d. Ronde stuuk.
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Om het spreiden van de dekschoven
te vergemakkelijken moeten tijdens
het maaien met de graanmaaierzelfbinder van elke 12rijen 1rij extra
laag en de daarop volgende rij extra
hoog worden gebonden. Dit geschiedt,
zoals reeds eerder is opgemerkt, door
de bindtafel te verschuiven.
Dekhokken kunnen worden opgezet
dooi 1 of 2 personen.
Stuuk. (Duitse stuuk)
De stuuk vraagt 40 % meer tijd
dan gewone hokken. Hij is geschikt
voor tarwe en haver. Er komen 2
typen van voor:
— de langwerpige stuuk;
— de ronde stuuk.

Fig. 81e. Ronde stuuk.

De langwerpige stuuk geeft een snellere droging dan de ronde
en is daardoor meer geschikt voor een vroeg gemaaid, nogal groen,
gewas.Een langwerpige stuuk iseen langwerpig hok van 8schoven,
afgedekt door een kap van 3 schoven, die over het hok worden
uitgespreid. De dekschoven worden verbonden door een strowis.
Een langwerpige stuuk heeft het voordeel boven een ronde,
dat hij uit een gewoon langwerpig hok is opgebouwd.
Een nat gewas wordt eerst in gewone hokken gezet en nadat het
winddroog is geworden, kunnen van de hokken stukken worden
gemaakt.
Dit kan bij ronde stuken niet. Een voordeel van de ronde stuuk
is echter, dat hij steviger staat en minder spoedig omwaait dan
een langwerpige stuuk.
Ronde stuken komen daarom in aanmerking:
— in gebieden met veel wind;
— voor een goed uitgerijpt gewas;
— voor een winddroog gewas.
De bouw van een ronde stuuk wordt begonnen met 2 schoven
tegen elkaar te plaatsen en dwars hierop weer 2. De laatste worden
iets wijder gezet dan de eersten. De top wordt hierdoor spits. In
de hoeken van het kruisverband worden nog 4 schoven bijgeplaatst.
Het hok wordt afgedekt door een kapje van 2 schoven, die met
de voet omhoog op het hok worden gezet.
173

äs
t'.:;rt.:::

•••^.--.-ir:':'.••,?•••

'^Ä^iJÄS :>••*<•

'^: ••:••••:••,'•:•.;••
-

^

.

.

.

•

•

•

'

•

'

•
.

•

ï#!ffiai;:il^:ï

' - -'.r-,
'

.

.

.

.

.

'

.

•

.

•

•

•

;

•

.

'

•

"!••;.'- . .. !- , ••:•'..•'. : ^' :s'.-.,
.

Ww~

,

•

'

•

:

•

.

:

•

•

•

• ' • • • ' .

•

•

•

•

.

.

;

.

'

•

,

'

.

•

:

:

•

•

.

_,••,•,,.».,,-, . ; ; y . ' , • ; ;^.-.-.c'J-.Y^r-ji;.-

^ :

m*
P* ' i t e f c v

p » : . ....

«** -.iJLV

:a*31$&
l7ig. 82«—cl. Schelf van 26 schoven.

Dearen van dezeschoven worden uitgespreid endebeide schoven
worden met een strowis aan elkaar verbonden.
De lange einden van de voeten van de beide schoven moeten
naar elkaar toe gericht zijn, zodat het kapje een dakvormig uiterlijk krijgt. Stuken moeten worden opgezet door 2 personen.
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Schelf.
De schelf vraagt 50—100 % meer
tijd dan gewone hokken, doch geeft
ook een grotere beschutting tegen
regen. Hij is alleen geschikt voor
tarwe en voor gerst met tamelijk stijf
stro. De grootte van een schelf loopt
uiteen van 26—100 schoven. Kleine
schelven van 26—40 schoven vragen
slechts 50 % meer tijd dan gewone
schokken. Dit is de helft minder dan
voor grote schelven nodig is, omdat
,r.''••;-•','.. '
hierbij de schoven over grotere afstanden moeten worden aangesleept.
Grote schelven verdienen geen aanbeveling, tenzij het gewas zeer lang
y=v>,-..;-:--:-- : " $ 8 , ' ;
op het veld zou moeten blijven, door- !L
dat men b.v. niet over schuurruimte
beschikt en lang op een dorsmachine
Fig. 82«. Schelf van 26 schoven,
zal moeten wachten.
We zullen de opbouw van 2 typen schelven bespreken en wel
één voor 26 en één voor 40 schoven.

«isfïr^,',,|v

«list

a. Schelf van 26 schoven.
Begonnen wordt met een gewoon hok van 2 x 2 schoven. Aan
weerszijden hiertegenaan komen weer 2 schoven. In totaal dus
8 schoven in de vorm van een dubbel hok. Vervolgens worden
aan de uiteinden van dit hok 4 schoven bijgeplaatst. Daardoor is
een rond hok ontstaan. Op de band van de buitenste schoven van
dit hok worden nu schoven geplaatst, die een gesloten kegel moeten
vormen en gedeeltelijk over elkaar heen moeten liggen om afglijden
te voorkomen. De top van de ontstane kegel wordt afgedekt met
een kapje van 2 schoven. Vóór het opzetten wordt de band van
deze schoven losgemaakt en worden ze dicht bij de kop tesamengebonden met een dubbele stroband. De voet van de beide topschoven wordt uitgespreid.

b. Schelf van 40 schoven.
De grondlaag van de schelf wordt gevormd door een langwerpig
dubbel hok van 18 schoven: eerst 2 x 5 , daarna hiertegenaan
2 x 4 schoven. Op de band van de buitenste schoven worden
weer 2 x 4 schoven geplaatst. Hierboven op komen 10 schoven,
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die in een spiraal worden gelegd. Ze
moeten gedeeltelijk over elkaar heen
liggen om uit elkaar zakken te voorkomen. De schelf wordt afgedekt door
4 schoven, die tevoren 2 aan 2 aan
elkaar worden gebonden. Twee personen nemen elk2aan elkaar gehechte
schoven op en plaatsen deze gelijktijdig, met de voet omhoog, op de
schelf. De kopschoven worden daarna
met 2 strobanden aan elkaar gebonden.

Schelven van 26 schoven geven in
het algemeen voldoende beschutting.
Schelven van 40 schoven komen in
aanmerking, wanneer de schelven
Schelf van 40 schoven.
door middel van een schelvendrager
naar de schuur of naar de dorsplaats zullen worden vervoerd.
De schelf van 40 schoven is beneden aan 2 zijden open, waardoor een goede droging ontstaat.
Ruiters (driepoot-, vierpoot- en dakruiters).
Ruiteren vraagt ruim 100 % meer tijd dan het opzetten van
gewonehokken, de aan- en afvoer van deruiterstokken inbegrepen.
Alle granen kunnen worden geruiterd, doch tarwe heeft als regel
voldoende stijf stro om te worden geschelfd en rogge is soms te
lang om te worden geruiterd.
Ruiteren is de beste methode van veldbewaring voor alle gewassen met slap stro. Vooral haver, die nogal schotgevoelig is,
komt voor ruiteren in aanmerking, maar ook gerst, indien deze
voor zaaizaad of brouwgerst wordt verbouwd.
Ruiters bieden verder het voordeel, dat ze met een ruiterslede
(door het paard) of ruiterdrager (door de trekker) kunnen worden
verplaatst. Dit is van belang voor
a. een vroegtijdige stoppelbewerking;
b. de teelt van een stoppelgewas;
c. de aanvoer naar de dorsmachine;
d. het inschuren.
1. Drie- en vierpootruiters.
We kennen 2 wijzen van opzetten:
a. de eerste laag schoven op de stokken;
b. de eerste laag schoven op de grond.
176

jÊki^iÉÊÊË

M?»-

ftiÄ

'•'"tf:':fi»ess¥S;Ä;Kfti'?^;?;:':::^.;,•';>);
Fig. 84. Driepootruiter, a I e laag op de stokken; b I e laag op de grond.

Drie-envierpootruitersmet deeerstelaagschoven opde stokken
worden als volgt opgebouwd: Bij de driepootruiter wordt aan de
binnenzijde van elke poot een schoof op de horizontale stokken
gelegd. Op de vierpootruiter wordt een extra stok gelegd, midden
tussen 2 andere horizontale stokken in. Vervolgens worden aan
iedere zijde 2 schoven plat op de stokken gelegd. Hierop volgen
een tweede en derde laag, enz. Telkens wordt de volgende laag
iets naar binnen gelegd, zodat het geheel kegelvormig wordt. De
top wordt op dezelfde wijze afgedekt als bij de schelven.
Bij de tweede methode van opzetten wordt de eerste laag tegen
de horizontale stokken aan op de grond geplaatst en de volgende
laag telkens op de band van de voorgaande.
Dit type biedt het voordeel, dat de ruiter aan de binnenzijde
meer open is, hetgeen voor nogal vochtige gewassen noodzakelijk
is. Hij kan echter niet worden verplaatst.
2. Dakruiter.
Een dakruiter met 15 horizontale stokken, waarvan 2 korte
overdwars (zie par. 4.7), wordt als volgt opgebouwd:
Eerst worden de onderste horizontale stokken op de ruiter gelegd. Op deze stokken worden de schoven naast elkaar geplaatst
met de aren naar binnen. Daarna worden 2volgende lagen stokken
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Fig. 85. Dakruiter van haver.

gelegd. Hierop komt de tweede laag schoven. Vervolgens worden
de resterende stokken geplaatst. De derde laag schoven wordt '
egen deze stokken aangelegd. Hierop komt de toplaag. Eerst de
laag aan de Oostzijde met de aren omhoog en reikend tot aan de
bovenste stok. Daarna de laag aan de Westzijde met de voet omhoog en uitstekend over de Oostzijde. Over beide toplagen wordt
178

een touw gespannen, dat aan de vertikale stokken wordt verbonden.
Verschillende niet genoemde typen
hokken, zoals ronde hokken met
een dubbele band aan de kop, sluithopen e.d. werden door het I.L.R.
in het arbeids- en kwaliteitsonderzoek betrokken. Zij vertoonden geen
voordelen boven de besproken typen;
soms wel nadelen.
6.5. INSCHUKEN VAN GRAANSCHOVEK.

Tot het inschuren behoren het laden
van de schoven, het transport van
Fig. 86. Landbouwwageii met neerhet perceel naar de mijt of de schuur
geklapte zijschotten en zijhek.
en het lossen. We zullen eerst iedere
bewerking afzonderlijk en daarna de gehele organisatie van het
inschuren bespreken.
Voor het ladenzijn de volgende punten van belang :
— de wagen, waarop wordt geladen;
— het gereedschap;
- de juiste werkverdeling.
De wagen, waarop de schoven worden geladen, moet een lage,
vlakke laadvloer hebben van voldoende grootte.
Vele ouderwetse wagens zijn hoog gebouwd en voorzien van
een vaste bak. Voor het laden van schoven (en vele andere Produkten) is dit een nadeel.
De moderne landbouwwagen met een vlakke laadvloer voldoet
veel beter. Ze zijn 80—110 cm hoog.
Proeven uit de laatste jaren met wagens met een hoogte van
de laadvloer van 50 cm hebben uitstekend voldaan. Deze geringe
hoogte wordt verkregen door het gedeelte van de laadvloer, dat
zich achter de voorwielen bevindt tot op de as te laten zakken.
De achterwielen komen nu in wielkasten. Hiervoor kan ook een
afzonderlijke, losse laadvloer worden genomen, wanneer men b.v.
voor het bietentransport weer terug wil naar een vlakke vloer en
een normale hoogte van ongeveer 1 m. Daarnaast komen ook
wagens voor met een laag onderstel en kleine wielen. Deze hebben
een vaste of losselaadvloer. In het laatste geval wordt de laadvloer
van een hogewagen gebruikt. Zowellaadvloer als onderstel kunnen
dus verwisselbaar zijn.
17C

De breedte van de laadvloer loopt uiteen van 1,50—2,0 m. Brede wagens zijn
gemakkelijker dan smalle, mits ook de
schuurdeuren e.d. voldoende breed zijn
(4m).
Landbouwwagens kunnen worden verbreed door de zijschotten uit te leggen. Hiervoor worden steunijzers in daarvoor aanwezige kokers aan de zijkant van de wagen
gestoken.
De wagens moeten voorts vóór en achter
worden voorzien van oogsthekken ter
breedte van de wagen en ter hoogte van 2 m.
De lengte van de in de handel zijnde
landbouwwagens varieert van 3—6 m.
Moeten grote vrachten worden geladen,
doordat b.v. het land ver van de gebouwen
is gelegen, dan verdient een grote lengte,
en zo nodig een tijdelijke verlenging van de
laadvloer de aandacht.

f

Fig. 87. Hooi- en graanvork.
I j n k s een nieuw type graanvork.

Voor het opsteken van graanschoven moet
eentweetandige vork worden gebruikt. Meestal
wordt een hooivork gebruikt. Maar er zijn
ook speciale graanvorken in de handel.
De verschillen tussen hooi- en graanvorken zijn:
lengte van de
tanden in cm
grootste breedte
v. d. vork in cm

hooivork

graanvork

30

17

15

10

graanvork
(nieuw type)

17
15

Voor het verwerken van graanschoven biedt de kleinere lengte
van de graanvork voordeel, de kleinere breedte is echter een nadeel. Het m a a k t de vork minder stabiel, de steel krijgt eerder
neiging te draaien.
Voor opsteken is dit bezwaarlijk, voor stapelen (vlijen) van de
schoven niet. Graanvorken worden daarom meestal voor het laatste
doel gebruikt.
Sinds kort is een nieuw type tweetandige graanvork met een
lengte van 17 cm en een grootste vorkbreedte van 15 cm in de
handel, waarbij de genoemde bezwaren zijn opgelost (afb. 87).
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Vorkstelen zijn verkrijgbaar in lengten van 4—8 voet (1,22—
2,44 m). Voor het laden is gewoonlijk een 6-voets steel het meest
geschikt.
Vorkstelen moeten worden vervaardigd van glad gepolijst esseof wilgehout. De dikte van de steel loopt van boven naar beneden
af van 34—28 mm, terwijl hij aan het boveneinde weer toeneemt.
Soms komt een grotere steeldikte voor, doch dezeis ondoelmatig
en maakt de vork onnodig zwaar.

Fig. 88. Graanschoven laden zonder voerlegger. Wagen voorzien van
zijhek.

Het laden vanschoven bestaat gewoonlijk uit 2deelbewerkingen:
opsteken en stapelen. De arbeidsbezetting voor laden bestaat
dientengevolge gewoonlijk uit 2 tot 4 personen: 1à 2 opsteken en
1 à 2 stapelen.
Indien de volle vrachten over een afstand moeten worden vervoerd, die kleiner is dan 1km, kunnen op een moderne landbouwwagen de schoven door de opsteker(s) worden gestapeld; bij stil
weer kan worden geladen aan weerskanten van de wagen;bij veel
wind langs één zijde. De andere zijde wordt in dit geval met een
schot afgesloten om afvallen van schoven te voorkomen.
Natuurlijk worden de schoven losser gestapeld dan wanneer een
voorlegger aanwezig is, waardoor de wagen eerder vol is. Op een
laadvlak van 2 X 4mkunnen door devoerlegger 350—400schoven
worden gestapeld, door de opsteker(s) 200—250.
De kleinere vrachten veroorzaken dus meer transport. Vandaar
de beperking van de afstand.
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Voorgrotere afstanden kan nogeen tussenweg worden gevonden,
doordat deopsteker ophet tijdstip, dat er200schoven zijn geladen,
op de wagen klimt en de lading aantrapt. Het aantal te vervoeren
schoven stijgt daardoor tot ongeveer 300.
De benodigde tijd voor het transport wordt bepaald door de
— aard van de trekkracht;
— verkaveling;
— toestand van de toegangswegen;
— ruimte op het erf en in de gebouwen.
Op effen wegen bedraagt de snelheid van paarden 6—9 km/u,
van de trekker 9—20 km/u. Op openbare wegen is de maximumsnelheid voor de trekker 16 km/u en voor de trekker met wagens
erachter 6 km/u. Op goede eigen wegen wordt in de drukke tijd
gewoonlijk sneller gereden.
Een goede conditie van de wegen is van groot belang. Diepe
sporen van bietentransport in de herfst moeten in de wintermaanden worden vlak gemaakt. Betonstroken en andere wegverhardingen zijn voor een vlot transport van grote waarde.
De verharde ruimte op het erf moet royaal zijn. Ook om b.v.
met 2 wagens achter de trekker te kunnen draaien.
Het lossenwordt op verschillende manieren verricht. Gewoonlijk
worden de schoven één voor één afgestoken en in een vak van de
schuur of in de mijt of kapberg geworpen. Ze worden soms opgestapeld tot een hoogte van 8 m.
Naarmate de stapel hoger wordt, zijn meer arbeiders nodig om
de schoven omhoog te werken en zakt het tempo. Bij een gemiddelde opsteekhoogte van 2,5m bedraagt dit 16schoven per minuut.
Vooral het wisselend aantal arbeiders, dat nodig is voor het
lossen, bemoeilijkt de organisatie van het werk.
Het lossen wordt sterk vereenvoudigd door gebruik te maken
van een transporteur of blazer. Deze wordt naast de wagen opgesteld en vervoert de schoven naar een vast of een variabel punt
in het vak of de mijt.
Het afsteken wordt hierdoor vereenvoudigd en het tempo kan
met gemiddeld 25 % worden opgevoerd. In sommige bedrijven
komen ook andere transportinrichtingen voor nl. de grijper en de
hijsinrichting met netten.
Bij de laatste methode moeten vóór het laden netten op de
wagen worden gelegd. Bij lange wagens worden twee netten naast
elkaar gelegd. In het midden van deze wagens bevindt zich dan
een tussenschot.Debeidehelften worden afzonderlijk door devoerlegger of opsteker opgetast.
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Op de normale landbouwwagen wordt
één net op de vloer gelegd en één net
op halve hoogte.
Ieder net bestaat uit twee gedeelten met in het midden een sluiting. Wanneer een vol net boven het
vak is gehesen, wordt aan een touw
getrokken, waardoor het net opengaat. De lading valt nu omlaag en
behoudt zijn verband, hetgeen voor
het verder verwerken van de schoven
een voordeel betekent.
Door het net vóór het openen naar
de plaats te trekken, waar de schoven
moeten komen, wordt het verdelen in
het vak vereenvoudigd.
Soms worden in plaats van netten
touwen gebruikt, doch hierbij wordt
de lading bij het lossen omgekeerd.
Fig. 89. Lossen met transporteur.
Hierdoor ontstaat meer nawerk.
Met een hijsinrichting, waarmee per net 100—150 schoven worden vervoerd, wordt een hoge dagcapaciteit bereikt (30—35
schoven/minuut). Wel moet de dakconstructie voldoende sterk zijn.
In moderne schuren met kapspanten is dit meestal wel het geval;
in bestaande, oude gebouwen vaak niet.
De grijper- en hijsinstallatie worden in beweging gebracht door
een dubbelwerkende motorlier. Buiten de oogsttijd kan deze ook
worden gebruikt voor het laden en lossen van kuilgras, bieten,
bietenblad en voor het afmesten van de stal.
In het vak van de schuur of op de mijt zijn 1—2personen nodig
om de schoven te stapelen; in grote vakken zelfs 3 personen.
Het is doelmatig grote vakken in gedeelten op te zetten, waardoor met minder arbeidskrachten kan worden volstaan.
De arbeidstechnische voordelen van de verschillende transportinrichtingen kunnen als volgt worden samengevat: (zie tabel op
blz. 184).
Organisatie van het werk.
De organisatie van het werk bij het laden, vervoer en lossen als
geheel moet worden afgestemd op het aantal beschikbare arbeiders
en de omstandigheden. We zullen een aantal methoden in het kort
beschrijven :
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Benodigd
vermogen
in p.k.
Transporteur

1—2

Blazer

5—10

Grijper

3—7

Netten

5—7

Opstelling

flinke ruimte vaak, eenvoudig
nodig
!
overal

op één punt,
ordelijk
verspreid,
ordelijk |

vaak, nogal
omslachtig

flinke vrije
niet mogelijk
ruimte onder
de kap nodig
en een sterke
dakconstructie
; flinke vrije
niet mog
lijk
ruimte onder j
de kap nodig
en een zeer i
sterke dak- !
constructie !

Bijzondere
inrichting
v/d wagen

Wijze van
lossen

Verplaatsing

geen

verward

geen

!
!
vrij ordelijk

netten op
wagen, lange
wagen in
helften verdelen

Eén arbeider.
Methode 1.
Eén arbeider kan graan binnenhalen op de volgende wijze:
Laden op de wagen, die aan één zijde voorzien is van een schot.
Lossen met een grijper of hijsinrichting voor netten. Het lossen
moet in 2fasen geschieden, waardoor de dagcapaciteit niet groot is.
Deze methode komt alleen daar, waar een takelinstallatie kan
worden gebruikt, in aanmerking.
Tweearbeiders.
Er zijn twee mogelijkheden:
Methode 2.
Beide arbeiders laden de wagen: 1 opsteker — 1 voerlegger.
Lossen met transportinrichting.
Methode 3.
Laden volgens methode 1en transport door de lader. De tweede
arbeider lost met een takel volgens methode 1.
Methode 4.
Beide arbeiders laden 1—3wagens volgens methode „2 opstekers
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zonder voerlegger." Daarna gezamenlijk lossen met een transportinrichting.
Zonder takelinstallatie kunnen alleen methode 2 en 4 worden
toegepast.
Bij aanwezigheid van een takel en bij transportafstanden van
minder dan 800 m kan methode 3 worden toegepast.
Driearbeiders.
Methode 5.
Gezamenlijk laden volgens de methode „2 opstekers — 1 voerlegger." Lossen met transportinrichting.
Methode 6.
Laden volgens methode 1. De tweede arbeider verzorgt het
transport en het lossen met een transportinrichting, de derde
stapelt de schoven in het vak.
Methode 7.
Bij gebruik van een trekker laden volgens methode 4.
2—3 wagens mee naar huis nemen en gezamenlijk lossen.
Vier arbeiders.
Methode 8.
Gezamenlijk laden en lossen. Laden bij gebruik van paarden:
twee span, elk 1 opsteker — 1 voerlegger; laden bij gebruik van
trekker :2 opstekers — 1voerlegger — 1trekkerbestuurder. Voerlegger en trekkerbestuurder moeten elkaar aflossen. Lossen met
een transportinrichting.
Methode 9.
Laden volgens methode 1. De tweede arbeider verzorgt het
transport en helpt óf bij het laden óf bij het lossen. De derde arbeider lost de wagen met een takelinstallatie, de vierde stapelt de
schoven.
Vijf arbeiders.
Het aantal mogelijkheden wordt hierbij nog groter. Slechts
enkele zullen we hier noemen.
Methode 10.
Eerst laden, daarna lossen. Laden in twee ploegen, één ploeg
2 opstekers — 1voerlegger, één ploeg 1opsteker — 1 voerlegger.
De tweede voerlegger loopt halverwege over naar de andere ploeg.
Gezamenlijk lossen.
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Deze methode vraagt bij grote afstanden veel transporttijd en
kan op vele bedrijven door een doelmatiger methode worden vervangen.
Methode 11.
Laden met 1 opsteker —• 1 voerlegger; één verzorgt het transport, de overige twee lossen de wagens.
Bij deze methode is de laadploeg te klein in verhouding tot de
transport- en losploeg.
Methode 12.
Laden volgens methode 4. Eén verzorgt het transport. Twee
arbeiders lossen de wagens.
Methode 13.
Bij gebruik van tweewielige wagens, die niet afgekoppeld kunnen
worden, kan nog een andere methode worden gevolgd. 2 arbeiders,
ieder met een trekker en een wagen, laden en lossen om beurten.
Terwijl de één laadt, lost de ander; 1 arbeider blijft in het land en
helpt steeds laden volgens de methode „2 opstekers - zonder voerlegger." 2 Arbeiders zijn steeds in het vak om te lossen.
Zes arbeiders.
Hierbij zijn 3 combinaties mogelijk.
Methode 14.
Laden: 1 opsteker — 1 voerlegger. Transport: 1 man. Lossen
met een transportinrichting: 1 afsteker, 2 in het vak. Bij korte
afstanden helpt de tussenrijder laden. Bij kleine afsteekhoogte kan
men het ook zonder transportinrichting af. Bij grote afstanden
en aanwezigheid van een transportinrichting heeft de losploeg
wachttijd.
Methode 15.
Gezamenlijk laden en lossen. Laden in 2 ploegen van elk 2 opstekers — 1 voerlegger. Bij lossen met transporteur of blazer 2
afstekers. Bij grotere afstanden gaat hierbij veel tijd met transport
verloren.
Een betere methode is de volgende.
Methode 16.
Het laden volgens methode 4 uit te voeren : 2 laden zonder voerlegger, 1 verzorgt het transport en 3 lossen met behulp van een
transportinrichting.
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Zeven arbeiders.
Met 7 arbeiders is het laden en lossen in „staande" ploegen het
gemakkelijkst te organiseren. Methode 17 komt zeer veel voor.
Methode 17.
Laden: 2 opstekers — 1voerlegger. Transport: 1man. Lossen:
1 afsteker — 2in het vak.
Bij ontbreken van een transportinrichting is gedurende een deel
van de oogst één man meer bij het lossen nodig. Deze wordt aan
het laden onttrokken. Meestal gaat men in dit geval over tot de
methode „1 opsteker — 1 voerlegger."
De capaciteit is dan 25 % kleiner dan wanneer een transportinrichting aanwezig zou zijn.
Meer dan 7arbeiders.
Een ploeg van meer dan 7 arbeiders kan op verschillende wijze
worden ingedeeld. De ploeg kan als één geheel optreden of worden
gesplitst.
Een ploeg van 12 personen kan als volgt worden ingedeeld:
Laden door 2 span, elk met één opsteker en één voerlegger. Twee
zorgen voor het transport en helpen laden. Het lossen wordt uitgevoerd door 2 afstekers en 4 arbeiders in het vak. Een andere
methode is de ploeg, bij aanwezigheid van voldoende transportmateriaal, in 2 groepen van 6 arbeiders onafhankelijk van elkaar
te laten werken.
Bij de bovenstaande werkschema's is er steeds van uitgegaan,
dat alle arbeiders een gelijke vakbekwaamheid bezitten. In de
graanoogst wordt veel werk verricht door hulpkrachten, die ongeoefend zijn en een geringer uithoudingsvermogen hebben. Hieraan zal het werkschema moeten worden aangepast.
Nieuwe methodevan inschuren.
Zoals bij het ophokken reeds werd opgemerkt, kunnen schelven
en ruiters worden ingeschuurd door deze met een schelven-of
ruiterdrageraan de trekker dan wel met een ruitersledeen paarden
naar huis te vervoeren.
Bij schelven van 40 schoven kan 1 arbeider met een trekker
voorzien van 2 schelvendragers, één voorop en één achterop, over
een afstand van gemiddeld 400 m 150schelven (2ha) per dag naar
huis brengen. Sommigen gebruiken de hydraulische hefinrichting om hokken of schelven op lage wagens te laden, waarbij een
aantal wagens achter elkaar wordt gekoppeld. Dit is van belang
om grotere afstanden te overbruggen.
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Ook grote schelvendragers, die 4
schelven kunnen dragen, worden gebruikt, doch men moet hierbij oppassen voor overbelasting van de trekker.
De schelven of ruiters worden bij
•M
iS::3S01ISsl*
de transportinrichting neergezet en
r
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•«,.^s if :
door een tweede arbeider verder verllffillKfiii" i j « .
werkt. In het vak wordt door een
derde arbeider gestapeld.
Om vlot te kunnen werken moeten
de ruiter- en schelvendragers aan de
volgende eisen voldoen:
Fig.90. Inschuren met behulp van
j Ze moeten voldoende breedte en
;

t

• * .

•*4,

twee schelvendragers.

,

. ,,

lengte hebben:
breedte

ruiterdrager
ruiter- en schelvendrager

1,55 m
2,75 m

lengte

1,80 m
2,10 m

afstand tussen
de tanden

0,55 m
0,30 m

2. er moet een scharnierende kap boven de schelf aanwezig zijn,
die tijdens het transport op de lading drukt;
3. de beladen dragers moeten vergrendeld kunnen worden, nadat
de ruiters of schelven door de hydraulische heflnrichting zijn
geheven, om te voorkomen, dat deze door het schokken tijdens
het transport wordt beschadigd.
De schelf of ruiter voorop belemmert het uitzicht. Sommigen
hebben hiervoor een oplossing gevonden in een zelf-gebouwde
periscoop.
Ook voor de aanvoer naar de dorsmachine zijn schelven- en
ruiterdragers zeer doelmatig gebleken. Erwten, graszaad, karwij
en spinazie kunnen op dezelfde wijze worden aangevoerd.
De dorsmachine moet hiertoe voorzien zijn van een schoventransporteur, waarvan de bak laag bij de grond kan worden afgesteld. Hetzelfde geldt ook voor de transporteur en de blazer, die
voor het lossen worden gebruikt.
Met laadinrichtingen zoals voorladers, achterladers en overkopladers op de trekker kunnen hokken en schelven ook machinaal
worden geladen. In de grote graanteeltbedrijven in Groningen
worden hiermede goede resultaten bereikt.
De voorlader is voorzien van een afschuifbord, dat evenals de
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laadvork hydraulisch wordt bediend.
Dit afschuifbord maakt het mogelijk
hoger te laden dan wanneer een kippende vork zouworden gebruikt.
Tijdens het laden wordt de wagen
dwars tussen 2 rijen hokken gezet.
De hokken worden eveneens dwars op
de rij gezet. Bij het laden met de
voorlader kan nu worden volstaan
met heen en terug rijden. Draaien
moet zoveel mogelijk worden vermeden, omdat dit door de belasting
van de vooras zeer vermoeiend is.
De wagen wordt van beide zijden
geladen. Per vracht is 1—2 maal verplaatsen voldoende.Dit geschiedt met
behulp van een ketting, die om een
trekhaak aandewagenwordtgeslagen.
1 Arbeider kan het stapelen verrichten.

JE
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Fig. 91. Graanhokken laden
hydraulische voorlader.

In 1957 werd een nieuw type lader
gebruikt, waarbij de vork met schovenx langs een dubbele rails over de
trekker heen wordt getrokken. De
schoven vallen achter de trekker op
een wagen, die aan de trekker is gekoppeld.
Heen en weer rijden van de trekker
wordt hierbij dusvermeden, waardoor
een grote capaciteit kan worden bereikt.

* r

Door het gebruik van ruiter- en
schelvendragers en mechanische laadinrichtingen worden 1—3 arbeidskrachten uitgespaard.
6.6.

MAAIDORSEN EN HET TRANSPORT

VAN GRAAN EN STRO.

Fig. 92. Graanhokken laden met
mechanische „overkoplader".

Bij de hiervóór beschreven, in Nederland nog het meest voorkomende methoden van graan oogsten, worden het zaad en het
1

Door een lier, die door de aftakas wordt aangedreven.
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stro eerst aan het einde van de oogst of daarna van elkaar gescheiden.
E r wordt niet eerder gedorst, dan nadat de korrel en het stro
droog zijn, d.w.z. een vochtgehalte hebben bereikt van ongeveer
16 % .
Deze werkwijze geeft een zekere arbeidsspreiding en maakt kunstmatig nadrogen meestal overbodig. Bij rechtstreeks dorsen vanaf
het land is in n a t t e jaren nadrogen van het zaad soms wel nodig.
Tegenover de voordelen staan de nadelen, dat veel bewerkingen
nodig zijn en graanschoven een grote ruimte innemen, waardoor
grote schuren noodzakelijk zijn.
De maaidorser heeft hierin een radikale omwenteling teweeg
gebracht. Bij het maaidorsen wordt het graan reeds tijdens het
maaien gedorst en het zaad en het stro worden afzonderlijk verzameld.
Met de zelfbinder kunnen granen reeds bij een vochtgehalte van
25—30 % worden gemaaid, met de maaidorser moet tot dorsrijpheid worden gewacht. Dit is 7—10 dagen later, afhankelijk van de
weersgesteldheid.
In Nederland werd in 1946 voor het eerst het maaidorsen met
succes toegepast. Thans zijn reeds meer dan 2500 maaidorsers in
gebruik; de meeste in het Zuidwestelijk zeekleigebied en de IJsselmeerpolders. Behalve voor het maaidorsen worden zij gebruikt
voor het rijdende dorsen uit hokken en ruiters en voor het zwaddorsen. Voor het dorsen uit hokken e.d. is een verdeler en bandensnijder nodig, voor het zwaddorsen een opraper.
Er zijn getrokken en zelfrijdende maaidorsers; de meeste worden
aangedreven door een opgebouwde benzine- of dieselmotor. De
snijbreedte van de maaibalk varieert van 5—12 voet.
De capaciteit van een maaidorser wordt bepaald door een groot
aantal factoren:
— de bouw van de machine, met name wat betreft de snijbreedte,
de capaciteit van de dorstrommel, de oppervlakte en vorm van
de stroschudders en de regeling van toerentallen en snelheden;
— de zwaarte en legering van het gewas en in verband daarmee
het aantal richtingen, waarlangs gewerkt kan worden en de
snelheid;
— het vochtgehalte van het zaad en het stro en de aanwezigheid
van ondervruchten of onkruid. Vochtige en groene delen zijn
zwaar en geven spoedig aanleiding tot verstopping.
In een rechtopstaand, rijp gewas verwerken de grote zelfrijdende
maaidorsers ongeveer 0,6 ha per uur; het seizoengemiddelde be190

draagt ongeveer 0,4 ha per uur. Voor kleine getrokken maaidorsers
zijn deze cijfers resp. 0,3 en 0,15 ha.
Het graan heeft bij het maaidorsen een vochtgehalte van
12—25 %. Het is alleen houdbaar bij een vochtgehalte lager dan
16 % , zodat nadragen meestal nodig is.
Met de aankoop van een maaidorser of het aanbesteden van een
loonwerker is men er daarom nog niet. Men moet ervan verzekerd
zijn, dat in de omgeving een drooginstallatie beschikbaar is, die
voldoende capaciteit heeft om in natte jaren alle aangevoerde
granen te drogen.
Sommige bedrijven gaan er toe over in de aardappelbewaarplaats of op een andere plaats graan te drogen, hetzij in zakken,
hetzij los gestort of in silo's.
Graantransport.
Op de meeste maaidorsers is een opzakinrichting aangebracht.
Is het niet druk in het bedrijf, dan is de beste methode met de
maaidorser van tijd tot tijd te stoppen en 8—10 zakken over te
laden op een wagen. Is het wel druk, dan mag dit oponthoud, dat
de capaciteit met 10 % vermindert, niet voorkomen.
De zakken moeten in dit geval in een aantal bij elkaar op vaste
punten van het perceel worden gelost. Op de meeste machines is
voldoende ruimte om een aantal zakken in de glijgoot en op het
platform mee te nemen.
Een zak weegt 50—100 kg, afhankelijk van de soort en de kwaliteit van het graan en het vochtgehalte.
Voor het laden en lossen in handwerk verdienen zakken van
50 kg de voorkeur boven grotere. Bij machinaal laden is het juist
omgekeerd. Zakken moeten met de hand worden geladen door
3 personen : 2 opsteken en 1 stapelen. Voor het opsteken moet een
stevige slok worden gebruikt van ongeveer 1 m lengte.
Beide opstekers houden de stok aan een eindvast. Hij wordt onder
tegen de zak gelegd en deze wordt er overheen getrokken. De opstekers houden nu met één hand de stok en met de andere de krop
van de zak vast.
Het laden kan worden vereenvoudigd door gebruik te maken
van een van de volgende inrichtingen:
— zakkenheffer aan de hef-inrichting van de trekker;
— grijper, eveneens aan de herinrichting van de trekker;
— grijper aan de hydraulische voorlader van de trekker;
— transporteur met opgebouwde motor, die achter de wagen
wordt bevestigd.
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Sommige werktuigen, zoals de transporteur en de voorlader,
worden behalve voor het laden van zakken graan ook voor vele
andere doeleinden gebruikt.

Fig. 93. Zakken graan laden met behulp van transporteur.

Enkele grote bedrijven, die over een eigen drooginrichting en
opslag voor los gestort graan beschikken, gebruiken maaidorsers,
welke zijn voorzien van een graantank met een inhoud van 700—
1000 kg.
Het graan wordt door middel van een vijzel in een naast de
maaidorser opgestelde wagen gestort. Het lossen kan rijdende of
stilstaande geschieden, al naar de organisatie dit toelaat.
Rijdende lossen verdient in het algemeen de voorkeur.
Voor het vervoer van het graan wordt van kipwagens gebruik
gemaakt.
Stro-ajvoer.
Het vochtgehalte van het stro loopt bij het maaidorsen uiteen
van 15—60 % en het kan vrijwel nooit direct na het maaidorsen
worden ingeschuurd.
Het wordt na het maaidorsen
a. in een zwad gelegd;
b. door een, aan de maaidorser bevestigde, touwpers in bossen
gebonden van 7—15 kg;
c. gehakseld en verspreid.
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Het losse stro wordt, nadat het voldoende is gedroogd, door een
opraappers in balen geperst van 25—35 kg. Wanneer een kleine
maaidorser is gebruikt, moeten vóór het persen 2—3 zwaden bijeen
worden geharkt door een zijaanvoerhark.
De strobalen worden door 3 personen geladen: 2 opsteken, 1
stapelen. De beide opstekers gebruiken een tweetandige graanvork,
waarmee ze samen de strobalen op de wagen steken.
Voor het stapelen, evenals voor het lossen, moet een strohaak
worden gebruikt.
Het laden wordt vereenvoudigd door achter de opraappers een
wagen te koppelen, zodat de balen uit het perskanaal via een glijgoot rechtstreeks op de wagen komen. Alleen de opraappersen, die
in de lengterichting persen, zijn hiervoor geschikt.
De stropakken, die tijdens het maaidorsen worden geperst,
moeten aan hokken worden gezet om na te drogen. Een goed type
hok is een hok van 4 pakken in kruisverband, op de korte zijde
neergezet. Ze worden evenals schoven met de vork geladen en
gelost.
De pakken zijn evenals schoven zeer volumineus en voor vervoer over grote afstanden en verwerking in fabrieken moeten zij
worden overgeperst door een stationnaire pers.
I n een n a t t e zomer is het moeilijk het stro voldoende droog te
krijgen. Het verliest dan sterk aan kwaliteit. Dit is de voornaamste
reden, dat men in vele bedrijven, met name in het Noorden van
ons land, nog niet tot het gebruik van de maaidorser is overgegaan.
Het maaidorsen geeft een grote arbeidsbesparing ten opzichte
van het maaien en later dorsen en de kosten van het maaidorsen
zijn lager, doch de kosten van graandrogen en de verliezen aan
stro zijn groter.
De rentabiliteit wordt dus mede bepaald door de prijs, die men
voor het stro ontvangt.
Dit verklaart het verschil in het aantal maaidorsers, dat in de
verschillende provincies aanwezig is.
6.7.

R O O I E N VAN AARDAPPELEN.

Het rooien van aardappelen omvat de volgende handelingen:
1. Boven de grond brengen en verzamelen van allegezonde knollen
zonder dat deze worden beschadigd. E r mogen geen gezonde
knollen in of op de grond achterblijven.
2. De gezonde knollen scheiden van het loof, het onkruid, de
grond en zieke aardappelen, waarbij geen beschadiging mag
optreden of aardappelen verloren mogen gaan.
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Vroeger werden de aardappelen tijdens het rapen in twee maten
gesorteerd: het kriel en de grote. Deze werkwijze is thans vrijwel
geheel verlaten, omdat het hanteren van een extra stel manden
voor het kriel en het rapen in twee bewerkingen zeer tijdrovend
zijn.
Bij de aardappeloogst onderscheiden we de volgende arbeidsmethoden:
— het rooien in handwerk;
— het mechanisch rooien, gevolgd door rapen;
— rooien met verzamelrooiers.
In een afzonderlijke paragraaf zullen we tenslotte het transport
van de aardappelen behandelen.
Voor het rooien in handwerk worden drie methoden toegepast:
A. lichten van de pollen en daarna zoeken en rapen in een tweede
bewerking;
B. opsteken van de pollen, de aardappelen breed uitspreiden en
in een tweede bewerking rapen;
C. opsteken van de pollen en direct zoeken en rapen.
Methode A wordt toegepast op zand- endalgronden.
Met een viertandige mestvork met lange steel worden, achteruitlopend tussen derijen, alle pollen in een strook ter breedte van
2—3rijen opgelicht, zodat zelos komen te zitten. De pollen mogen
niet uit elkaar worden getrokken.
In een tweede bewerking worden eveneens in de richting van de
rijen per werkgang 2 rijen gerooid. Hierbij wordt gewerkt in een
kruipende houding. Met beide handen wordt door de arbeider
iedere pol naar zich toe getrokken en uitgespreid. Daarna worden
de vrijkomende aardappelen geraapt. Vervolgens wordt de grond
nagezocht en de rest van de aardappelen geraapt. Er mogen geen
aardappelen in of op de grond achterblijven. Loof, onkruid en
zieke aardappelen mogen niet tussen de aardappelen terecht
komen.
Ook voor zavelgrond met een goede structuur is het lichten gevolgd door zoeken, ook wel krabben genoemd, een goede methode
van handrooien.
Op kluiterige en stugge zavel- en kleigrond veroorzaakt het
doorzoeken van de grond pijnlijke handen. Velen geven onder
deze omstandigheden de voorkeur aan methode C, waarbij voor
het opsteken, spreiden en nawoelen een rooivork wordt gebruikt.
De rooivork bezit drie platte tanden, de tandlengte bedraagt
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25 cm, de afstand tussen de tanden 6 cm. De lengte van de steel
is 50 cm. De steel is voorzien van een T-vormig handvat. Het
rooien wordt uitgevoerd in een kruipende houding.
Er zijn ook vorken met een langere steel in de handel, doch
hierbij moet mengebuktwerken en ditisvermoeiender dankruipen.
Bij methodeC wordt pol voor pol opgestoken en geraapt.
De arbeider rooit 2 rijen per werkgang.

Fig. 94.
Aardappelrooivork.

Fig. 95.
Kniebeschermer.

Hij zit vóór de rij, iets schuin gericht naar de mand of kist, die
rechts of links naast hem staat.
Bij methodeB worden de aardappelen in een eerste bewerking
met de vork breeduit gespreid en in een tweede bewerking geraapt.
Het uitspreiden en daarna opzoeken over een breed terrein
vragen meer tijd dan de andere methoden, waarbij de aardappelen
direct worden verzameld.
Voor het werken in een kruipende houding is het gewenst knie195

beschermers te gebruiken. Een stevige kniebeschermer is weergegeven in afb. 95.
Het handrooien wordt tegenwoordig in de meeste bedrijven tot
de hoeken en kanten van percelen en tot kleine percelen beperkt.
Een vereenvoudiging van het rooien wordt bereikt door het gebruik van een aardappellichter,die het lichten of opsteken met de
vork vervangt. Dit werktuigheeft eenvlakke schaar, aan de achterzijde voorzien van iets opstaande vingers. De schaar gaat onder
de pollen door en licht deze op. Evenals bij lichten met de vork
stellen we hieraan de eis, dat de pollen niet uit elkaar getrokken
worden en op dezelfde plaats blijven. Lichters voor paardetractie
zijn 1—2rijig, lichters voor trekkertractie 4-rijig.
Het lichten in handwerk kost ongeveer 20 manuren per ha; het
machinaal lichten 8 mu. voor een éénrijige en 3 mu. voor een
4-rijige lichter.
Op klei- en zavelgrond voldoen lichters in het algemeen beter
dan op zandgrond, omdat in het laatste geval de pollen vaak uit
elkaar getrokken worden, hetgeen tot gevolg heeft, dat de hele
grond moet worden doorgezocht. Dit kost aanmerkelijk meer werk.
Mechanisch rooien gevolgd door rapen.
Het rooien wordt verder vereenvoudigd door het gebruik van de
werpradrooier, diede aardappelen verspreid boven degrond brengt.
De aardappelrug wordt opgenomen door een schaar en door een
werprad met grote snelheid opzij geworpen en over een breedte
van ongeveer 2 m verspreid.
Na iedere werkgang moeten de aardappelen worden opgeraapt,
omdat ze bij de volgende gang onder de grond zouden worden gegooid.
Bij een opbrengst van ongeveer 30 ton per ha zijn voor het
rapen 12 arbeiders nodig, wanneer verlangd wordt, dat de rooier
zonder oponthoud kan doorwerken. Bij kleinere ploegen moet het
rooien worden onderbroken en de arbeider, die het rooien verricht,
moet dan helpen met rapen.
De rapers worden verdeeld over de lengte van het perceel, ieder
krijgt een stuk afhankelijk van zijn capaciteit.
Het rapen moet in een staande, voorovergebogen, houding worden verricht. Sommigen doen het kruipend, doch hierdoor daalt de
prestatie, omdat men niet snel genoeg vooruit kan komen.
Een volgende stap bij het machinaal rooien is niet alleen de
aardappelen boven de grond te brengen, doch deze ook op smalle
rijen te verzamelen. Hiervoor is het nodig, dat de grond van de
aardappelen wordt gescheiden, omdat ze anders geheel of gedeelte196

lijk met grond zouden worden bedekt.
Dit geschiedt door zeefkettingen of
zeefraderen.
Bij deze werkwijze worden een aantal rijen op voorraad gerooid, zodat
de rooier en de rapers betrekkelijk
onafhankelijk van elkaarkunnen werken. Betrekkelijk onafhankelijk, omdat niet meer rijen mogen worden
gerooid dan in één of een halve dag
kunnen worden gerooid om groen
kleuren en nat regenen van de gerooide aardappelen te voorkomen.
Het type rooier, dat voor deze
methode van rooien wordt gebruikt,
wordt voorraadrooiergenoemd.
Voorraadrooiers zijn in hoofdzaak
éénrijige werktuigen.
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De manden of kisten worden tussen twee rijen geplaatst. De arbeiders
rapen in kruipende houding 2 rijen
per werkgang. Wanneer de grond een
fijne, losse structuur heeft, komt
tussen de aardappelen weinig grond
voor, zodat de aardappelen met beide
handen kunnen worden opgeschept.
Op kleigrond zitten vaak kluiten
tussen de aardappelen, waardoor deze
één voor één moeten worden geraapt.
Het rapen moet geschieden met
beide handen gelijktijdig, met naar
Fig. 96. Op voorraad rooien met een
elkaar toe gerichte bewegingen.
één- en een tweerijïge machine.
Soms moeten aardappelen worden
losgemaakt van de stolonen, of uit
het loof worden gehaald. Om vlot te kunnen rapen moeten loof en
onkruid van de aardappelen worden verwijderd.
Dit alles vraagt natuurlijk tijd.
Ook neemt de raaptijd toe naarmate de opbrengst groter en de
sortering kleiner is.
De raaptijd per ha vertoont hierdoor een grote variatie (18—160
mu/ha). Sommige rooiers zijn tweerijig. Zij brengen de aardappelen
van 2rijen op één strook, waardoor het rapen wordt vereenvoudigd
(10%).
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De strook moet smal gehouden worden, wanneer geen kluiten,
loof e.d. tussen de aardappelen voorkomen; breed, wanneer dit
wel het geval is. Men kan dit regelen door het afvoerrooster van
de rooier te verstellen.
De capaciteit van een 1-rijige, resp. 2-rijige voorraadrooier bedraagt op een perceel met een lengte van tenminste 200 m 1.00
resp. 1,75 ha per dag. Het rooien kan verricht worden door één
arbeider.
Indien de trekker op de juiste wijze is ingericht, kan deze op
voldoend lange percelen zonder besturing rijden. Dit is mogelijk,
doordat de voorwielen in de voor lopen en doordat het stuur wordt
vastgezet. Het vastzetten geschiedt
— door een stuurslot te gebruiken;
— indien dit niet aanwezig is, door het stuur verend met een elastiek aan de spatborden vast te zetten;
— door een gewicht aan het stuur te hangen (b.v. een jas).
De arbeider kan nu tijdens het rooien op een zitplaats naast de
rooiketting gaan zitten en het werk van de rooier beter controleren
dan wanneer hij op de trekker zit, verstoppingen opheffen, loof
verwijderen e.d. Hij moet hiervoor een stok, een vorkje of iets
dergelijks gebruiken en niet zijn handen. Dit met het oog op blessures. Deze werkwijze mag verder alleenworden toegepast, indien
de trekker op afstand kan worden gestart en stilgezet. Dit geschiedt door met een touw een handle te bedienen, waarmee de
trekker in of uit de versnelling wordt gezet, de aftakas wordt ingeschakeld of stilgezet en de trekker eventueel wordt geremd.
Bij petroleumtrekkers kan ook in geval van nood de smoorklep
worden dichtgetrokken.
Aan het begin en het einde van de rij wordt de trekker dus stilgezet. Helaas zijn de meeste trekkers nog niet op deze wijze uitgerust. Men moet niet op een rijdende trekker stappen of er af
springen. Dit is levensgevaarlijk en daarom ontoelaatbaar.
Rooien metverzamelrooiers.
Wanneer de aardappelen door de zeefinrichting van de voorraadrooier redelijk schoon worden neergelegd, is het doelmatig
zenietweer opdegrondtewerpen,dochmeteenin zakken optevangen.
Om dit te bereiken is in de laatste jaren de verzamelrooierontwikkeld. De eenvoudigste bezit een schaar voor het opnemen van
de aardappelrug, één of meer zeefkettingen voor het uitzeven van
de grond en een afvoerrooster met opzakinrichting.
De eerste zijn enige jaren geleden in gebruik genomen en thans
zijn er reeds duizenden van dergelijke machines.
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Op goed uitzeefbare grond en zonder hinder van loof kunnen twee arbeiders het rooien verzorgen.
Eén bestuurt de trekker ende ander
verwisselt de zakken.
Bij gebruik van een trekker, die
is ingericht voor afstandbediening,
kan zelfs één arbeider het rooien uitvoeren.
Helaas wordt op vele percelen wel
last van loof,kluiten, of beide onderOir .-..*.._
vonden. Het gevolg is, dat 1—4extra
arbeiders op de rooier meerijden om
Fig. 97a. Aardappelverzamelrooier
het loof en de kluiten van de zeefmet zeefketting.
kettingen te verwijderen. Een goede
beveiliging tegen draaiende delen is
voor deze mensen noodzakelijk. Het
uitlezen is een vermoeiend, eentonig
werk. De werkplek voor de arbeiders
is soms zeer vermoeiend:ineen voorover hangende houding moeten zij de
gehele dag van een schuinstaande,
draaiende ketting loof en kluiten rapen. De machines met een leesband
zijn in dit opzicht veel beter. Ook
maakt dit werk het nodig, dat langzaam wordt gereden (1—2 km per
uur).De capaciteit, dieonder gunstige
Fig. 976. Aardappelverzamelrooier
omstandigheden 1 ha per dag bemet schudhor en volgwagen.
draagt, daalt hierdoor tot 0,5 à 0,7
ha.
Om hierin verbetering te brengen, worden sommige rooiers voorzien van een meer intensieve reinigingsinrichting, zoals bv. een
schudhor (afb. 976). Hierdoor wordt de grond beter uitgezeefd.
Kluiten blijven evenwel op de zeven liggen. Om dit te voorkomen
moet dewegworden gevolgd, diewerd beschreven in paragraaf 5.6.
Ook ontstaat bij een intensieve reiniging kans op beschadiging
van de aardappelen.
Voor de verwijdering van het loof en het onkruid worden speciale loofscheiders op de machine gebouwd. Deze komen bv. algemeen voor op de z.g. Veenkoloniale aardappelrooiers, die voor
het rooien van fabrieks- en voeraardappelen dienen.
Deze machines hebben in het algemeen een grote reinigingscapaciteit, doch beschadigen de aardappelen in sterke mate, waar199
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Fig. 98. „Veenkoloniale" aardappelrooier voorzien van loofscheider en
zijtransporteur.
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Fig. 99. Looftrekker.
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door de kwaliteit achteruit gaat. In
de toekomst zal dezelfde methode
moeten worden gevolgd, die voor de
oogst van poot- en consumptieaardappelen wordt nagestreefd en waarbij
het loof vóór het rooien wordt verwijderd.
Voor de pootgoedteelt is deze werkwijze ook gunstig om de overgang van
ziekteverwekkers vanuit het loof naar
de knollen te voorkomen.
Het loof wordt verwijderd door
trekken of doodspuiten met chemische
middelen. Het laatste kan worden geFig. 100. Een looftrekelement aan de
combineerd met loofklappen. Door
trekker, waarmee onmiddellijk vóór hei
rooien het loof op het reeds gerooide
loofklappen sterft een deel van het
land wordt geworpen.
loof snel af, zodat met minder spuitmiddel kan worden volstaan. Een bezwaar van het loofklappen is, dat in natte jaren door de trekkersporen de structuur van de grond wordt bedorven. Doodspuiten
van het volle gewas verdient in dit geval de voorkeur.
Looftrekkers zijn nog niet algemeen in gebruik. In 1957 hebben
in ons land 10 machines gewerkt. Verwacht wordt, dat dit aantal
zich zal uitbreiden.
Om vlot te kunnen werken moeten de aan de oogst voorafgaande
bewerkingen aan bepaalde eisen voldoen. Zo moeten de aardappelruggen hoog worden aangeaard en recht zijn, terwijl de planten regelmatig verdeeld moeten zijn en de stengels midden uit de
rug moeten komen.
Voor het rooien van niet-loofgetrokken gewassen zijn sommige
rooiers voorzien van een looftrekelement, waarmee het loof behoorlijk wordt verwijderd. Hierdoor kunnen 1 à 2 arbeiders, die
anders nodig zijn voor het verwijderen van het loof, worden bespaard.
Verzamelrooiers worden thans reeds op grote schaal gebruikt.
Het meeste in de Veenkoloniën, waar in 1957 ongeveer 50 % van
de aardappels met deze machines werd geoogst. Ook op de zanden kleigronden neemt het aantal snel toe.
Zelfs op zware kleigrond zijn de resultaten goed, mits de voorbewerkingen op de juiste wijze worden uitgevoerd en de structuur
door toediening van stalmest, groenbemesting, gips of schuimaarde in orde is.
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6.8.

TRANSPORT VAN AARDAPPELEN.

Het gebruik van kisten, manden en zakken.
Voor het rapen van aardappelen worden manden en kisten
(veilingkisten of aardappelkratten) gebruikt.
De voordelen van manden zijn:
— een klein eigen gewicht;
— gemakkelijk leeg te storten;
— gemakkelijk te verplaatsen.
Manden verdienen daarom de voorkeur boven kisten. Zij vragen
iets meer tijd bij het rapen, doordat zij moeten worden leeggestort
in zakken. Hiertegenover staat, dat het ledigen van zakken in de
aardappelbewaarplaats, het laden van lege zakken en het verdelen van de zakken op het veld minder tijd vraagt dan van kisten.
Manden worden vervaardigd van wilgeteen, plastiek en ijzerdraad. De kans op beschadiging bij het inwerpen is bij de laatste
groter dan bij plastiek- en wilgemanden.
Manden hebben verschillende afmetingen. Brede, ondiepe manden zijn beter dan smalle hoge. De breedte moet kleiner zijn dan
de diameter van de zakken, waarin zij moeten worden leeggestort.
Een inhoud van 25 kg is voldoende.
In een zak moeten 1 à 2 manden worden gestort; in elk geval
niet meer.
De eerste zak kan zittende worden leeggestort ; voor de tweede
moet men opstaan. Heeft men voldoende zakken, dan verdient
het aanbeveling niet meer dan één mand in een zak te storten.
Als zakken worden gebruikt halve en hele mudzakken. In de
eerste wordt 1 mand gestort, in de tweede 2 manden.
Ook bij het verzamelrooien moeten niet meer dan ongeveer
50 kg aardappelen in een zak komen. Dit geeft de grootste capaciteit van laden en lossen.
Bij het rapen van aardappelen moet ervoor worden gezorgd,
dat de zakken goed worden verdeeld, zodat de rapers geen tijd
verliezen met ophalen van lege zakken.
Bij gebruik van een tweerijige voorraadrooier kan, wanneer
2 rapers gezamenlijk in één mand rapen en, bij een rijafstand van
75 cm, de wagen juist tussen 2 rijen zakken door, zodat van 2 zijden
kan worden geladen.
Bij het verzamelrooien in zakken kan hetzelfde worden bereikt
door in blokken van 4 rijen te rooien. Bij de twee buitenste rijen
worden de zakken achter het platform neergezet, bij de andere
naast het platform. Twee blokken van 4 rijen worden gelijktijdig
gerooid, zodat voldoende ruimte voor draaien aanwezig is.
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//e£ laden.
Dewerkmethode bij het laden wordt W
bepaald door het aantal beschikbare tf:
arbeiders.
Bij liet rapen achter de werprad
en voorraadrooier kan het transport
worden verricht door 1 à 2 arbeiders
(afhankelijk van de wijze van lossen),
indien de rapers dezakken opde wagen
helpen zetten en aangenomen, dat de
ploeg rapers niet groter is dan 8 à 10
*
arbeiders.
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Fig. 101. Detail van de looftrekker.

Bij het rooien met een verzamelrooier worden 3 methoden gevolgd:
A. De zakken worden op de grond neergezet. Degenen, die het
transport verzorgen, laden de zakken. In dit geval zijn tenminste 3 arbeiders voor dit werk nodig.
Beter is het, dat de rooiers helpen laden. In dat geval kan
1 arbeider het transport uitvoeren, indien over een kuilvorm of
transporteur kan worden gelost. Is dit niet het geval dan zijn
2 arbeiders nodig.
B. De zakken worden tijdens het rooien meegenomen naar de
wendakker, waar een wagen is opgesteld. Hierop worden de
zakken door de rooiers overgeladen. Deze methode vraagt minder tijd dan wanneer de rooiers met het laden van verspreid
staande zakken moeten, helpen. Om alle zakken op de rooier
te kunnen meenemen, is óf een groot platform op de machine
aanwezig óf er wordt een volgwagen achter de rooier gehangen.
Zie hg. 976.
C. Nog eenvoudiger is het de afvoer van de machine te verlengen
en de aardappelen rechtstreeks op een gewone landbouwwagen
op te zakken. Het platform van de gewone wagen is groter dan
van een volgwagen zodat meer werkgangen achtereen kunnen
worden gerooid. De enige beperking is hier de beschikbare
trekkracht en het optreden van slip. Onder ongunstige omstandigheden, zoals in 1957, is deze methode alleen op de lichtere gronden uitvoerbaar. Eventueel kan de wagen ook door
een afzonderlijke trekker worden getrokken.
Het aantal arbeiders, dat nodig is voor het laden van zakken
aardappelen, is afhankelijk van:
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a. De trekkracht.
Bij gebruik van een trekker is een afzonderlijke trekkerbestuurder nodig, tenzij deze op afstand wordt bediend.
b. Het gewicht van de zakken.
Het gewicht van een zak met aardappelen loopt in de praktijk
uiteen van 25 tot 75 kg. Ten onrechte menen sommigen, dat hoe
meer men in een zak stopt, hoe eerder het transport gereed is.
Men vergeet hierbij, dat een groter gewicht een naar verhouding
veel grotere vermoeidheid tengevolge heeft.
We moeten daarom bij het laden in handwerk het gewicht
beperken tot 50 kg, dus maximaal 2 manden per zak. Bij machinaal laden zijn daarentegen grote zakken in het voordeel.
Bij verzamelrooien moet de inhoud van de zakken worden aangepast aan de werksnelheid. Bij een hoge werksnelheid moeten de
zakken voller worden, anders kan de arbeider, die de zakken verwisselt, het tempo niet bijhouden.
Zakken van 25 kg kunnen door 1 arbeider op de wagen worden
gezet, waarbij ze door een tweede arbeider worden gestapeld.
Zakken met een groter gewicht moeten door 3 arbeiders worden
geladen. Twee zetten de zakken op de wagen en één stapelt. Bij
gebruik van een trekker is nog een vierde arbeider gewenst. Natuurlijk kunnen ook 3 à 4 arbeiders kleine zakken laden: twee arbeiders laden dan b.v. afzonderlijk aan één zijde van de wagen.
c. De hoogte en het type van de wagen.
Om vlot te kunnen werken moet een wagen een vlakke, grote
laadvloer hebben. Bij handwerk moet de laadvloer bovendien laag
zijn. Met wagens met een hoogte van 45 cm kan één arbeider zakken van 25—50 kg opzetten. Ruime wielkasten voor de achterwielen zijn hierbij nodig om op n a t t e grond vastlopen van de
wielen te voorkomen.
Het lossen.
De werkmethode bij het lossen is afhankelijk van de inrichting
van de aardappelbewaarplaats. Dit kan zijn:
— een kuil;
— een afgeheinde (geventileerde) ruimte op de deel of in de
schuurvakken;
— een speciale bewaarplaats met buitenluchtkoeling en/of koelmachines.
Ook de afgeheinde ruimte in de schuur kan door de buitenlucht
of machinaal worden gekoeld.
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Fig. 102. Lossen in de kuil over een kuilvorm.

Voor het storten in de kuil kennen we twee werkwijzen:
Bij de eerste methode wordt een loopplank dwars over de kuil
gelegd. Aan de zijde, waar de wagen staat, ligt deze op de grond,
aan de andere kant op een verhoging. Eén arbeider zet de zakken
opderandvandewagen,een ander neemt dezakken opdeschouder,
loopt ermee de loopplank op en stort ze midden in de kuil leeg.
Bij de tweede methode wordt via een kuilvorm gelost. De kuilvorm is een dakvormig rooster, dat boven de kuil staat. Hij rust
opeenslede.Aan debovenzijde iseen stortrooster gemaakt, dat tot
aan de wagen reikt. De aardappelen worden op het stortrooster gebracht enrollen door eenopening,in detopvanhet „dak",indekuil.
De lengte van de kuilvorm is gelijk aan de breedte van de wagen.
De voordelen van het gebruik van de kuilvorm ten opzichte van
de loopplank zijn:
— het lossen kan geschieden door één arbeider;
— het tempo is hoger;
— op het stortrooster wordt een deel van de grond uitgezeefd;
— de kuil krijgt een goede en gelijkmatige vorm, waardoor minder
nawerk nodig is.
Evenals bij ruiters, legnesten e.d. het geval is, kan ieder, die
enige handvaardigheid bezit, zelf een kuilvorm construeren.
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— door een betere temperatuur- en
vochtregeling kleinere bewaringsverliezen;
- de mogelijkheid om bij regen en
vorst op een, zonodig verwarmde,
vorstvrije plaats te sorteren en de
aardappelen gereed te maken voor
aflevering;
— minder voorbereidingen en nawerk
dan bij kuilen.

Het inbrengen en uithalen van de
aardappelen vraagt echter bijzondere
voorzieningen, aangepast aan de inFig. 103. Het inbrengen van de aardrichting. Het inbrengen geschiedt
appelen met een transporteur.
meestal met behulp van een t r a n s p o r teur. Om het storten op de transporteur te vergemakkelijken, is deze voorzien van een inwerpbak,
bestaande uit een schud- of rollenhor. De wagen wordt zijdelings
of met de achterkant tegen de inwerpbak geplaatst, zodat de
zakken rechtstreeks vanaf de wagen kunnen worden leeggestort.
De transporteur moet aan de volgende eisen voldoen:
—
—
—
—
—

de valhoogte mag niet meer bedragen dan 50 cm;
de transporteur moet een grote oversteek hebben;
hij moet in hoogte gemakkelijk verstelbaar zijn;
hij moet gemakkelijk verplaatsbaar zijn;
de aardappelen moeten volledig meegenomen worden, zodat ze
niet terug rollen;
— hij moet voldoende capaciteit hebben in alle standen;
— hij moet een ruime inwerpbak hebben, die ongeveer dezelfde
hoogte heeft als de wagen.
De normale capaciteit bedraagt, evenals bij het storten op een
kuilvorm, 10 ton per uur.
Nieuwe methoden van laden en lossen.
Het gebruik van zakken vraagt veel arbeid. Eerst het opzakken,
dan het laden van zakken en tenslotte het leegstorten.
Een grote vereenvoudiging geeft het los transport van de aard206

appelen. Voor voer- en fabrieksaardappelen wordt dit reeds vele
jaren toegepast. Vroeger bestond de algemene overtuiging, dat het
los transport voor pootgoed en consumptieaardappelen teveel beschadiging zou geven. Door een juiste manier van werken kan dit
achter worden vermeden.
Drie nieuwe methoden zijn reeds op enkele bedrijven in gebruik:
— vervoer los op de wagen;
— in een bunker op de rooimachine of op de trekker;
— in laadkisten op de wagen.
Zowel bij het laden als bij het lossen moet een valhoogte, die
groter is dan 50 cm worden vermeden om beschadiging van de
aardappelen te voorkomen.
Kippen, waarbij het achter- of zijschot wordt neergeklapt, heeft
soms tot gevolg, dat de aardappelen sterk gaan rollen.
Dit moet worden voorkomen.
Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk:
— geleidelijk kippen en aan de bovenzijde opendraaien van het
zij- of achterschot;
—de bodem van de wagen draaibaar maken;
— een trechtervormige bak, welke midden onder de bodem wordt
geopend. Onder de opening wordt een horizontale transportband geschoven. Dit systeem, dat o.a. in Amerika opgang heeft
gemaakt, komt alleen in aanmerking voor grotere bedrijven,
omdat het grote investeringen vraagt.
Met het los transport van consumptie- en pootaardappelen zijn
in ons land nog betrekkelijk weinig ervaringen opgedaan. De vooruitzichten zijn echter gunstig, mits de aardappelen voorzichtig
worden behandeld.
De capaciteit bij het los vervoeren van aardappelen isbelangrijk
groter dan bij het gebruik van zakken.Ook ishet werk veel minder
inspannend.
6.9.

BESCHADIGING VAN AARDAPPELEN.

Beschadiging ontstaat door snijden, stoten of rollen.
Het kan worden voorkomen door een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen:
I e . Het rooischaar moet voldoende diep worden gesteld, zodat
geen aardappelen worden doorgesneden.
2 e . De rooimachine, het stortrooster en de transporteur moeten
zodanig geconstrueerd zijn en worden opgesteld, dat de aardappelen geen grotere valhoogte hebben dan 50 cm.
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3 e . Alle harde en scherpe onderdelen van werktuigen, waartegen
de aardappelen kunnen stoten, moeten worden afgeschermd
met rubber, vooral die, waarop de aardappelen neervallen,
zoals op de staven van het schudrooster.
4 e . Zakken met aardappelen moeten voorzichtig worden neergezet en er mag niet overheen worden gelopen.
5 e . Om de grond uit de aardappelen te zeven worden de opgenomen aardappelruggen over schuddende en draaiende kettingen en schuddende roosters gevoerd. Hierdoor ontstaat
altijd gevaar voor beschadiging. Dit kan worden verminderd,
door niet sterker te schudden dan nodig is om de fijne grond
kwijt te worden. Kluiten, loof en onkruid moet men niet proberen uit te zeven. Deze moeten op andere wijze worden verwijderd. De grond aan en tussen de aardappelen werkt enigszins als een stootkussen. Men moet er daarom naar streven de
intensiteit van het zeven zodanig te regelen, dat men de losse
grond eerst kort voor het einde van de zeefinrichting kwijt is
en niet eerder. De meeste rooimachines bezitten verschillende
mogelijkheden tot afstelling: regeling van de helling van de
zeefketting, de sterkte van de schok, het aantal schokken en
de grootte van de vrije ruimte tussen de staven.
Gevaar voor beschadiging, waartoe we ook het stooiblauw
moeten rekenen, is altijd aanwezig.
De grote moeilijkheid is, dat beschadiging niet altijd direct herkenbaar is. Insnijdingen, deuken en ontvellingen zijn duidelijk
zichtbaar. Minder duidelijk zijn zachte plekken als gevolg van
stoten. Het vruchtvlees verkleurt ter plaatse spoedig, doch aanvankelijk ziet men er weinig of niets van. Stootblauw wordt eerst
na enige weken, of soms pas na maanden duidelijk zichtbaar.
Niet zelden worden partijen afgekeurd, omdat de aardappelen
bij aflevering sterk blauw gekleurd worden.
De schade, welke jaarlijks door kneuzen en stootblauw ontstaat,
is groot en bedraagt millioenen guldens.
Een andere moeilijkheid vormt het feit, dat de aardappelen
grote verschillen in gevoeligheid voor beschadiging vertonen als
gevolg van het rijpheidsstadium, waarin ze worden gerooid, de
grondsoort, waarop ze gegroeid zijn, de bemestingstoestand van
de grond en rasverschillen. Libertas is b.v. gevoeliger dan Bintje.
Wat voor de ene aardappel funest is, verdraagt een andere zonder
bezwaar. Daarom kan men slechts één algemene waarschuwing
laten horen: Weest voorzichtig. Behandelt aardappelen, bestemd
voor consumptie en pootgoed, alsof het eieren zijn.
Ook bij de aardappelen, bestemd voor de meelfabrieken, is enige
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a. ontveld.

c. licht gekneusd.

b. stootblauw.

d. ernstig gekneusd.

e. doorgesneden.
Fig. 104. Verschillende typen en graden van beschadiging van aardappelen.
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voorzichtigheid geweest, omdat in de laatste jaren gebleken is,
dat uit de mechanisch gerooide knollen een minder goede kwaliteit
meel werd bereid dan uit de hand gerooide. Behalve eventuele bijmengsels, zoals cokes, is de beschadiging tijdens het rooien enhet
transport en de daardoor ontstane rotting tijdens de bewaring
hiervan de oorzaak.
6.10.

ROOIEN VAN SUIKERBIETEN IN HANDWERK.

In de laatste jaren zijn er in de werkmethoden bij de suikerbietenoogst grote veranderingen gekomen. Vóór 1950 werden nog
vrijwel alle suikerbieten in handwerk gerooid. In 1957was dit nog
slechts voor 70 % het geval en verwacht mag worden, dat het
percentage snel verder zal dalen.
Talrijke nieuwe methoden zijn ontwikkeld of uit het buitenland
overgenomen.
Te beginnen met het lichten van niet-gekopte bieten, eerst met
sloffelichters, daarna met scharelichters. Opdelichtegronden werd
de z.g. Pommritzer-methode ingevoerd, waarbij de in de grond
staande bieten eerst worden gekopt en daarna gerooid. Deze methode werd in 1923 te Pommritz in Oost-Duitsland ontwikkeld.
Vóór 1945 bestond er voor machinale methoden geen belangstelling, omdat er voldoende arbeiders voor het rooien beschikbaar
waren.
De behoefte aan mechanisatie ontstond eerst, toen de schaarste
aan arbeidskrachten voelbaar werd.Daardoor stegen ook de kosten,
waardoor het gebruik van werktuigen rendabel werd.
Een hele reeks van methoden wordt thans toegepast, variërende
van volledig handwerk tot het gebruik van de automatische verzamelrooier, die de bieten en het blad op de wagen levert. De verschillende methoden kunnen als volgt worden ingedeeld:
— rooien in handwerk;
— lichten, daarna rooien met de hand;
— koppen gevolgd door lichten en/of rooien met de hand;
— rooien met verzamelrooiers.
Evenals bij aardappelen zal in een afzonderlijke paragraaf het
transport van de suikerbieten worden behandeld. Daarna wordt
eveneens in een afzonderlijke paragraaf het laden en lossen van
het blad (bietekoppen) besproken.
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Fig. 105. Goed en slecht gekopte bieten

Kwaliteit van het werk.
Aan het rooien van suikerbieten worden de volgende eisen gesteld:
A. De bieten moeten gaai en onbeschadigd worden gerooid.
In de praktijk wordt dit nooit voor 100 % verwezenlijkt. Verliezen ontstaan door afbreken van de bieten bij het uit de grond
lichten. Bij slecht werk, zowel bij hand- als bij machinaal
rooien, bedragen deze 5—10 %. Rooiverliezen tot een maximum van 2 % van de opbrengst zijn toelaatbaar, maar niet
meer.
Bij de reiniging in de machine of door afkloppen met de spade
ontstaan sneden en wonden, waardoor het rotten van de bieten
tijdens de bewaring wordt bevorderd en suikerrijk sap uittreedt. Ook dit moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
B. Grote verliezen kunnen ontstaan, doordat de bieten niet goed
worden gekopt.
Te diep koppen geeft kofiverlies. Een gedeelte van de wortel
blijft aan de kop zitten. Wordt deze vervoederd, dan is het
geen volledig verlies, maar wel een gedeeltelijk verlies, omdat
de waarde voor de fabriek groter is dan als veevoer. De kop
moet juist onderhetbladworden afgesneden (fig. 105,vooraan).
2J1

Te hoog koppen, zodat een gedeelte van het blad aan de biet
blijft zitten, geeft koptarra. Blad bevat vrijwel geen suiker,
terwijl de fabriek bij de verwerking van de bieten er een zekere
hinder van ondervindt. Daarom past de fabriek een korting
toe op het geleverde gewicht, wanneer te hoog wordt gekopt.
Tegelijk met een korting voor aanklevende grond en stortgrond,
grondtarra genoemd, wordt de korting voor koptarra toegepast.
De bepaling geschiedt door het onderzoek van een aantal monsters bij de levering. De grond wordt door wassen verwijderd;
hoog gekopte bieten worden rondom bijgesneden. We spreken
van een goede kwaliteit van het werk, wanneer de som van
kopverlies en koptarra niet groter is dan 3 % van de opbrengst.
C. Door omduwen of in de grond rijden ontstaat soms verlies van
hele bieten. Dit moet worden voorkomen door aanpassing van
de rijafstand aan de bandbreedte van de trekker en de rooimachine en door zorgvuldig te werken.
D. Reeds werd opgemerkt, dat blad aan de biet voor de suikerfabricage ongewenst is. Blad bevat weinig suiker en veel eiwitten en kleurstoffen, die uit het ruwe sap moeten worden verwijderd. Het veroorzaakt dus alleen kosten.
Ooklos blad is om dezelfde redenen ongewenst. Tos blad tussen
de bieten moet daarom zoveel mogelijk worden voorkomen.
Weliswaar bezitten de meeste fabrieken in de toevoerkanalen
naar de snijmolens, waar de bieten met waterkracht doorheen
gedreven worden, bladvangers, doch deze hebben slechts een
beperkte capaciteit. Bovendien veroorzaakt ook dit kosten.
Voor het handrooien van suikerbieten moeten we onderscheid
makentussen klei-enzavelgrond enerzijds enzandgrond anderzijds.
Op klei- en zavelgrond worden twee methoden toegepast:
— opsteken met de spade gevolgd door koppen met het kapmes;
— koppen met de kopschoffel endaarna rooienmet de bietentang.
Handrooien met spade en kopmes.
Het gebruik van de spade en het kapmes is reeds vele jaren
bekend. De werkwijze is hierbij als volgt:
In de eerste werkgang worden de bieten van een zwad van 8—9
teeltrijen gelicht en in ligrijen neergelegd. Bij een rijafstand van
50cmin4ligrijen; bij een kleinererijafstand in 3ligrijen. De bieten
worden zodanig neergelegd, dat de worteleinden gericht zijn naar
de plaats, waar de wiers of hoopjes bieten zullen komen.
Bij het opsteken wordt de spade naast de biet in de grond gedrukt. De arbeider werkt in een gebogen houding. Hij houdt met
de ene hand het loof vast, met de andere hand de spade.
21.2
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Fig. 106. Schema voor het rooien van suikerbieten in handwerk.
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Het opsteken verloopt in drie bewegingen:
Ie. De spade wordt vlak naast de te
rooien biet in de grond gestoken.
2e. Daarna wordt hij achterover gedrukt en tegelijk wordt de biet
met de andere hand aan het loof
omhooggetrokken.
3 e . De spade endebiet worden tegen
elkaar geklopt om aan de biet
klevende grond te verwijderen.
De bietenspade heeft een speciale
vorm. Het blad is 10cm lang, boven
4,5 en onder 1,5 cm breed, uitlopend
in twee punten (zwaluwstaart). Het
blad is van staal, steel en het handvat zijn van hout. Er komen zowel
T- als D-handvaten voor. De laatste
voldoen het beste, mits ze voldoende
breed en hoog zijn. De breedte moet
tenminste 12, de hoogte 16 cm bedragen.
Het koppen wordt uitgevoerd met
een kap- of drukmes.Meteendrukmes
wordt sneller gewerkt dan met een
kapmes, omdat eenvoudiger bewegingen worden gemaakt. Het handvat
moet tenminste 20 cm boven de snede
zijn geplaatst, zodat dikke bieten niet
tegen de hand stoten.
Het koppen wordt uitgevoerd in
een richting tegenovergesteld aan die
Fig. 107. Verschillende typen messen
bij het opsteken en in een kruipende
voor het koppen van bieten.
houding.
De ene hand houdt het mes; de
andere hand grijpt de gekopte bieten en werpt deze op een hoop
of een wiers.
Er zijn ook drukmessen met een lange steel. De arbeider behoeft nu niet te kruipen of diep voorover te buigen. In de eerste
werkgang wordt gekopt, in de tweede worden de bieten met een
bietenschepvork geladen of bij elkaar gebracht.
Om met een kopmes vlot te kunnen werken, moeten de bieten
netjes naast elkaar liggen.
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Handrooien met kopschoffel en bietentang.
De bietentang werd enige jaren geleden voor
het eerst gebruikt om gekopte bieten, die vanwege de natte grond niet konden worden gelicht,
uit de grond te halen. Reeds spoedig bleek, dat
de kopschoffel en de tang voor vochtige klei- en
zavelgrond een goede vervanger zijn van de spade
en het mes. Hoe natter de grond is, hoe groter
de voordelen zijn, te weten:

;
.

— minder grondtarra en rooiverlies;
— bieten en blad behoeven niet met de hand
te worden aangeraakt;
— er kan in een staande houding worden gewerkt ;
— het blad wordt schoon gewonnen;
— toename van de prestaties met ongeveer
10 %.
Als gevolg hiervan neemt het gebruik van kopschoffels en bietentangen snel toe, vooral op
zware, natte kleigrond.
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Gerooid wordt in zwaden van 6—8 rijen afhankelijk van de rijafstand. In de eerste bewerking wordt gekopt, in de tweede gelicht. Blad
en bieten worden als regel op wiersen neergelegd,
alleen bij kans op bevriezing in hoopjes.
Wiersen verdienen in het algemeen de voorkeur, omdat blad en bieten hierbij slechts opzij
behoeven te worden gegooid, terwijl ze bij
hoopjes ook vóór- of achteruit moeten worden
verplaatst. Men begint aan die zijde van het
Fig. 108.
perceel, dat steeds met de wind mee kan worden
Fen
d,
gegooid.
kopschoffel.
Met de kopschoffel wordt in een enigszins
voorovergebogen houding rij voor rij gekopt. In
één vloeiende beweging wordt het mes door de biet gestoken, de
kop opgenomen en weggeworpen. Om vlot te kunnen werken,
moet de kopschoffel er als volgt uitzien:
1. Eeniets naar buiten gebogen of schuin geplaatst stalen mes met
een rechte, scherpe snede. Een minimum-lengte van het mes
van 20 cm en een breedte van maximaal 4 cm.
2. Achter het mes een ruimte van 16 cm, die in hetzelfde vlak ligt
215

als het mes, zodat de beugel, waarmee het mes aan de steel is verbonden, niet tegen de biet stoot.
3. Eén of meer verbindingsstaafjes
tussen mes en vork,waardoor de
bietekop niet tussen het mes en
de beugel doorzakt.
4. Een hoek tussen mes en steel van
140° en een lengte van de steel
van 150 cm voor een arbeider met
een lengte van ongeveer 170 cm.
5. Een gladgepolijste essehouten steel
met een dikte van 25—30 m m
zonder handvat.

:

Fig. 109«. Bietenrooitang.

Fig. 109£>. De vorm van de bek.
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Behalve in combinatie met de rooitang wordt de kopschoffel gebruikt
voor het koppen van bieten, die in
gekopte toestand machinaal worden
gelicht. Twee arbeiders kunnen, naast
elkaar werkend, desgewenst de koppen rechtstreeks op een naast hen
rijdende wagen werpen. Het eenvoudigste is hierbij het gebruik van paarden, die op afroep een eindje optrekken. Maar ook een trekker, die voorzien is van een kruipversnelling en
zonder bestuurder met een snelheid
van 400 m per uur rijdt, kan hiervoor
worden gebruikt.
Bij gebruik van paarden kopt iedere
arbeider 2 rijen, bij gebruik van de
trekker 1 rij.
Het verdient aanbeveling aan de
kant, waar niet wordt geladen, een
hoog schot te plaatsen, zodat geen
koppen over de wagen heen vliegen.
De bietenrooitang bestaat uit twee
55—60 cm lange armen, van boven
voorzien van een handvat en een bek
met 6 tanden. Door de handvaten
van elkaar te trekken, wordt de bek
gesloten. De handvaten staan bijna
horizontaal.
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a. vastgrijpen van de biet.

&.de biet een kwartslag draaien.
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c. optrekken.

jZ. wegwerpen.

Fig. 110. Het optrekken van suikerbieten met de rooitang.

De bek moet, evenals de tanden, aan de onderzijde scherp zijn,
zodat hij gemakkelijk in de grond dringt.
De tanden moeten voorts iets omlaag gericht zijn, zodat de tang
de bieten bij het ewgwerpen vlot loslaat.
Het gewicht van detang magniet meer bedragen dan 2kg. Doordat sterke wringing optreedt, moet hij van staal worden vervaardigd en vooral bij het draaipunt soliede worden uitgevoerd.
De biet wordt door de bek van de tang vastgegrepen, daarna
wordt de tang een kwartslag gedraaid, opgetrokken, geopend en
tijdens het opengaan in de richting van de wiers gezwaaid, zodat
de biet op de gewenste plaats komt.
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Fig. 111.

Kapmes met rooihaak.

Door het draaien van de biet in de grond komt deze er zeer
schoon uit. Op natte grond en bij slanke, rechte bieten gaat dit
beter dan op droge grond en met vertakte bieten. Ook moeten de
bieten alleen staan.
Handrooien op zandgrond.
Op zandgrond staan de bieten voldoende los om opgetrokken
te worden. Dit geschiedt in een afzonderlijke bewerking of tegelijk
met het koppen ; in het eerste geval staand, in het tweede zittend.
In een zittende houding kan men minder kracht uitoefenen dan
staand. Een goede oplossing hiervoor is het gebruik van een kapmes, dat voorzien is van een rooihaak.
Bij vastzittende bieten, die niet met één hand kunnen worden
opgetrokken, wordt de haak in de biet geslagen en dan met beide
handen getrokken.
De haak, die zich aan de voor- en bovenzijde van het mes bevindt, moet in het vlak van het mes liggen om blessures te voorkomen.

6.11.

H E T GEBRUIK VAN K O P P E R EN LICHTER.

Eerst lichten, daarna rooien met de hand.
Het opsteken met de spade is een zwaar werk, dat veel tijd
vraagt.
Het handwerk wordt gemakkelijker en eenvoudiger door de
bieten mechanisch te lichten door een stel scharen of pennen onder
de bieten door te trekken, zodat deze worden opgelicht. De bieten
mogen daarbij niet worden omgetrokken of op hopen worden ge218
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Fig. 112. Een drierijïge pennelichter.

sleept. Ze moeten recht overeind blijven staan, zodat ze aan het
loof kunnen worden beetgepakt. Andere voorwaarden zijn:
— zo weinig mogelijk blad losscheuren en vernielen;
— zo weinig mogelijk grond aan de biet smeren;
— alle bieten lichten en geen punten afbreken;
— de grond zo weinig mogelijk losmaken in verband met de later
volgende transportwerkzaamheden.
Om aan al deze voorwaarden te voldoen, moet de lichter zeer
nauwkeurig worden afgesteld.
Op de trekkerbedrijven wordt de voorkeur gegeven aan de
3—6 rijige lichter, die is aangebouwd aan de trekker. Eénrijige
lichters geven betrekkelijk weinig tijdbesparing, doordat het lichten veel tijd vraagt en het paard nogal veel blad vernielt. Als type
lichter komt de pennelichter naar voren. Vroeger werden veel
sloffe- en scharelichters gebruikt. Pennelichters bieden het voordeel, dat minder grond aan de biet wordt gesmeerd.
Wanneer de bieten na het lichten enige dagen blijven staan,
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rijpen zij sneller af. Het blad verwelkt en eris kans, dat liet suikergehalte sterker stijgt dan wanneer de bieten zouden zijn doorgegroeid. De groei verloopt echter langzamer, zodat de totale suikeropbrengst vermoedelijk ongeveer gelijk blijft. De aan de bieten
klevende grond verweert en wordt later bij het op zwad leggen
van de bieten gemakkelijk afgeklopt.
Het koppen gebeurt 6—10 dagen na het lichten. Hierbij wordt
dezelfde methode toegepast als bij handwerk.
De tijdbesparing na lichten ten opzichte van volledig handwerk
bedraagt 15—25 %.
Bij een slechte kwaliteit van het lichten is deze echter nihil.
Velebedrijven, waar gedurende één of meerjaren lichters werden
gebruikt, zijn in de laatste tijd overgegaan tot volledig machinaal
rooien.
Koppen, gevolgddoor lichten enlof rooien met de hand.
Door eerst te koppen kunnen de bieten met eenvoudige werktuigen worden gelicht en verzameld.
Het koppen geschiedt met de kopschoffel of een één- of meerrijige mechanische kopper.
Sommige koppers bezitten een looftransporteur en een verzamelbak voor het blad, waardoor het blad op wiersen wordt verzameld.
Koppers zonder looftransporteur zijn ondoelmatig. Het vraagt
namelijk veel tijd en moeite in een gewas gekopte bieten verspreid
liggend blad op te laden of op wiersen te verzamelen. Dit veroorzaakt ook veel los blad.
Er zijn ook mechanische koppers, die de bietekoppen rechtstreeks op de wagen kunnen leveren. In ons land wordt hiermee
echter weinig gewerkt.
Worden de bietekoppen op wiersen gebracht, dan kunnen twee
werkwijzen worden toegepast:
A. Het perceel wordt gekopt en gerooid in stroken van 6—8 teeltrijen breed. De stroken worden na elkaar afgewerkt. Het blad
komt dus steeds op bloot land en naar keuze kunnen eerst de
bieten of het blad worden afgevoerd.
B. Bij het koppen wordt het blad van twee zijden op wiersen gebracht, één wiers per 10—12 teeltrijen.
Nu kan tussen twee wiersen doorgereden worden en het blad
worden opgeladen.
Opladen van het blad tijdens of na het koppen heeft het voordeel, dat het perceel geheel vrij is voor lichten, schoon-eggen van
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Fig. 113. Eenrijïge kopper met loofverzamel bak.

de bieten, enz. Er moet echter tussen de nog in de grond staande
bieten worden gereden.
Rijafstand en wielbasis van de trekker en de wagens moeten
dus bij elkaar passen. Verder mogen de wielen niet dief insporen,
omdat dit het lichten bemoeilijkt.
Brede lagedruk banden, die aan dit laatste wel voldoen, zijn
vaak te breed. In feite is deze methode daarom beperkt tot droge
kleigrond en lichte zavel- en zandgrond.
Op vochtige kleigrond — waarmee men tijdens de suikerbietenoogst het meest te maken heeft — moeten eerst de vrijkomende
rijen gekopte bieten, die tussen de wiersen blad liggen, worden
gerooid en aan wiersen gebracht om ruimte te maken voor het
transport. Naar keuze kunnen nu eerst de bieten of het blad worden geladen. Nadat het blad isgeladen, kunnen de overige— onder
het blad uitkomende —bieten worden gerooid. Bij deze werkwijze,
ook wel de om- en-om methode genoemd moet de oppervlakte, die
achter elkaar wordt gekopt, worden beperkt, zodatde bieten3 à 4
dagen later zijn gerooid.
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Fig. 114. Het blad wordt geladen, de bieten staan nog in de grond.

De reden hiervan is, dat gekopte, in de grond staande, bieten
reeds na enige dagen een daling te zien geven van het suikergehalte,
als gevolg van de ontwikkeling van nieuw blad.
Hieruit volgt tevens, dat bij zeer wisselvallig weer de oppervlakte
die men onderhanden heeft kleiner moet zijn dan bij mooi, vast
herfstweer.
Voor het lichten worden 1—4 rijige lichters gebruikt; zowel
paarde- als trekkerlichters komen voor.
De bieten moeten gaaf worden gerooid en volledig boven de grond
worden gebracht.
Enige keren eggen met een kettingegge of zware onkruidegge
geeft een behoorlijke reiniging van de bieten, behalve op kleigrond
onder n a t t e omstandigheden.
Door het rollen zet zich onder deze omstandigheden hoe langer
hoe meer grond op de bieten af.
De methode „eerst koppen, daarna lichten" is voor natte kleigrond
derhalve niet geschikt. Rooien met de bietentang of lichten van nietgekopte bieten geeft hier betere resultaten evenals het gebruik van
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Fig. 115. Een aardappelrooier ingericht voor het rooien van bieten.

de grote rooimachine voor zover deze over een goede reinigingsinrichting beschikt.
Verzamellichters.
De verzamellichters nemen in de suikerbietenoogst een bijzondere plaats in. Deze werktuigen zijn alleen geschikt voor het
rooien van gekopte bieten. Door het ontbreken van een kopper en
een loofafvoerinrichting zijn verzamellichters goedkoper dan volledige rooiers. Het meest bekend zijn de vorklichters met als reinigingsinrichting voor de bieten een ronddraaiende korf, die over
de grond loopt of door de aftakas van de trekker wordt aangedreven. De reiniging i s m i n d e r intensief dan bij sommige volledige
rooiers. Als gevolg hiervan komen zij alleen voor op de lichtere
gronden. De bieten worden geleverd in dwarszwaden of op de
wagen.
Bij de eerste uitvoering wordt de verzamellichter soms in combinatie gebruikt met een verzamelkopper. Beide werktuigen worden afzonderlijk getrokken of tezamen achter één trekker gehangen. Bij de laatste methode kopt de kopper de derde rij links van
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Bieten in bunker (op trekker) — blad verspreid.

b. Bieten op dwarszwad, blad verspreid.

c. Bieten in bunker (op trekker)
blad op dwarszwad.
Fig. 116. Werkwijze v;
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verschillende typen rooiers.
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derij,diegerooid wordt. Eén arbeider bedient de kopper, een ander
de rooier.
Aardappelrooiers worden op de lichtere gronden eveneens als
verzamellichter voor bieten gebruikt. Het rooischaar wordt vervangen door een scharelichter. Voor de bieten kan dezelfde transportinrichting worden gebruikt als voor de aardappelen.
Op natte kleigrond zijn de resultaten teleurstellend, omdat deze
werktuigen de bieten onvoldoende reinigen.
6.12.

ROOIEN MET EEN VERZAMELROOIER.

Aan de constructie van een verzamelrooier worden hoge eisen
gesteld,omdat indebietenoogst gewoonlijk tweeprodukten moeten
worden gewonnen, de bieten en het blad. Dit is echter niet altijd
het geval. In veearme streken blijft het blad op het land achter
als meststof.
Dewaarde van het blad alsmeststof wordt geschat opf 100—150
per ha. Doordat de vraag naar het blad in deze streken klein is,
komt de handelswaarde hier niet bovenuit.
Op gemengde bedrijven en op akkerbouwbedrijven in de omgeving van veehouderijgebieden heeft het blad echter een handelswaarde, die 2 à 3 maal zo hoog is.
Dientengevolge zijn er thans bietenrooiers, die wel, en andere
die het blad niet verzamelen.
Alle rooiers koppen, lichten, reinigen en verzamelen de bieten.
De wijze van verzamelen is echter verschillend. Het gevolg van
deze verschillen is, dat we thans de volgende typen onderscheiden:
A — de bieten worden gestort op de grond, in dwarszwaden;
B — de bieten worden gestort op de grond, in lengtezwaden;
C — de bieten worden gestort in een verzamelbak op de machine;
D — de bieten worden gestort in een verzamelbak op de trekker;
E — de bieten worden gestort in een naast of achter de rooier
lopende wagen.
Ook voor het blad worden verschillende werkwijzen gevolgd.
Het gevolg is, dat de combinatie van het ene systeem voor de
bieten en een ander voor het blad een groot aantal typen rooiers
tot gevolg heeft. Vooral als we aan de reeks nog toevoegen de
machines, die het blad verspreiden.
Voor het verzamelen van bieten op dwarszwaden is een verzamelbak op de machine gebouwd, die bij iedere werkgang op vaste
punten wordt geletgd. Hetzelfde geldt voor het blad.
Lengtezwadenworden gevormd, doordat een transportband, met
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een verstelbare afvoerinrichting, de bieten van verschillende rijen
op één strook brengt.
Lengtezwaden bieden ten opzichte van dwarszwaden het voordeel, dat ze smaller zijn. Ze zijn geschikt om zowel met de vork
als met een oplader te worden geladen. Op natte grond moet er
voor worden gezorgd, dat de bieten niet in diepe wielsporen terecht
komen.
Om de bieten op vlakke grond te krijgen, zijn daartoe sommige
rooiers voorzien van een grondschaaf.
Dwarszwaden zijn breed, omdat al rijdende gelost wordt en ze
zijn vaak grillig van vorm. Wanneer ze met de vork worden geladen, vraagt dit, vanwege de grote breedte van het zwad extra
tijd.
Het dwarszwad is minder bezwaarlijk wanneer een laadinrichting op de trekker wordt gebruikt.
Het weer op de grond deponeren van de bieten na het rooien
biedt het voordeel, dat zij bij opladen onder droge omstandigheden
opnieuw wat grond kwijtraken. Dit is sterk het geval, wanneer de
bieten met een oplader worden geladen. Dit werktuig wordt echter
nog weinig gebruikt. Sommigen gebruiken als oplader de aardappelrooier.
Het blad wordt bij dezewerkwijze zodanig met grond vermengd,
dat het niet meer voor het vee geschikt is.
Afvoer van het blad vóór de bieten is hierbij dus noodzaak.
In het algemeen is het doelmatig de bieten direct af te voeren.
De eenvoudigste oplossing is, als ze tijdens het rooien meteen kunnen worden geleverd.
Wanneer dit niet mogelijk is, worden de bieten op een gemakkelijk bereikbare plaats opgeslagen. Het land wordt bij het rooien
dus meteen vrijgemaakt.
Dit heeft 3 voordelen:
A. Bij het rooien wordt de grond soms vrij diep losgemaakt, waardoor het transport na regen wordt bemoeilijkt.
B. Het op het veld gebleven blad wordt, wanneer het voor veevoer
moet dienen, minder vernield.
C. Het land kan kort na de oogst worden geploegd.
Op vele bedrijven eindigt de oogst in sommige jaren niet vóór
15december. Het gevolg is, dat zeer laat en meestal zeer natte
grond wordt geploegd, die na een zachte winter in het voorjaar
een slechte structuur heeft.
De directe afvoer van de bieten tijdens het rooien kan op drie
wijzen plaats hebben:
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— in een verzamelbak op de rooier;
— in een verzamelbak op de trekker;
— in een naast of achter de rooier lopende wagen.
De keuze van de te volgen methode wordt bepaald door het
aantal beschikbare arbeiders, trekkers, wagens en de toestand van
de grond.
Bij gebruik van een voldoend zware trekker en onder gunstige
omstandigheden kan de wagen achter de rooier worden gehangen.
Om voldoende te kunnen laden, zonder dat een arbeider op de
wagen voortdurend de bieten moet verdelen, is het nodig, dat
70 cm hoge schotten worden aangebracht. Om in de lengte een
voldoende verdeling te krijgen, kan de wagen door een schot in
het midden in een voor- en achterhelft worden verdeeld. Eerst
wordt de achterste helft geladen, daarna de voorste. Een eenvoudige oplossing hiervoor is het gebruik van een verstelbare trekhaak b.v. in de vorm van twee in elkaar passende stangen, waarbij
de binnenste stang in twee standen verstelbaar is.
Op natte grond is de extra benodigde trekkracht voor de wagen
oorzaak van veel slip en oponthoud. Op de meeste bedrijven moet
als gevolg hiervan de wagen door een afzonderlijke trekker worden
getrokken. Het rooien en het transport vragen in dit geval 3 trekkers en 4 tot 5 arbeiders:
2 arbeiders voor het rooien;
1 arbeider
„ „ transport van de wagen, die wordt geladen;
1
„
„ de afvoer van de bieten.
Afhankelijk van de methode van lossen zijn voor dit werk ook
nog 1à 2 arbeiders nodig.
Op vele bedrijven zijn deze mensen en werktuigen niet aanwezig. Samenwerking van enige bedrijven is een goede oplossing.
Wanneer deze niet mogelijk is moet een andere methode van
laden worden gevolgd. Een verzamelbak op de rooier of een verzamelbak op de trekker. Ten opzichte van een verzamelbak op de
rooier biedt de laatste 4 voordelen:
a. Naarmate het gewicht stijgt wordt de wieldruk van de trekker
groter, waardoor slip wordt tegengegaan.
b. Een verzamelbak op de trekker kan voor vele doeleinden worden gebruikt.
c. Het kippen van de verzamelbak kan op eenvoudige wijze hydraulisch geschieden. Een zijkipper verdient in het algemeen de
voorkeur, omdat hierbij steeds langs de gereedstaande wagen
wordt gereden.
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à. Het gewicht van de rooier kan door een lichtere constructie
kleiner worden gehouden, waardoor de machine goedkoper kan
zijn en op nat land beter bruikbaar is.
De capaciteit van een éénrijige verzamelrooier bedraagt ongeveer 1 ha per dag.
In 1957 waren reeds 1000 volledige bietenrooiers in ons land in
gebruik. Het zijn vrijwel uitsluitend éénrijige werktuigen.
Op de grotere bedrijven neemt het gebruik snel toe. In vele gezinsbedrijven, met name de gemengde bedrijven, waar het blad
een grote waarde heeft, zijn in de naaste toekomst een lichter en
een kopper voldoende. Ook een vereenvoudiging van het handwerk is reeds een belangrijke stap vooruit.
6.13.

TRANSPORT VAN BIETEN EN BLAD.

Bieten.
Onder het transport verstaan we het laden, het lossen en het
vervoer van de laadplaats naar de losplaats en terug.
Voor het laden zijn belangrijk: de ligging van de bieten, het
gebruikte gereedschap of het werktuig en de inrichting van de
wagens.
De ligging van de bieten kan zijn:
a. verspreid.
Dit komt voor als de bieten zijn gelicht met een eenvoudige
lichter en eventueel zijn geëgd.
b. in hoopjes.
Bij rooien in handwerk worden de bieten van 6 tot 9 rijen in
hoopjes verzameld. Er is nu voldoende ruimte tussen de rijen
hopen voor de paarden of de trekker en de wagens.
c. in wiersen oflengtezwaden.
Dit komt zowel voor bij hand- als bij machinaal rooien. Het
aantal rijen op een wiers varieert van 4 tot 8.
d. in zwaden dwars op de zaairichting.
Verzamelrooiers en -lichters, die de bieten in een verzamelbak
bij elkaar brengen, welke op vaste punten wordt geledigd, vormen dwarszwaden.
Als methoden van laden komen voor: met de hand, met de
bietenvork, met de hydraulische voor- of achterlader van de trekker en met de oplader.
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Laden met de hand komt alleen in aanmerking voor bieten in
verspreide ligging. Gemakkelijker en even vlug kan in dit geval
met een hooivork worden geladen en men behoeft dan niet te
bukken.
Het laden van verspreid liggende bieten vraagt de dubbele
tijd van het laden uit hopen of wiersen. Het vooraf bijeenbrengen
van de bieten verdient daarom als regel de voorkeur. Verzamelde
bieten moeten worden geladen met de bietenvork.
Van bietenvorken zijn verschillende typen in de handel: met
5 of 6 tanden, van verschillende lengte en breedte en met een verschillende doorbuiging van de tanden. De verbinding tussen steel
en vork bestaat uit:
a. een korte, aangesmede bus;
b. een lange bus met pen en klinkbout;
De steel is gebogen. Het handvat kan zijn een T- of D-handvat.
Het gewicht van een bietenvork loopt uiteen van 3,0 tot 4,8 kg.
Een goed type vork heeft de volgende kenmerken: zestandig,
een grote breedte, vrijwel rechtstaande tanden, aan de punt voorzien van kleine ronde knoppen. Als steel voldoet het beste een
essehouten steel van ongeveer 80 cm lengte met een doorbuiging
van 20cm en aan het einde voorzien van eenruim, houten D-handvat. De verbinding tussen steel en vork moet worden gevormd
door een lange bus met pen en klinkbout. Het gewicht van de vork
mag niet uitgaan boven 3,5 kg. Zie afb. 119.
Delaadtijd voor 1 ton bieten van wiersen opeen landbouwwagen
met een hoogte van 100 cm bedraagt 25 manminuten. Het laden
wordt vereenvoudigd door het gebruik van een lage wagen met de
laadvloer op 45 cm boven de grond. De tijdbesparing bedraagt
30 %. Om diepe sporen en slepen van de bak over de grond tegen
te gaan, moet de wagen worden voorzien van brede, lage drukbanden. Op natte en losse grond geven deze een belangrijke besparing aan trekkracht ten opzichte van hogedruk-banden.
Mechanisch laden van de bieten geschiedt met mechanische
laders, die door de trekker worden getrokken en aangedreven of
op de trekker zijn gebouwd. Bij deze laatste groep kunnen we nog
weer onderscheid maken in voor- en achterladers.
Op de trekker gebouwde laders zijn geschikt voor het laden van
wiersen zowel als van hopen.
De getrokken laders zijn alleen geschikt om wiersen te laden.
Getrokken laders, speciaal als bietenlader gebouwd, komen alleen
in aanmerking voor grote landbouwbedrijven en vervoerders, die
met een aantal vrachtauto's of wagens het vervoer verzorgen.
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De capaciteit van een dergelijke lader bedraagt 40—60 ton per
uur. De breedte van de wiersen moet nauwkeurig zijn aangepast
aan de breedte van de pickup.
Bij stationnair laden uit grote hopen worden zij ook wel gebruikt
als transporteur.
Verschillende fabrieken hebben een stelsel van termijnlevering,
waardoor binnen een kort tijdsbestek niet alle verbouwde bieten
kunnen worden geleverd. Wanneer de weersgesteldheid gunstig is
voor het rooien, gaan vooral in de late herfst vele bedrijven ertoe
over de bieten tijdelijk op te slaan op een verhard terrein op het
bedrijf.
In het algemeen moet de periode van bewaring van de bieten
worden beperkt. Dit geldt zowel voor de bewaring op het land als
op het bedrijf, omdat dit steeds met gewichtsverliezen gepaard
gaat.
Bij het stationnair laden uit grote hopen kunnen verschillende
werktuigen het werk vereenvoudigen: transporteur, hydraulische
lader aan de trekker en laadmachine. Als trekkerlader wordt
zowel de vorkladerals de grijper gebruikt. Op grote bedrijven worden ook zelfrijdende laadkranen gebruikt.
In een natte herfst veroorzaakt het vervoervan de bieten vaak
moeilijkheden als gevolg van slip van de trekker. Middelen hiertegen zijn: een antislip-inrichting aan de wielen (kettingen of
dwarsstaven over de banden, stapwielen naast de banden). Ook
bredebanden zijn belangrijk. Een andere oplossing is de druk op
de wielen te verhogen door wielgewichten, door de banden met
water te vullen of door een twee-wielige wagen te gebruiken. Vierwielige wagens kunnen hiertoe tijdelijk tot twee-wielige worden
omgebouwd.
Onder zeer ongunstige omstandigheden worden goede resultaten
bereikt met wagens, waarvan de wielen door de aftakas van de
trekker worden aangedreven. Voor de meeste bedrijven is deze
dure oplossing echter niet nodig.
Van belang zijn verder:
a. Voldoend brede dammen, welke voorzien zijn van een verharding. Juist in de dam, vlak ervoor en erachter, waar alle verkeer samenkomt, blijven veel wagens steken!
b. Een gelijke spoorbreedte van trekker en wagens, zodat de
grond niet verplaatst behoeft te worden.
c. Bij gebruik van paarden een goede menner, die de paarden
gelijk op laat trekken en de dieren rustig weet te houden als
het zwaar gaat. De paarden moeten in het tuig hangen en niet
rukken.
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Bij het lossen van de bieten onderscheiden we het lossen voor tijdelijke
opslag en het lossen voor aflevering.
Het storten van de bieten aan de
hoop wordt uitgevoerd met
de bietevork;
met netten;
door kippen;
met een zelflossende wagen en een
transporteur.
Lossen van 1 ton bieten met de
vork vraagt 15 manminuten. De andere methoden geven in vergelijking
met handwerk een tijdbesparing van
50 % en meer. Voor vele bedrijven is
-A£
het lossen met netten een goede methode. Bij het laden worden 2 netten
Fig. 117. Lossen van bieten aan de hoop
op de bodem van de wagen gelegd.
met behulp van netten.
Bij het lossen worden na verwijdering
van de zijschotten de netten door de
paarden of de trekker over de kop
getrokken.
Een bezwaar van deze methode is,
dat een nogal vlakke hoop ontstaat.'
Om dit te verbeteren kan een glijplank naast de wagen worden geplaatst, waarlangs de netten omhoog
worden getrokken vóór ze worden
leeggestort. De plank rust tegen de
hoop aan.
Ook kippen heeft een platte brede
hoop, welke een groot oppervlak
vraagt en tegen vorst moeilijk kan
worden afgedekt, tot gevolg.
Het gebruik van zelflossende wagensisnogweinigverbreid.Bekendzijn
7
de strooiwagens (gecombineerde stalig. 118. Kippen van wagens met behulp
van laadmast op de trekker.
meststrooier-landbouwwagen) voor
stalmest.Door afnemen vanhet strooiapparaat maakt men hiervan een zelflossende wagen.Door achter
aan de wagen een trechtervormige uitlaat te monteren worden de
bieten op eentransporteur gestort, diedebieten opdehoop brengt
Bijdezemethodewordt eengelijkmatigedakvormigehoopgevormd.

m
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Bij storten van de bieten op de plaats van aflevering komen
zes systemen voor. De wijze van lossen wordt bepaald door de fabriek in overleg met de gezamenlijke leveranciers.
De systemen van lossen zijn:
A. Met de hand of met de bietevork in het schip, de wagon of op
de hoop.
B. Als A doch met behulp van een transporteur.
C. Met behulp van netten, welke door een hijskraan worden geledigd.
D. Met behulp van een kipbrug, waarop de wagens in hun geheel
worden leeggekipt.
Op demeeste plaatsen van aflevering ishet handwerk vervangen
door minder tijd vragende methoden.
Al naar gelang de grootte van de aanvoer en het vervoermiddel,
waarin wordt gelost, wordt methode B, CofD toegepast. Bij lossen
inwagonsmethode B, bij lossen inhet schip of opdehoop methode
C of B. Methode D heeft de grootste capaciteit.
Door een landbouwer in de Schermer werd in 1957 een eenvoudige kipinrichting op de trekbalk van een middelzware wieltrekker geconstrueerd, welke voor het kippen van vierwielige
wagens zeer geschikt is gebleken.
Voor velen, die niet over kipwagens of kipauto's beschikken,
is dit een aantrekkelijke oplossing.
Het transport van hetblad (de bietekoppen).
Voor het laden van het bieteblad moet gebruik worden gemaakt van een loofvork: een drietandige vork, waarvan de uiteinden van de tanden zijn voorzien van kleine, ronde knoppen.
De vork gelijkt overigens opeenhooivork, doch de tanden zijn van
een zwaardere uitvoering. De steel van de vork is 5 voet lang en
bezit geen handvat.
Voor het lossen wordt dezelfde vork gebruikt. In silo's en in de
stal is de lange steel echter hinderlijk. Hiervoor is een vork in de
handel met een steel van 4 voet, welke is voorzien van een Thandvat.
Voor het laden wordt in de laatste tijd ook gebruik gemaakt van
hydraulische laders aan de trekker en getrokken laadmachines.
Zij geven een grote besparing aan tijd en energie.
Als trekkerladers komen in aanmerking: vorken, zowel achterals vóórop gebouwd en hydraulische grijpers.
Deze laatste kunnen aan de voorlader zijn bevestigd of aan een
zwenkbare laadmast achterop de trekker.
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Grijpers pakken het blad bovenaan
in tegenstelling met vorken, die onder
het blad doorgaan. Vorken nemen
daardoor meer grond op.
Getrokken laadmachines, welke gewoonlijk worden aangedreven door de
aftakas, nemen het blad op met behulp van een ronddraaiende ketting.
Terwijl het blad omhoog wordt gevoerd, valt door de schuddende werking van de ketting veel grond uit
het blad.
Hydraulische en mechanische laders
zijn in het algemeen ook voor andere
laadwerkzaamheden geschikt.
:
Het blad wordt direct aan de koden
gevoerd, óf in dunne lagen tijdelijk
uitgespreid óf ingekuild. Het inkuilen
geschiedt in grondkuilen of silo's van
beton, hout of plastiek.
Bij voeren in de weide wordt het
blad breedwerpig uitgeworpen of in
voerbakken gestort. De bladresten,
die de koeien laten liggen, moeten
1
worden opgeharkt, om rotte plekken
in het grasland te voorkomen.
Bij voeren in de stal is de eenvouUU- .i•digste oplossing, dat de wagen vóór
Fig. 119.
de koeien langs rijdt, zodat het blad in
Links bietenvork Rechts: loofvork.
de voergoot kan worden geworpen.
Helaas is er in vele gebouwen daarvoor te weinig ruimte.
Een andere oplossing is het blad over te laden op een voerkar,
die is aangepast aan de breedte van de voergang. De meest bebewerkelijke methode is, die, waarbij het blad in manden vóór de
koeien moet worden gebracht.
In al deze gevallen wordt het blad met de loofvork gelost. Bij
inkuilen en storten in dunne lagen kunnen, evenals bij lossen van
bieten, drie werkwijzen worden gevolgd:
•

•

*

:

,

-

;

• •

&m:

Illiflïi

a. met netten;
b. door kippen;
c. met een zelflossende wagen en transporteur.
Bedrijven, die over een vaste laadmast of een laadmast op de
trekker beschikken, kunnen deze ook voor het lossen van het blad
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benutten. In sommige bedrijven wordt voorhet overladen van blad
en bieten en voor het lossen op tijdelijke hopen een takelinrichting
aan een stevige, hoge, boom bevestigd.
Kuilhopen van bieteblad moeten, evenals die van gras, in één
dag worden gevuld en worden afgedekt met een 70 cm dikke laag
grond of water. Een nieuwe methode is, dat de hoop of silo zo goed
mogelijk luchtdicht wordt afgesloten door een plastiekhoes.
De condensatie van waterdamp, gevolgd door schimmel kan
worden tegengegaan door op het produkt een dunne laag stro te
leggen, waarin het vocht kan trekken.
Het hakselen van bieteblad geeft een innige menging van de
koppen en het blad, waardoor de melkzuurvorming wordt bevorderd en de ontwikkeling van boterzuur wordt tegengegaan. Anderzijds wordt ook de aanklevende grond innig met het materiaal
gemengd, zodat de dieren dit geheel opnemen. Dit is een groot
bezwaar. Alleen behoorlijk grondvrijmateriaalmag daarom worden
gehakseld.
Behalve de boterzuurvorming worden de conserveringsverlïezen
door het hakselen sterk beperkt. Daar we hier met zetmeelrijke
Produkten te maken hebben, is dit vooral belangrijk voor bedrijven, die een relatief geringe voorraad van zetmeelrijke Produkten hebben.

6.14.

ROOIEN EN TRANSPORT VAN VOEDERBIETEN.

De werkmethoden voor het rooien van voederbieten worden
onderscheiden naar
— de rassen die worden gerooid;
— de grondsoort.
De rooibaarheid van voederbieten (ook wel mangelwortelen of
mangels genoemd) is zeer uiteenlopend. Gewoonlijk worden 3
groepen onderscheiden:
1. Rijkmakers, met vrij diep groeiende penwortel.
2. Groenkragen, met ovale of penvormige wortel. De laatste
groeien eveneens vrij diep in de grond.
3. Barres-bieten, die een stompe vorm hebben en grotendeels
boven de grond staan.
Op klei- en zavelgrond worden de Rijkmakers en Groenkragen
meestal gerooid met spade en kapmes. In vergelijking met suikerbieten zijn er echter belangrijke verschillen:
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Fig. 120.

a. de bieten worden niet afgeklopt,
omdat de aanklevende grond bederf in de kuil tegengaat;
b. de bieten worden zeerlicht gekopt,
juist onder de aanhechting van
het blad.

De bieten worden in twee bewerkingen gerooid. In de eerste bewerking worden zij opgestoken enin zwaden neergelegd; 3 teeltrijen per zwad.
De bieten van twee naast elkaar
liggende zwaden worden met de punten naar elkaar toe en tegen elkaar
gelegd. Ze worden daarna met een
drukmes met een lange steel gekopt.
Vervolgens wordt het blad met een
loofvork van 4 op 2 rijen gebracht.
Naar keuze kunnen nu blad of bieten
Gekopte voederbieten in het
zwad.
worden geladen.
De Barres-typen kunnen op kleien zavelgrond, zonder gebruik te maken van een spade, aan het
loof worden opgetrokken.
Op zandgrond geldt dit voor alle typen voederbieten.
Na het optrekken kunnen de bieten beter opzwad blijven liggen,
dan dat zij aan hopen worden geworpen.
Zowel bij het laden met de hand als met de bietenvork worden
zij nu beter gegrepen.
Het laden met de bietenvork verdient de voorkeur boven het
laden met de hand.
In het buitenland worden de voederbieten ook wel mechanisch
geoogst. Eerst worden zij gekopt met de kopschoffel, daarna gelicht met een bietenlichter ofslede.Debieten kunnen nu op zwaden
worden verzameld. Op zwaden liggende voederbieten kunnen behalve met de bietenvork ook mechanisch worden geladen op dezelfde wijze als suikerbieten. Dit geldt eveneens voor het lossen.
Om beschadiging te voorkomen, moet men echter voorzichtig te
werk gaan.
Bij kans op nachtvorst moeten de bieten niet op zwaden worden
gebracht, doch op hopen en met blad worden afgedekt. Voederbieten bevriezen eerder dan suikerbieten. Zij behoren daaromvóór
1 november te worden gerooid.
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Daar voederbieten voor de gehele
winterperiode zijn bestemd, moeten
ze zorgvuldig worden ingekuild.
Belangrijke punten zijn:

1
<| .

•:J;:V

1. Ondiep koppen, bieten niet be- |."
schadigen of laten bevriezen.
Si
$W
Sommigen draaien het blad van
de biet in plaats van het af te
snijden. Dit vraagt echter meer
tijd.
2. De bewaarruimte moet vorstvrij |C
zijn. Een kuil moet niet breder zijn •^K&*afc»«(.
dan 1,50 m en niet hoger dan 2,0
Fig. 121. De stoppelknoUenplukker.
m. Aanvankelijk mag de kuil alleen met stro tegen nachtvorst worden beschermd. Pas wanneer strenge vorst wordt verwacht, wordt een zwaar gronddek opgebracht. Wel moet voordien voldoende grond worden
losgeploegd.
Ook wordt de onderste helft van de kuil welmet grond afgedekt,
terwijl bovenaan voldoende ruimte voor ventilatie overblijft. Voor
opbrengen van het gronddek kan eenmechanischelaadschop vóórof achterop de trekker worden gebruikt.
In het voorjaar moeten voederbietenkuilen vóór 1april worden
opgeruimd om besmetting van bietenvelden met vergelingsziekte
tegen te gaan.
6.15.

PLUKKEN VAN STOPPELKNOLLEN.

Stoppelknollen worden zowel met de hand als machinaal geplukt.
Voor handwerk worden twee methoden toegepast'.
Bij breedwerpige zaai worden de knollen in vakken geplukt van
ongeveer 10 X 10 m. Midden in het vak wordt met plukken begonnen. Daarna wordt rondom de hoop geplukt.
Bij rijenzaai volgt men de rijen. Bij een rijafstand van 33 cm
worden per werkgang 3rijen geplukt. De knollen worden in zwaden
van 6 teeltrijen verzameld. Het eerste zwad komt midden tussen
2 werkgangen; het tweede tegen het staande gewas aan om voldoende ruimte te krijgen om tussen de zwaden door te rijden.
Steeds wordt met rechter- en linkerhand geplukt en wel zoveel
mogelijk gelijktijdig. Men gebruikt de handen om beurten, wanneer geselecteerd en naar planten gezocht moet worden. Dit komt
bij breedwerpig gezaaide knollen veel voor.
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Ook moet men hierbij het gehele veld afzoeken. De prestaties
bij op rijen gezaaide knollen zijn daardoor groter dan bij breedwerpig gezaaide.
Enige jaren geleden heeft het Instituut voor Landbouwtechniek
en Rationalisatie te Wageningen een plukmachine ontwikkeld. I n
1957 waren ongeveer 15 van deze machines in gebruik. Zij dienen
voor het plukken van grote hoeveelheden o.a. voor het inkuilen.
De dagcapaciteit van een éénrijige machine bedraagt 0,8 ha. De
machines kunnen alleen op rijen gezaaide knollen plukken. De
knollen worden op dwarszwaden neergelegd. E r zijn ook plukmachines, die bretdwerpig gezaaide knollen kunnen plukken, doch
dit geeft meer verontreiniging van het produkt.
Voor het laden en lossen van stoppelknollen wordt op vele bedrijven de hooivork gebruikt. In een gewas met flinke knollen
verdient de loofvork de voorkeur.
6.16.

OOGST VAN KORREL- EN SNIJMAIS.

Korrelmais.
Na 1945 is door het beschikbaar komen van vroegrijpende hybridenmais en een gunstig prijsniveau de teelt van korrelmais sterk
uitgebreid. Voordien beperkte deze zich in hoofdzaak tot de teelt
van enige voermais in N.-Brabant en Limburg.
I n 1952 werd ruim 14.000 ha korrelmais verbouwd. Daarna is
de teelt weer teruggelopen. In 1957 was de oppervlakte 4000 ha.
Hiervan is, behalve de minder gunstige ontwikkeling van de
prijs, het onvoldoende of zeer laat afrijpen in n a t t e zomers, de
oorzaak. Ook het werk in de mais, zoals de verzorging en de oogst
vallen in drukke perioden.
Evenals hakvruchten moet dit gewas enige malen worden geschoffeld vóór het de grond bedekt. Voor de werkmethoden bij het
schoffelen wordt verwezen naar paragraaf 5.4.
Daar mais overwegend op kleine bedrijven wordt verbouwd, is
de oogst meestal handwerk.
Drie methoden komen hierbij voor:
a. De kolven worden van de stengel gebroken en direct daarna
ontvliesd.
b. De kolven worden ontvliesd en daarna van de stengel gebroken.
c. Ontvliezen en afbreken geschiedt in één handeling.
De eerste methode is zeer ondoelmatig, omdat de afgebroken
kolf tijdens het aftrekken van de schutbladen moeilijk met één
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hand kan worden vastgehouden. Methode bis beter, doch de voorkeur verdient methode c.
Bij deze laatste werkwijze wordt gebruik gemaakt van een plukhaakje. Dit komt uit Amerika en werd in 1948 voor het eerst in
Nederland gebruikt. Vooromschrijving werkmethode, zie pag.241.
Sommigen breken de kolven af door de rechterhand rechtsom te
draaien. Deze beweging is vermoeiender dan een beweging naar
het lichaam toe.
Het wegwerpen van de kolven gaat ook beter, wanneer de arm
na het afbreken van de kolf dicht bij het lichaam is.
Het gebruik van de plukhaak geeft een tijdbesparing van
15—30 % ten opzichte van het plukken zonder haak. Bovendien
voorkomt men pijnlijke handen als gevolg van het met de vingers
opentrekken van de schutbladen.
De normale prestatie's bij maisplukken, uitgedrukt in het aantal
kolven, dat in 1 minuut wordt geplukt en ontvliesd, zijn:
er plukhaak
plukhaak

rijp gewas

onrijp gewas

10
11,5

8
10

Bij wedstrijden in maisplukken haalden de beste Nederlanders
22 kolven per minuut en Amerikaanse kampioenen 30. In beide
gevallen betrof het een rijp gewas.
De ontvliesde kolven worden gewoonlijk in manden verzameld.
Wanneer men over voldoende trekkracht beschikt, is het beter
rechtstreeksop een meerijdende wagen te plukken. Hierbij werken
twee plukkers aan één zijde van de wagen. Aan de andere kant
bevindt zich een hoog schot om te voorkomen, dat er kolven overheen vliegen.
Is een groter aantal plukkers aanwezig en slechts één paard of
een span paarden, dan kan de volgende werkwijze worden toegepast: vóór de wagen plukken 2 personen, de een 2 rijen, de ander
1 rij, beide plukken in manden. De laatste ledigt de volle manden
en verplaatst de wagen. Aan weerszijden nemen 2 plukkers ieder
2 rijen mee. Deze werpen de kolven rechtstreeks op de wagen.
Op de grotere bedrijven wordt gebruik gemaakt van plukmachines. Sommige maisplukkers plukken en ontvliezen; andere laten
het ontvliezen over aan een speciale machine, de stationnaire ontvliezer.
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Fig. 122. Mais plukken met de plukhaak.

De werkwijze is als volgt (zie afb. 122):
Linkerhand
L-hand grijpt kolf, haalt zo
nodig een hangende kolf overeind, en houdt deze met de
vingertoppen vast; de kolf ligt
tegen de muis van de hand. De
top van de kolf wordt naar
voren gebogen.

Met duim en vingers worden de
toppen van de schutbladen gegrepen. De hand wordt linksom
gedraaid, waardoor de kolf naar
rechts, buiten de schutbladen,
wordt gedrukt.
Vervolgens draait de L-hand
rechtsom met de rug van de
hand omhoog (afb. 122c).
L-hand wordt nu van het
lichaam af bewogen.
L-hand laat schutblad los en
L-hand grijpt kolf, enz.

Rechterhand
In de rechterhand bevindt
zich de plukhaak, welke met
1 riempje om de pols en 1
riempje om de hand is bevestigd. De plaat rust tegen de
binnenzijde van de hand.
Het omgebogen haakje is gericht naar de schouder (afb.
122«).
De geopende R-hand wordt
langs de kolf gehaald, zodat het
haakje omdeschutbladen grijpt
Deze worden opengescheurd,
van boven naar beneden (afb.
1226).

R-hand grijpt de ontblote kolf
R-hand wordt naar het lichaam
toe bewogen over de L-hand
heen. (Door wringing breekt de
kolf van de spil) (afb. \22d).
R-hand werpt kolf weg.

De capaciteit van een éénrijige maisplukker bedraagt 1,5 ha per
dag. Er komen zowel aangebouwde als getrokken machines voor.
Wegens inkrimping van de maisteelt zijn de meeste machines buiten bedrijf.
Deontvliesde kolvenworden ineen droogren gedroogd enhetvolgende voorjaar gedorst of rechtstreeks aan de kippen opgevoerd.
In de jaren, dat veel korrelmais werd geteeld, kwam het voor,
dat vers geplukte niet-ontvliesde kolven meteen werden gedorst,
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waarna de mais kunstmatig werd gedroogd. Dit ging vaak met grote korrelverliezen gepaard.
Snijmais.
De teelt van snijmais geniet in de
laatste jaren belangstelling op de
droogtegevoelige zandgronden, doordat de teelt minder riskant is dan de
teelt van voederbieten. Ookop andere
zandgronden en op zware kleigrond
Fig. 123. Vork voor het laden van
wordt snijmais verbouwd in plaats
niet-gebonden bossen snijmais.
van bieten. Een grote omvang neemt
dit echter niet aan, omdat in het voederrantsoen naast verschillende kuilvoeders voederbieten een zeer gewild voer vormen.
Snijmais wordt met de zeis, de zicht of de zelfbinder gemaaid.
In de beide eerste gevallen ontstaan losse bossen. Deze worden
vaak met de hand geladen. Beter is het hiervoor een speciale maisvork te gebruiken. Dit is een viertandige vork met tweemaal twee
tanden boven elkaar. De onderste zijn vrijwel recht, de bovenste
iets omhooggebogen. De maisschoof wordt tussen de tanden genomen. De breedte en lengte van de vork zijn beide 60 cm. De
tanden zijn aan de achterzijde voorzien van een versterkingsstrip.
De tanden zijn met een kruisstuk vanrondijzer, eenlossebus en
dop verbonden aan desteel. Delengte van desteel bedraagt 5 voet.
De steel heeft geen handvat. Ten opzichte van zuiver handwerk
wordt een tijdbesparing bereikt van 25 %.
Snijmais moet vóór het inkuilen worden gehakseld. Het kan met
andere — meer eiwitrijke produkten — worden gemengd.
De schoven moeten met de pluim in de hakselmachine worden
gestoken.
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HOOFDSTUK 7 — HET WERKPLAN IN DE ORGANISATIE
7.1. H E T DOEL VAN EEN WERKPLAN.

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij ons in hoofdzaak
bezig gehouden met de afzonderlijke werkzaamheden, zoals die
in een bedrijf voorkomen. Verschillende werkmethoden zijn genoemd, waaruit ieder voor bepaalde omstandigheden de doelmatigste kan kiezen.
Dedoelmatigste methodeis diemethode, diebijeenredelijke inspanning delaagstekostenveroorzaakt, terwijl deveiligheidniet ingevaar
wordt gebracht.
Om de kosten te leren kennen moet een plan worden opgesteld
hoe het werk zal worden uitgevoerd. Een dergelijk plan, werkplan
genoemd, vormt gewoonlijk een onderdeel van een bedrijfsplan.
Vóór we een bepaalde produktie starten of wijzigen is het nodig
zich inzicht te verschaffen omtrent
A. Wat we zullen produceren.
1. hoeveel we van bepaalde goederen zullen produceren;
2. welke opbrengsten we verwachten, zowel in natura als
in geld;
B. Hoe we zullen produceren.
1. welke techniek zal worden gevolgd;
2. welke de hieraan verbonden kosten zullen zijn.
We maken dus een opbrengsten- en kostenbegroting.
De opbrengsten worden geschat op grond van cijfers van voorgaande jaren en de te verwachten marktprijzen. Daar soms sterke
variaties optreden is in het algemeen een voorzichtige schatting
gewenst.
De raming van de kosten geschiedt aan de hand van de prijzen
van de grond- en hulpstoffen en de kosten van de andere produktiemiddelen. Kostenelementen, zoalsmeststoffen, zaaizaden, pacht
zijn vrij gemakkelijk te bepalen. Moeilijker is de post voeraankopen, omdat dit van de voederwinning in het eigen bedrijf afhangt.
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Een belangrijke post, die met de vorige verband houdt, vormen de arbeidskosten.
Om deze te bepalen moeten we een werkplan opstellen. Daar de
arbeidskosten in vele bedrijven niet minder dan 40—60 % van de
totale produktiekosten vormen, moet het werkplan als een belangrijk onderdeel van een bedrijfsplan worden beschouwd. In een
werkplan wordt een berekening gemaakt van de vermoedelijke
arbeidsbehoefte en arbeidskosten, die aan de besteding van de
menselijke arbeid en het gebruik van paarden, trekkers en werktuigen zijn verbonden. Ook eventueel de kosten van loonwerk.
Met de samenstelling van een dergelijk werkplan zullen we ons
thans in dit hoofdstuk bezig houden. Het doel van het werkplan
is dus:
A. De bepaling van de arbeidskosten ten behoeve van hetbedrijfsplan.
Het werkplan geeft verder een inzicht in de verhouding tussen
het aanbod en de behoefte aan arbeid in verschillende perioden
van het jaar. Het demonstreert de drukke perioden en tijden,
waarin men tijd beschikbaar heeft voor niet-aan-tijd-gebonden
werkzaamheden.
B. Het werkplan is dus een hulpmiddel bij de organisatie van de
Het is voorts een nuttig instrument bij het nemen van beslissingen over
C. De bepaling van de grootte van de vaste kern.
D. Het nemen van beslissingen bij de aankoop van werktuigen.
Vóór tot aankoop van werktuigen wordt overgegaan behoort
ieder een rentabiliteitsberekening te maken. Werktuig- en trekkrachtkosten kunnen worden opgevangen door:
a. vermindering van loonkosten (ontslag van vaste arbeiders,
minder losse hulp);
b. vermindering van werk door derden (loonwerkers en coöperatie's);
b. uitbreiding van produktie (grotere omvang, betere kwaliteit).
Het maken van een rentabiliteitsberekening kan leiden tot de
opstelling van een volledige opbrengsten- en kostenberekening.
Behalve individuele aankoop van werktuigen moet ook gezamen'244

lijke aankoop in de berekeningen en overwegingen worden betrokken.
E. Afspraken met loonwerkers en leden of beheerders van werktuigcombinaties en -coöperaties.
F. De aanpassing van het arbeidsaanbod aan een veranderd produktieplan.
Arbeidsschaarste en stijging van de lonen kunnen het noodzakelijk maken het bouwplan te wijzigen of de veebezetting te verminderen.
Steeds moet worden nagegaan of de extra kosten, die bepaalde
gewassen veroorzaken, door de hogere opbrengsten worden goedgemaakt. Werktuigen, die niet of niet volledig worden gebruikt,
moeten worden verhuurd of verkocht, tenzij het eigen gebruik
slechts voor korte tijd is opgeschort.
De arbeidsbehoefte en het aanbod moeten steeds zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht zijn. Bij de samenstelling van het
produktieplan moet hiermede rekening worden gehouden.
In ieder bedrijf wordt jaarlijks een plan voor het volgend jaar
opgesteld. Velen brengen het niet verder dan een globale schatting.
Zij spreken erover met vrienden en familieleden. Op visites is het
een geliefkoosd onderwerp van gesprek. Dit is uitermate nuttig.
Tot op papier zetten komt men helaas vaak niet. Dit is jammer.
Door een plan goed uit t e werken, kan men in de loop van de
tijd beter vaststellen, welke tekortkomingen er in schuilen en hiermede in het vervolg rekening houden.
Een schriftelijk bedrijfs- en werkplan verdient daarom de voorkeur.
7.2.

R I C H T L I J N E N VOOK DE OPSTELLING VAN EEN WERKPLAN.

Benodigde gegevens.
Om een werkplan te kunnen opstellen zijn de volgende gegevens
nodig:
1. De soort van bewerkingen, die zullen voorkomen.
2. De periode, waarin bepaalde bewerkingen moeten worden uitgevoerd.
3. De werkmethoden, die zullen worden toegepast.
4. De omstandigheden, waaronder de bewerkingen zullen worden
uitgevoerd.
5. De tijd, die voor de bewerkingen nodig is.
Deze gegevens bepalen de arbeidsbehoefte.
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Daarnaast moeten we het arbeidsaanbod kennen. Dit wordt
berekend uit de volgende gegevens:
1. Het aantal beschikbare arbeidskrachten.
2. Hun prestatievermogen.
3. Het aantal uren, dat zij per dag, per week, per maand en per
jaar beschikbaar hebben.
4. De aard van de werkzaamheden, die zij zullen verrichten.
Dezegegevensworden verkregen door eenoverzicht opte stellen,
dat de volgende zaken bevat:
a. het produktieplan, de veebezetting en de te verwachten opbrengsten;
b. de verkaveling van het bedrijf, o.a. de afstand van de percelen tot de gebouwen en de grootte van de percelen;
c. de inrichting van de bedrijfsgebouwen, zo mogelijk met een
plattegrond op schaal;
d. de werktuig- en gereedschapsinventaris;
e. de trekkracht;
/. de normen voor afschrijving en onderhoud;
g. de werkmethoden, die zullen worden gevolgd;
h. de grondsoort;
i. de toestand, waarin de grond, de wegen en het erf zich bevinden;
j . de arbeidsbezetting, ingedeeld naar het aantal, het geslacht,
de leeftijd, de vakbekwaamheid en de periode, waarin zij
beschikbaar zijn;
k. de mogelijkheid om losse arbeiders in dienst te nemen;
l. de mogelijkheid om hulp van derden te krijgen;
m. de kosten van loonwerk;
n. het aantal uren, dat iedere arbeidskracht per dag, per week,
per maand en per jaar beschikbaar heeft;
o. de vermoedelijke opbrengsten van werk voor derden.
Aanwijzingen.
Voor de berekening van het arbeidsaanbod en de -behoefte zijn
de volgende aanwijzingen van belang:
1. Een werkplan wordt meestal gemaakt voor een geheel jaar,
omdat dit als regel de beste aansluiting heeft bij de overige
onderdelen van het bedrijfsplan en de boekhouding. Sommige
kosten worden uitsluitend per jaar berekend (trekkracht, werktuigen).
De behoefte en het aanbod worden per week of per maand
vastgesteld.
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Allebewerkingen worden verdeeld over de beschikbare weken
en maanden,
2. De bepaling van de periode, waarin een bewerking valt, is van
verschillende factoren afhankelijk:
a. De invloed van het klimaat.
Bieten dunnen begint in Zeeland 1 à 2 weken eerder dan
in Groningen.
b. Wetten en andere overheidsvoorschriften.
Het schoonmaken van waterwegen moet vóór een zekere
datum voltooid zijn.
c. Het tijdstip van aflevering.
Kenmerkend hiervoor zijn het sorteren van aardappelen en
de termijnlevering van de suikerbieten. Ook het gereedzetten van de melk zou hiertoe gerekend kunnen worden.
d. De voorkeur van de bedrijfsleiding.
Het stalmestrijden kan in de herfst, in het voorjaar of in
de zomer geschieden. Naast de invloed van de grondsoort,
de toestand van de grond en de beschikbare tijd is hier
meestal sprake van een persoonlijke voorkeur van de bedrijfsleiding.
Anderzijds moet rekening worden gehouden met de resultaten van mestbewarings- en bemestingsonderzoek.
e. De grondsoort en de toestand van de grond.
Onder e werd hiervan reeds een voorbeeld gegeven.
Een ander voorbeeld is, dat kleigrond in de herfst dient te
worden geploegd, evenals sommige zandgronden.
/. De aard van het produktieproces.
Aardappelen moeten in april worden gepoot, rogge moet
in juli worden gemaaid.
3. Alle genoemde bewerkingen zijn aantijd gebonden, hetzij alleen
de einddatum, hetzij begin- en einddatum. Het stalmest rijden
is echter onzeker indien de voorkeur van deboerniet opwerkelijke proef- of en praktijkresultaten is gebaseerd.
Er zijn nog andere niet-aan-tijd-gebonden bewerkingen: het
maken van ruiters, het onderhoud van werktuigen, enz.
Voor een goede werkverdeling zijn de niet-aan-tijd-gebonden
werkzaamheden bijzonder belangrijk als opvulling van de dalen
in de arbeidsfilm.
4. Door regen, sneeuw e.d. zijn erwerkdagen, waarin tijdgebonden
veldwerk niet kan worden uitgevoerd. Om de beschikbare
werktijd produktief te kunnen maken, moet hiervoor niet aan
tijd gebonden werk worden gereserveerd. Onwerkbaar weer
komt niet alleen voor tijdens regen, maar ook daarna. Het
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5.

6.

7.

8.

wisselt ieder jaar naar de weersgesteldheid, de grondsoort, de
kwaliteit van de waterbeheersing, de toegepaste werkmethode
enz.
Met deze variaties kan niet volledigrekeningworden gehouden.
Om enige reserve te hebben wordt in iedere week de arbeidsbehoefte met een percentage van 10—20 % verhoogd.
De normtijden voor de bewerkingen worden ontleend aan publikaties op dit gebied 1 . Indien deze niet beschikbaar zijn,
worden de normtijden ontleend aan tijdschrijvingen van het
eigen bedrijf of een overeenkomstig bedrijf. Ontbreken ook
deze, dan wordt het een kwestie van „feeling".
Sommige werkzaamheden worden slechts éénmaal in de zoveel
jaren uitgevoerd. Andere acht de één nodig, de ander niet.
In dergelijke gevallen moet een zeker aantal uren worden begroot, dat redelijkerwijze voldoende is om het betrokken onderdeel van het bedrijf in goede orde te houden.
Een moeilijk probleem vormen de arbeidskrachten, die niet
tot de groep vakbekwame, volwassen, mannelijke arbeiders
behoren (met prestatievermogen = 1 ) . Jeugdigen, ouden van
dagen, vrouwen, volontairs e.d. bezitten voor alle werk geen
prestatievermogen, dat op 1 mag worden gesteld. Voor bepaalde werkzaamheden, waarvoor zij soms speciaal worden
aangetrokken, kan dit echter wel het geval zijn. Daarom is
de beste oplossing, dat rekening houdende met de leeftijd, de
routine en de aard van het werk voor ieder geval wordt vastgesteld met welke factor (tussen 0,1 en 0,9) de werkuren dienen
te worden vermenigvuldigd.
Geen rekening kan worden gehouden met het verschil in prestatievermogen van volwassen, mannelijke arbeiders onderling,
voorzover zij geregeld in de landbouw werkzaam zijn, alhoewel
dit zeker aanwezig is.
Bij de berekening van het arbeidsaanbod moet voor vakantie
twee weken per jaar worden afgetrokken. Voor ziekte en ongevallen wordt een aftrek van 5 % toegepast. Het aantal arbeidsuren per dag en perweekisvoor dearbeidersinloondienst vermeldinde CollectieveArbeidsovereenkomsten voor deLand-en
Tuinbouw. Voor de boer en de gezinsleden moet het werkelijk
aantal uren, dat zij van plan zijn te werken, worden gebruikt.
In topperioden mag met de, volgens de CA.O. toelaatbare,
overuren rekening worden gehouden.

1
O.a. in diverse publicaties van het Instituut voor Landbouwtechniek
en Rationalisatie, Dr. S. L. Mansholtlaan 12, Wageningen.
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De vergelijking van het arbeidsaanbod en de -behoefte.
Na vergelijking van het aanbod en debehoefte zijn er drie mogelijkheden : Er is:
A. Evenwicht. B. Tekort. C. Overschot.
Dit kan zowel voor bepaalde weken als voor het gehele jaar
gelden. In het eerste geval moet worden nagegaan of door verschuiving van werk evenwicht kan worden bereikt. Is dit niet het
geval, dan moeten andere maatregelen worden getroffen.
Bij een te groot arbeidsaanbod of relatief te hoge arbeidskosten
heeft men de keuze tussen:
— uitbreiding van de produktie;
— vermindering van de losse arbeid;
— vermindering van het werk door derden;
— vermindering van de vaste bezetting;
— vermindering van de mechanisatie.
Het laatste is slechts in sommige gevallen mogelijk omdat mechanisatie meestal nog andere voordelen heeft dan tijdbesparing
(arbeidsverlichting, betere kwaliteit).
Vooral op de kleinere bedrijven (1 à 2 arbeidskrachten) is ook
een vermindering van de vaste bezetting ingrijpend.
De andere maatregelen passen daarom meestal beter.
In de gezinsbedrijven is er in de loop van de jaren voortdurend
een verandering van het arbeidsaanbod, doordat de samenstelling
van het gezin verandert.
Kort na het huwelijk helpt de vrouw en soms helpen ook de
ouders mee. Later vermindert deze hulp en komt er hulp van de
kinderen. Ook het aantal op het bedrijf wonende en geheel of gedeeltelijk in het bedrijf werkzame kinderen is sterk verschillend.
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Fig. 124. Geschematiseerde gezinscyclus op een gezinsbedrijf (vader-zoon
bedrijf). De vader trouwt op 27-jarige leeftijd (in de figuur 0 jaar) en krijgt
na 5 jaar een zoon-opvolger. Deze begint op 15-jarige leeftijd mee te werken
en is met 22 jaar een volwaardige arbeidskracht. Op 60-jarige leeftijd begint
de werkkracht van de vader af te nemen, totdat hij met 70 jaar ophoudt
met werken. (Overgenomen uit: Landbk. Tijdschr. 70 3/4 p. 230).
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Duidelijk — alhoewel zeer schematisch — wordt de invloed
van de gezinscyclus op het arbeidsaanbod gedemonstreerd door
het vorenstaand schema.
Bij een te grote arbeidsbehoefte moet het volgende gebeuren:
— inkrimping van de produktie;
— meer losse arbeiders in dienst nemen;
— meer werk door derden laten uitvoeren;
— uitbreiding van de vaste bezetting;
— meer mechanisatie en/of motorisatie en andere arbeidbesparende maatregelen.
De mogelijkheden van wijziging van het gehele produktieplan
houdt in, dat de verandering van het werkplan grote invloed kan
hebben op de uitkomsten van het bedrijf.
Dit leert ook de praktijk.
De produktie per manjaar varieert in de praktijk in de verhouding van 1op 3,waardoor grote verschillen in het bedrijfsresultaat
ontstaan.
In een verslag van bedrijfseconomische onderzoekingen in Friesland wordt vermeld, dat de winst in het veehouderijbedrijf sterk
afhankelijk is van het aantal koeien, dat één man verzorgt \ Bij
9 werd geen winst gemaakt, bij 12waseenredelijke winstkans aanwezig, ervan uitgaande, dat de voedering en de voederwinning
ongeveer op gelijk peil staan.
Hieruit blijkt het belang van het werkplan als onderdeel van het
bedrijfsplan. Enerzijds kan een werkplan niet op zichzelf staan en
moet het worden gedragen door een goed produktieplan. Anderzijds mag in een bedrijfsplan het werkplan nooit ontbreken.
In de volgende paragrafen zullen enige voorbeelden van een
werkplan worden behandeld. Deze hebben betrekking op een
akkerbouwbedrijf, een weidebedrijf en een gemengd bedrijf.
Alle gegevens zijn opgenomen opblz. 270 en volgende.
Aan de hand hiervan worden enige kenmerken van de arbeidsorganisatie in dedriegenoemde bedrijfstypen naar voren gebracht.
7.3.

D E ARBEIDSORGANISATIE VAN HET AKKERBOUWBEDRIJF.

De arbeidsbegroting (zie blz. 270 e.V.).
Op blz. 270—271 van de arbeidsbegroting zijn de gegevens
vermeld betreffende: de arbeidsbezetting, de inrichting van de
1
Arbeidsprestatie en bedrijfsvoering op de Friese kleiweidebedrijven door
J. Boerstra. Gest. Mededel. no. 3 van de R.L.C, in Z.W. Fr. 1957.
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gebouwen, de verkaveling, het produktieplan, de werktuiginventaris, de trekkracht, de loonkosten, de werktuigkosten, de trek
krachtkosten, het loonwerk en tenslotte de totale arbeidskosten,
zowel per bedrijf als per ha cultuurgrond.
Op het bedrijf komen de volgende arbeidsprocessen voor: aardappelen, (suiker-)bieten, tarwe, gerst, erwten, vlas, luzerne en
algemeen. Op de blz. 280 t/m 291 wordt voor elkproces afzonderlijk een overzicht gegeven van : de bewerkingen, de toe te passen
werkmethoden, de normtijden, de arbeidsbehoefte, de weken
waarin de arbeidsbehoefte optreedt, de loonkosten, (gesplitst in
tijd- en prestatieloon), de trekkrachtkosten, de werktuigkosten,
het loonwerk en de arbeidskosten per bewerking, a. voor de gehele
oppervlakte of hoeveelheid en b.per ha. Tenslotte volgen dezelfde
gegevens voor het gehele proces.
Op blz. 272—275wordt de arbeidsbehoefte van de verschillende
processen samengevoegd. Allereerst wordt alle veldwerk opgeteld.
Het totaal hiervan wordt verhoogd met 10 % voor onwerkbaar
weer. Een gedeelte van de behoefte aan niet-aan-tijd-gebonden
algemene arbeid wordt hierdoor gedekt.
Dit deel van het proces „algemeen" is de z.g. weerreserve. Het
sorteren van de aardappelen wordt verder als aan tijd gebonden
werk — doch geen veldwerk — afzonderlijk toegevoegd.
De overige algemene werkzaamheden worden daarna verdeeld
over die weken, waarin de arbeidsbehoefte kleiner is dan het arbeidsaanbod.
Dit laatste moet dus eerst worden bepaald. Zie blz. 276—277.
De arbeidsbezetting wordt gevormd door 3 vaste arbeiders, terwijl in drukke perioden de boer meewerkt.
Voor de berekening van het arbeidsaanbod per week gaan we
uit van het aantal arbeidsuren, dat de Collectieve Arbeidsovereenkomsten voor de Land- en Tuinbouw aangeven. Voor vakantie,
bijzonder verlof, ziekte en feestdagen moet een aftrek worden toegepast. Voor vakantie worden 12 dagen gereserveerd: één volle
week en 6 snipperdagen.
Aanvankelijk wordt in de vergelijking van het aanbod en de
behoefte de boer buiten beschouwing gelaten.
Bij de vergelijking wordt allereerst nagegaan of het veldwerk,
de weerreserve en het sorteren van de aardappelen toppen veroorzaken, die boven het aanbod uitgaan. Voor zover nodigwordt nu
de boer in deze perioden ingeschakeld. Op blz. 276—277is aangegeven in welke maanden de boer zal moeten meehelpen. In totaal
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418 uren. De overige tijd heeft hij beschikbaar voor bedrijfsleiding
en eventuele andere zaken.
Vervolgens stellen we vast hoeveel uren de arbeiders beschikbaar
hebben voor algemene niet-aan-tijd-gebonden-werkzaamheden.
Volgens blz. 290 is de totale behoefte hiervoor 1450uren. Blz. 279
geeft aan, dat beschikbaar zijn 1508 uren. E r is dus nog een kleine
extra reserve. E n we kunnen constateren, dat aanbod en behoefte
redelijk met elkaar in evenwicht zijn.
Behalve als een voorbeeld van een arbeidsbegroting is het gegeven werkplan voor het akkerbouwbedrijf — en dit geldt ook
voor de beide andere werkplannen — een richtlijn voor de arbeidsorganisatie van gelijksoortige bedrijven.
Als zodanig vertoont het voorbeeld een aantal algemene aspecten, die voor alle akkerbouwbedrijven van belang zijn.
Algemene aspecten van de arbeidsorganisatie van het akkerbouwbedrijf.
Gedurende de eerste maanden van het jaar zijn de arbeiders in
hoofdzaak bezet met het sorteren van de aardappelen en het onderhoud van werktuigen, gebouwen, erf en wegen en het schoonmaken
van de sloten en drains.
Door de aanwezigheid van een geïsoleerde aardappelbewaarplaats kan tijdens vorst het sorteren en afleveren doorgaan, indien
dit commercieel aantrekkelijk is.
Door de werkplaats voor de arbeiders te verwarmen kunnen
ook de onderhoudswerkzaamheden tijdens vorst doorgaan.
Bij een vaste kern van één arbeider op 13 ha is het op vele bedrijven mogelijk in de wintermaanden voldoende werkgelegenheid
te scheppen. Andere mogelijkheden zijn het repelen van vlas
(alhoewel dit door de komst van de fabriekmatige vlas-repelmachines minder rendabel is dan vroeger), het verrichten van kleine
cultuurtechnische werken, een tijdelijke tewerkstelling in de rieten griendoogst enz.
Ook voor de vakopleiding van de landarbeider zou een deel
van deze tijd nuttig kunnen worden besteed.
De voorjaarswerkzaamheden worden in korte tijd verricht, dank
zij de aanwezigheid van drie trekkers, voldoende grondbewerkingswerktuigen en een kunstmeststrooier.
Het poten van aardappelen geeft een scherpe arbeidstop, die
door de boer moet worden opgevuld. De werkverdeling tijdens het
poten is: twee inleggers, een trekkerbestuurder en één arbeider,
die vóór het poten uit het land bewerkt. Dit mag niet te ver vooras2
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uitlopen op het poten omdat in dat geval bij regen structuurbederf zou kunnen optreden.
Een vereenvoudiging ismogelijk door het gebruik van een automatische pootmachine, doch het bezwaar hiervan is de beschadiging van kiemen indien voorgekiemd pootgoed wordt gebruikt.
Voor de teelt van pootgoed en vroege consumptieaardappelen is
dit bezwaar groter dan voor de middenlate en late consumptieaardappelen, Een machine, die zowel half-automatisch als volautomatisch kan werken verdient op vele bedrijven de aandacht.
Na het zaaien en poten volgt een tijd, dat de verzorgingswerktuigen kunnen worden gereedgemaakt.
In de daaropvolgende periode (week 19—24) moet de boer weer
helpen. Hij kan b.v. het machinale onderhoud verzorgen, zodat
de arbeiders de bieten op één kunnen zetten.
Door de rijendunner wordt behalve een tijdbesparing van ongeveer 25 % bij het opeenzetten en het wieden een zekere spreiding
van het opeenzetten verkregen, zodat één arbeider gemakkelijk
3 ha kan bewerken. Op sommige bedrijven gaat men zelfs tot
4 à 5 ha.
Beschikt men niet over eenrijendunner dan kan door dicht langs
de rijen schoffelen (op 3 cm afstand) eneggenmet een onkruidegge
een vereenvoudiging van het schoonhouden worden bereikt.
Dit laatste geldt ook voor de andere gewassen zoals erwten,
granen en aardappelen.
Bij de verzorging van de aardappelen wordt door herhaaldelijk
aanaarden met losse grond, die door schoffels, eggetjes of frezen
wordt verkregen, getracht kluitenvrije ruggen te krijgen.
Bij sterke onkruidgroei kan men tenslotte in granen, erwten,
en vlas zijn toevlucht nemen tot chemische onkruidbestrijding.
Na de24eweek breekt een rustige tijd aan, diekan worden benut
voor onderhoudswerk, wegverharding, slootkanten maaien, gereedmaken van de oogstwerktuigen en vakantie.
De oogst wordt vereenvoudigd door: machinaal maaien van de
erwten, machinaal plukken en binden van het vlas, maaidorsen
van de granen, rechtstreeks uit de ruiter dorsen van de erwten,
in de zak rooien van de aardappelen en op de wagen rooien van
de bieten.
Verschillende van de genoemde werkmethoden hebben reeds
algemeen ingang gevonden; andere daarentegen niet. Dit is b.v.
het geval met het verzamelrooien van aardappelen.
In ons voorbeeld wordt ervan uitgegaan, dat de oppervlakte
bestemd voor eigen pootgoed enige tijd vóór het rooien wordt
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doodgespoten. De aardappelen harden daardoor af, waardoor ze
machinaal kunnen worden gerooid. Indien b.v. wegens optreden
van rhizoctonia dit .minder gewenst is, kan ook groen worden
gerooid, omdat dit meestal vóór de graanoogst — en dus niet in
een drukke periode — valt.
In de bedrijven met veel pootgoedteelt ontstaat hierdoor echter
een scherpe arbeidstop. Doodspuiten, eventueel in combinatie met
loofklappen, blijft in dit geval de aangewezen weg. Loofklappen
is niet gewenst, indien de grond vochtig is, zodat de zijkanten van
de ruggen worden samengedrukt tot kluiten. Dit bezwaar is bij
verzamelrooien groter dan bij voorraadrooien.
In ons voorbeeld is ervan uitgegaan, dat onder de trekker een
looftrekelement is gebouwd, dat het loof vóór het rooien uit op
het reeds gerooide land werpt. Hierdoor kan het rooien door drie
arbeidskrachten worden uitgevoerd en is de vierde voor het transport beschikbaar. Aangenomen wordt, dat achter de rooier een
volgwagentje wordt bevestigd, zodat de aardappelen door de
rooiers op een gereedstaande wagen worden gelost.
Gedurende de oogsttijd moet de boer hulp verlenen, omdat voor
sommige werkzaamheden vier arbeidskrachten nodig zijn zoals
het rooien van de aardappelen.
Opvallend is, dat bij een zodanige, betrekkelijk kleine, arbeidsbezetting in de oogst geen arbeidstop ontstaat.
Bij rooien van aardappelen met een werprad- of voorraadrooier
en handrooien van debieten vormt de oogst een grote top. Op vele
bedrijven kan dit nog worden vastgesteld.
Het werkplan geeft duidelijk weer, welke mogelijkheden de volledige mechanisatie van de oogst biedt.
Op de zware en middelzware kleigrond is hierbij tot nu toe de
aardappeloogst de meest onzekere fase. Bij ongunstige weersomstandigheden en stugge grond mislukt het verzamelrooien. Meer
en meer bedrijven verkrijgan echter — mede door zorgvuldige
voorbewerkingen van het aardappelland — betere resultaten.
Doordat de suikerbietenoogst over een lange periode wordt uitgespreid in verband met de termijnlevering is ook hierbij van een
arbeidstop geen sprake.
We constateren, dat de kleine vaste kern met enige hulp van de
boer in drukke perioden ruimschoots in staat is te voorzien in de
arbeidsbehoefte van een intensief bouwplan. Losse arbeiders zijn
niet nodig.
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Het is alleen mogelijk door vrij gunstige omstandigheden: een
redelijke verkaveling, een flinke ruimte in de gebouwen en een
uitgebreide werktuiginventaris.
Per ha bedraagt deze ruim f 1200,—. De berekende jaarkosten
zijn ruim f8000,— of f210,— per ha.
Dit is hoog doch leidt niet tot hoge arbeidskosten, indien er voldoende compensatie door verlaging van loonkosten of stijging van
opbrengsten tegenover staat.
De totale arbeidskosten zijn berekend op f700,—per ha, welk
bedrag niet hoger is dan in andere bedrijven, die minder werktuigen hebben en meer loon uitgeven.
In het gekozen voorbeeld is uitgegaan van een bestaand bedrijf.
Vandaar de aanwezigheid van 3 trekkers. De derde trekker wordt
slechtsgedurende kortetijd gebruikt, nl.inde voorjaarswerkzaamheden en in debieten oogst. Voor dit laatste ishij beslist nodig om
continu te kunnen rooien. De oplossing is gezocht in een oude of
tweedehands trekker. Vandaar delagewaarde waarvoor de trekker
op de inventaris is opgenomen.
De aankoop van een nieuwe trekker voor dit doel is niet verantwoord. Dan kan beter naar een andere methode van bietenrooien worden overgegaan.
De begroting vanarbeidskosten.
In vele gevallen zal het bij het opstellen van een werkplan voldoende zijn, indien arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod met elkaar
worden vergeleken. Het plan is echter vollediger indien ook de
arbeidskosten van het geheel en de onderdelen bekend zijn.
Deze kostenberekening is nodig bij het opstellen van fmantiële
begrotingen en bij rentabiliteitsberekeningen van werktuigen en
andere arbeidbesparende investeringen.
In de begroting van de loonkosten voor de diverse gewassen is
rekening gehouden met normaal tijdloon en prestatieloon. Prestatieloon wordt betaald bij het opeenzetten en wieden van de
bieten en verder bij de oogst van granen, aardappelen en bieten.
Voor de boer is het tijdloon voor vaste arbeiders aangehouden
(inclusief 25 % voor sociale lasten).
Een groot deel van de totale arbeidskosten wordt veroorzaakt
door de hakvruchten (ongeveer f900,— per ha). De arbeidskosten
voor de andere zijn in verhouding hiermee zeer laag met name voor
zomergerst en vlas.
Een specificatie van de kosten per gewas is nodig om een goed
inzicht te krijgen in mogelijke besparingen.
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De aandacht van het bedrijf als geheel mag hierbij niet uit het
oog worden verloren. Besparingen op onderdelen moeten ook tot
besparingen op de totale kosten leiden.
7.4.

D E ARBEIDSORGANISATIE VAN HET WEIDEBEDRIJF.

Op de blz. 292—313is een voorbeeld gegeven van een arbeidsbegroting voor het weidebedrijf. Er is ongeveer dezelfde indeling
aangehouden als voor het akkerbouwbedrijf.
In het produktieplan is de veebezetting omgerekend tot grootvee-eenheden. De hierbij gebruikte omrekeningsfactoren zijn ten
dele afgeleid van gegevens over het arbeidsverbruik voor de verschillende categoriën. Ten dele berusten zij op schattingen.
Tevens is vermeld de te maaien oppervlakte voor de verschillende te oogsten produkten: hooi, kuilgras, kunstmatig gedroogd
gras en vers gras. Ook zijn vermeld de oppervlakten, die bemest
zullen worden met stalmest, gier en kunstmest, de oppervlakte
voor weidesiepen en bossen maaien.
De arbeidsbehoefte per proces en bewerking is weergegeven op
de blz. 300—313. Ter toelichting hiervan nog het volgende:
Voor het melken is de arbeidsbehoefte per maand vastgesteld
aan dehand van het aantal te melken koeien, de gemiddelde melkgift en de plaats, waar wordt gemolken.
De veeverzorging is geplitst naar de stal- en de weideperiode.
In het voorjaar ontvangt alhet grasland kunstmest. Daarna wordt
telkens na maaien en afweiden stikstof verstrekt.
De gier moet in tweemaal worden toegediend, omdat de kelder
niet alle gier van één periode kan bevatten.
Slepen vindt na iedere maal afweiden plaats tot eind Augustus.
Aan het eind van de weideperiode wordt alle grasland gesleept.
Het maaien van bossen komt praktisch alleen in juli voor.
Stalmest-rijden moet zonodig buiten de voederwinningsperiode
worden gehouden. De beschikbare tijd is pas bekend, nadat de
benodigde tijd voor de andere werkzaamheden is bepaald.
Het reinigen van sloten en watergangen is gebonden aan een
einddatum. Verder moet ook hiervoor de arbeidsbehoefte worden
verdeeld over de beschikbare tijd.
Evenals in het akkerbouwbedrijf volgt tenslotte de verdeling
van de algemene uren als sluitpost van de begroting.
Dit blijkt uit de tabel „Vergelijking van arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod".
Door middel van een arbeidsboekhouding kan aan het eind van
het jaar een nacalculatie worden gemaakt.
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Het verschil tussen de geraamde behoefte en het werkelijk verbruik wordt veroorzaakt door:
a. een onjuiste raming;
Dit is een les voor de volgende keer.
b. abnormale weersomstandigheden.
Hiermede kan in de begroting nooit volledig rekening worden
gehouden. Wel moeten we ons afvragen of de gegeven „standaard"omstandigheden de gemiddelde omstandigheden weerspiegelen.
Vergelijking van arbeid en behoefte.
Uit de vergelijking van de behoefte en het aanbod kunnen we de
volgende conclusies trekken:
1. In de zomermaanden is in sommige weken de behoefte groter
dan het aanbod, zodat enig overwerk noodzakelijk is.
2. In verband met de grote behoefte dient ernaar te worden gestreefd vooruit te werken op het schema.
3. Arbeidbesparing in de veeverzorging is bijzonder belangrijk.
4. Wanneer het vee vroeg in de herfst wordt opgestald, is er
weinig tijd beschikbaar voor het reinigen van de sloten en men
moet hiermede dan ook tijdig beginnen.
5. Hoewel stalmest in verschillende jaargetijden kan worden uitgereden, is het voor het maaien en vroeg beweiden gewenst dit
zoveel mogelijk vóór de winter te doen. In de winter wordt
men vaak gehinderd door te nat land en modderige toegangswegen.
Algemene aspecten van de arbeidsorganisatie.
1. De vaste arbeidsbezetting in het weidebedrijf wordt bepaald
door het aantal arbeiders, dat voor de veeverzorging nodig is.
Deze varieert in de praktijk van één arbeider per 5 tot 25 melkkoeien.
De norm voor weidebedrijven met een intensieve winning van
ruwvoer (125 % en meer van de oppervlakte grasland) bedraagt
12 tot 15 melkkoeien afhankelijk van de indeling en inrichting
van het bedrijf, resp. de gebouwen.
Het is gewenst de vaste kern een voldoende en zo gelijkmatig
mogelijk verdeelde hoeveelheid produktieve arbeid te verschaffen.
2. Rationalisatie van de dagelijkse veeverzorging en het melken
is voor de opvoering van de produktiviteit van groot belang.
Door besparing op deze posten komt meer tijd vrij voor de
voederwinning.
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De melkmachine geeft een arbeidsbesparing van 30 tot 50 %
ten opzichte van handmelken, afhankelijk van het aantal
koeien, dat per arbeider wordt gemolken. Dit aantal varieert
sterk. Meestal is het beter, dat één de gehele groep melkt dan
dat 2 arbeiders elk een deel melken. Dit geldt vooral in drukke
perioden. Het maximum, dat één persoon achtereen met de
hand kan melken, bedraagt ongeveer 12. Met de melkmachine
kan dit aantal worden opgevoerd tot 25 à 30.
Het aantal malen, dat een produkt wordt gevoederd, dient tot
een minimum te worden beperkt.
Het voer moet dichtbij het vee worden opgeslagen en met behulp van doelmatig gereedschap worden verstrekt.
Voor loopstallen komt zelfvoedering van hooi en kuilgras in
aanmerking.
Schoppen, bezems en vorken moeten zijn aangepast aan het
doel, waarvoor ze worden gebruikt.
Voor afmesten is van belang een kruiwagen van voldoende
inhoud; zo mogelijk een getrokken mestbak of mestplank.
Eventueel een automatische groepreiniger.
De benodigde tijd voor de dagelijkse verzorging van een melkkoe, inclusief melken, loopt in de praktijk uiteen van 12 tot
40 minuten. Het eerste cijfer wordt alleen bereikt in moderne
stallen, loopstallen zowel als Hollandse stallen.
3. Voor de voederwinning is een zo groot mogelijke spreiding van
groot belang.
Voor een goede arbeidsorganisatie moeten we het volgende
nastreven:
»«•___j
Maand

mei
juni
juli
augustus
september

. ,, ,
i Aantal weken

!
|
I

3
4
4
4
3

te maaien °/n v a n het
,
,. , •°. ,
benodigde wintervoer

20—25
25—30
±15
15—20
15—20

De spreiding wordt bevorderd door een vroege en vrij zware
stikstofbemesting in het voorjaar, het voorweiden van enkele
percelen en vroeg beginnen met maaien van enkele andere percelen voor kunstmatig drogen of inkuilen.
Inkuilen is minder weergevoelig dan grondhooien. Bij ruiterhooien en tasdrogen is er weiing verschil met inkuilen. Schuurdrogen is het minst afhankelijk van het weer.
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Bij grondhooien doet men verstandig na het maaien en enige
malen schudden het halfdroge produkt in te kuilen, indien een
periode van regen aanbreekt. Een toevoegingsmiddel dient men
men daarom steeds in reserve te hebben.
Ook kan men zo mogelijk vóór de regen nog ruiteren. Een vrij
vochtig produkt moet in dunne lagenworden opgezet.
In beide gevallen worden de extra bewerkingen van opperen,
spreiden van oppers e.d. vermeden.
Bovendien wordt een beter produkt geoogst en kan de voederwinning doorgaan. Regenrijke perioden zijn in het algemeen
zeer groeizaam.
4. Ook in de voederwinning moet ernaar worden gestreefd de tijd
zo goed mogelijk te benutten.
Maaien met de zeis is zeer tijdrovend. Op bedrijven met veel
diepe greppels is een ingekorte maaibalk goed op zijn plaats.
Spoedig na het maaien herhaald schudden bevordert een snelle
droging, verlicht het werk en vermindert de arbeidsbehoefte.
Men dient alleen te maaien bij droog weer, goede weervooruitzichten en een droog gewas.
Schudden, keren en harken in handwerk vragen veel tijd. Percelen met diep afhangende kanten en greppels kunnen alleen
goed en snel worden bewerkt met een hark(keerder)schudder
met draaiende borden.
Ruiteren is nog altijd een goedkope en oogstzekere methode.
Tunnelruiters geven de mogelijkheid van een goede arbeidsverdeling:als het gewas nog nat is, kan de ruiter reeds worden
uitgereden en overeind gezet.
De aanvoer van het halfhooi naar een centraal punt geeft arbeidsbesparing. Vaste dwarstokken in dakruiters maken het
mogelijk deruiter volledig met de vork op te zetten.
Inschuren kan worden vereenvoudigd door gebruik te maken
van laad- en loswerktuigen, goed gereedschap, lage, brede en
platte wagens, zo nodig voorzien van zijschotten, en een doelmatige werkverdeling.
Het gebruik van de hooi- en grasschuif, opsleepwagens en
wagens met een zeer lage laadvloer neemt de laatste tijd sterk
toe.
5. De verwerking van stalmest en gier moet —zonodig — buiten
de voederwinningstijd worden gehouden. De beste tijd voor de
stalmest is — wanneer de wegen en de toestand van het land
dit toelaten — het begin van de winter. In het voorjaar uitgebrachte mest veroorzaakt soms oponthoud bij het maaien. Ook
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geeft de mest bescherming tegen de vorst. Door de lage temperaturen zijn de verliezen niet groter dan wanneer de mest
in de zomer wordt uitgebracht.
6. Naast de aan-tijd-gebonden werkzaamheden zijn er andere,
diein de overige tijd worden uitgevoerd. Zezijn zeer belangrijk,
omdat ze vaak zijdelings grote invloed uitoefenen op de prestaties in drukke perioden. Deze werkzaamheden zijn:
verharding van wegen, dammen en het erf, vooral rondom de
mestplaats en de silo's. Verder het aanbrengen van snel te
openen hekken;het verplaatsen van de schrikdraadpalen in de
sloot, zodat de randen van de percelen machinaal kunnen worden bewerkt; het onderhoud van werktuigen en gereedschappen, het vervaardigen van eenvoudige hulpmiddelen, zoals een
voerkarretje, of sleepkros, een doorloopmelkstal, de inrichting
van een tasdrooginstallatie, enz. Evenals in het akkerbouwbedrijf mag in het weidebedrijf geen werkplaatsje met voldoende gereedschappen en reserve-onderdelen ontbreken.
7. Sommige bedrijven kunnen in de beschikbare tijd enig loonwerk verrichten, zoals: mest laden, mest strooien, sloten reinigen. Eigen werktuigen kunnen hierdoor beter rendabel worden gemaakt. De zaken in het eigen bedrijf moeten echter voorgaan.
7.5.

D E ARBEIDSORGANISATIE VAN HET GEMENGDE BEDRIJF.

Op de blz. 314—335 is een arbeidsbegroting weergegeven van
een gemengd bedrijf van 10 ha met 60 % grasland en 40 %
bouwland. In dit bedrijf komen verschillende arbeidsprocessen
naast elkaar voor.
Op het bouwland worden verbouwd: rogge gevolgd door stoppelknollen, haver, voederbieten en aardappelen (bestemd voor
consumptie).
Het grasland wordt benut voor beweiding en de winning van
hooi en kuilgras. In hoofdzaak wordt hooi gewonnen, omdat in de
stalperiode behalve kuilgras ook voederbieten en stoppelknollen
worden gevoerd.
Behalve uit de melk worden belangrijke inkomsten verkregen uit
de varkens- en kippenhouderij.
Het bedrijf heeft een vrij gunstige verkaveling. De gebouwen
zijn van het Saksische type met een brede middendeel en het rundvee aan weerszijden. Het hooi bevindt zich boven de stallen en in
een achter het hoofdgebouw gelegen hooiberg. Hierin is ook het
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stro opgeslagen. Naast het hoofdgebouw bevindt zich een dubbelrijige varkensstal met centrale voergang.
De voederbieten worden zoveel mogelijk op de deel opgeslagen,
de rest in een kuil.
Het gras wordt ingekuild in een silo.
De overige gegevens zijn vermeld op de blz. 314—315.
De arbeidsbezetting geeft aan, dat we hier met een zuiver gezinsbedrijf te doen hebben. Dit type komt voor in twee vormen:
a. het eenmansbedrijf, waarbij naast de boer alleen de vrouw af
en toe in het bedrijf meehelpt;
b. het twee- of meermansbedrijf, wanneer de boer wordt bijgestaan door één of meer medewerkende zoons of dochters en/of
andere gezinsleden of bloedverwanten zoals vader, broer, zuster, enz.
In het voorbeeld verricht de boerin een speciale taak nl. het
voeren van de kippen en de verzorging van de eieren. In drukke
tijden voert zij ook de varkens. Deze werkzaamheden zijn niet
zwaar, doch moeten op vaste tijdstippen gebeuren en zijn daarom
geschikt om de boer te ontlasten.
De boer doet vrijwel alle werk alleen. Een buurman helpt hem
bij het inkuilen en het inschuren (40uren). Als tegenprestatie gaat
de boer ook bij de buurman helpen. De burenhulp kenmerkt zich
ook door het coöperatief gebruik van werktuigen. Sommige werktuigen, met name voor het bouwland, zijn slechts enkele uren per
jaar nodig, waardoor individueel gebruik tot zeer hoge kosten zou
leiden.
In ons voorbeeld is dit het geval met de zaaimachine, cambridgerol, aanaarder, zijaanvoerhark, rugspuit, hooi- en schovenblazer e.d. Het kleine bedrijf kaa deze — indien de verhoudingen
met anderen goed zijn — met voordeel steeds gezamenlijk benutten. Hierdoor kan het over dezelfde werktuigen beschikken als het
grotere bedrijf, terwijl deinvesteringskosten relatief niet hoger zijn.
Doordat het bedrijf niet over een trekker beschikt, is het noodzakelijk voor trekkerwerktuigen zoals de dorsmachine, de graanmaaier-zelfbinder en de aardappelverzamelrooier een loonwerker
in te schakelen. Een loonwerker kan in dit geval een beroeps- of
een gelegenheidsloonwerker zijn. Met de laatste bedoelen we een
buurman, die zelf het bedrijf uitoefent, dochvoldoende vrije tijd
heeft om incidenteel bij anderen te werken (om hierdoor de exploitatie van de trekker en de werktuigen rendabel te maken).
Hierbij moet in het algemeen aan twee voorwaarden worden
voldaan:
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1. De diensten van de loonwerker mogen niet worden beloond
door ook voor hem te gaan werken. In ons voorbeeld kan de
boer niet uit zijn bedrijf worden gemist en de burenhulp moet
tot het inhalen en hulp in noodgevallen worden beperkt.
2. Het werken bij anderen door een gelegenheids-loonwerker mag
niet tot verwaarlozing van diens eigen bedrijf leiden.
Uitkomsten van de begroting.
De opgestelde arbeidsbegroting, die typerend is voor vele gemengde bedrijven, laat ons het volgende zien:
Ongeveer 60 % van de arbeid wordt besteed aan de verzorging
van het vee. De varkens en de kippen vragen tezamen evenveel
tijd als het rundvee.
Door de veeverzorging is de boer dagelijks een groot deel van
de dag gebonden, vooral in de stalperiode.
Naast deveeverzorging vraagt het bouwland veelwerk. De aardappelen en voederbieten zijn meer arbeidsintensief dan de granen.
Hierbij moeten we opmerken, dat in het gegeven voorbeeld reeds
veel tijd is gewonnen, doordat de aardappelen in de zak worden
gerooid.
De verzorging van het grasland neemt betrekkelijk weinig tijd
in beslag evenals de hooi- en kuilvoeroogst.
De tijd voor algemene werkzaamheden moet in het gemengde
bedrijf inhet voorjaar en devroegeherfst wordengezocht, wanneer
het vee nog buiten loopt.
Bij de weergegeven omstandigheden en werkmethoden moet de
boer — bij normale weersomstandigheden — 60 tot 70 uren per
week werken, terwijl de vrouw 10 tot 17 uren is bezet. Dergelijke
lange werktijden voor de boer zijn in vele gemengde bedrijven
gebruikelijk. Ze zijn langer dan dewerktijden inde weidebedrijven
en de akkerbouwbedrijven.
De oorzaak is, dat voor hetzelfde werk in het kleine bedrijf meer
uren nodig zijn dan in het grotere en het gespecialiseerde bedrijf,
doordat
a. de aan- en aflooptijdengroter zijn. Vergelijk b.v. de verzorging
van een koe in het gemengde en het weidebedrijf (117 resp.
100 manuren per jaar).
b. het kleine bedrijf niet over dezelfde routine bezit. Vergelijk de
benodigde tijden voor het opeenzetten van bieten.
c. in het gekozen voorbeeld van het kleine bedrijf niet dezelfde
trekkracht wordt gebruikt als in de beide andere voorbeelden.
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Algemene aspectenvan dearbeidsorganisatie.
Evenals voor het akkerbouw- en het weidebedrijf bestaan er
voor het (kleine) gemengde bedrijf een aantal regels voor de organisatie van het werk:
1. Vereenvoudiging van het werk moet in de eerste plaats worden
gezocht in de verzorging van het vee.
In vele bedrijven bedraagt de arbeidsbehoefte voor een koe per
jaar 150 tot 250 manuren. Tijdbesparing is mogelijk door:
machinaal melken en beperking van het aantal keren, dat een
produkt wordt gevoerd.
Sommigebedrijven zijn delaatste tijd overgegaan van 4 X hooi,
2 X kuil en 2 x bieten op 2 X hooi, 1 X kuil en 1 X bieten.
Het voer moet dicht bij het vee opgeslagen worden:bieten op
de deel, meel in een verrijdbare meelton, hooi boven de koeien.
Passend gereedschap is noodzakelijk: aluminium stalschop,
grote kruiwagen opluchtband, een rijsbezem voor de mestgang,
één voor de voergang en een brede, vlakke bamboebezem voor
de voergoot zo mogelijk een getrokken mestbak of -plank.
Voor de verzorging van de varkens komen in aanmerking:
drinkbakjes in de hokken en droogvoederbakken. Het voer
dient eveneens dicht bij de hokken opgeslagen te worden. Dit
geldt ook voor de kippen.
Voor het verzamelen van de eieren zijn speciaal geschikt plastiekmanden. Ze kunnen hierin blijven staan tot ze gecontroleerd en zo nodig schoongemaakt worden.
Om vuile eieren te voorkomen moet men gebruik maken van
gezamelijke legnesten en het strooisel vaak verversen. Het beste
strooisel is gehakseld graanstro.
Het uitmesten van varkenshokken van het Deensestaltype is
eenvoudiger dan van het Hollandse staltype. Nog eenvoudiger
is het in stallen met een uitloop of achtergang, die met een
schuif wordt schoongemaakt. De schuif kan elektrisch of door
een trekker worden voortbewogen.
In kippenhokken wordt het afmesten vereenvoudigd door:
— toepassing van dikstrooisel;
— aparte mestruimte onder de stokken, die van buitenaf kan
worden gereinigd;
— passend gereedschap voor het aanbrengen, het omwerken
en het opladen van het dikstrooisel (aluminiumschop, trekkerlaadschop).
2. Naast vereenvoudiging is een regelmatige spreiding van het
werk van belang.
De stalmest moet in de winter of in de zomer worden uitge265
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bracht. In het voorjaar is er veel werk met zaaien en poten en
kunstmeststrooien.
Bij open weer in de winter verdient vroegtijdig ploegen aanbeveling.
Vroeg bieten zaaien maakt het mogelijk, dat de bieten opéén
staan vóór het hooi moet worden geruiterd.
Zodra de bieten echte blaadjes hebben, moeten ze opééngezet
worden. Dit vraagt minder tijd dan wanneer de planten groter
zijn.
In sommige jaren kan het inkuilen plaats hebben vóór het opeenzetten van de bieten.
De hooioogst moet worden gespreid door niet te veel percelen
tegelijk te maaien, gebruik te maken van ruiters en omweiding
toe te passen.
3. Vereenvoudiging van het werk in de hooioogst, bij het inkuilen
en bij de teelt van de akkerbouwgewassen is eveneens gewenst.
Sommige mogelijkheden daartoe zijn reeds in de begroting ver
werkt : machinaal schoffelen en poten, machinaal schudden en
bijeenharken, het gebruik van een hooi- en schovenblazer en
een lage wagen.
Voor sommige werkzaamheden wordt een loonwerker ingeschakeld.
Andere mogelijkheden voor arbeidbesparing in het gegeven
voorbeeld zijn de vervanging van het paard door een trekker,
waardoor sneller kan worden gewerkt en in combinatie met
andere bedrijven een zelfbinder, en een aardappelrooier kan
worden gebruikt.
De trekker kan verder worden voorzien van een hooi-, grasen schovendrager of eventueel van een voorlader.
De trekker en de extra werktuigen betekenen extra kosten,
waar een gelijke besparing aan loonwerk en opbrengststijging
tegenover moeten staan,
— hetzij door het bouwland intensiever te benutten : suikerbieten of tuinbouwgewassen, meer aardappelen;
— hetzij door de veehouderij uit te breiden.
Voorzover het de rundveehouderij betreft ook door meer hooi
en kuilgras te winnen.
4. De aankoop van de trekker kan ook verantwoord zijn, indien
om persoonlijke redenen gestreefd wordt naar werktijd verlichting en -verkorting, zelfs indien de extra kosten niet geheel
door besparingen of extra opbrengsten worden gecompenseerd.
5. De stalmest en gier moeten worden uitgereden op een tijdstip,
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dat er gelegenheid voor is. Op vele bedrijven wordt de stalmest
in het voorjaar op het bouwland gebracht, terwijl dit daarna
nog moet worden geploegd. Vaak raakt men hierdoor bij het
voorjaarswerk achterop.
De stalmest moet niet in hoopjes worden afgetrokken, doch
rechtstreeks vanaf de wagen worden verdeeld.
6. Evenals in de vorige werkplannen is het onderhoud van de
werktuigen tot het niet-aan-tijd-gebonden werk gerekend.
Dit betekent niet, dat het erniets toe doet wanneer het gebeurt.
De werktuigen, die niet meer nodig zijn in een seizoen, moeten
kort daarna worden verzorgd: gespannen veren moeten worden ontspannen, blanke delen moeten worden ingevet; grond,
resten van mest of produkten moeten worden verwijderd en
controle moet plaats vinden of vernieuwing van onderdelen
nodig is.
De groep „algemeen" is echter zodanig overhet gehele jaar verdeeld, dat hiervoor steeds voldoende tijd is gereserveerd.
Vastleggen van deperiode,waarin dezewerkzaamheden moeten
worden verricht, is meestal niet nodig.
Dit zou b.v. wel nodig kunnen zijn in een bedrijf van een loonwerker, waarin de werktuigen zeer intensief worden gebruikt,
7. De grondbewerking is gedeeltelijk aan een korte periode gebonden, gedeeltelijk aan een ruime periode. Vergelijk: land
zaaiklaar maken en ploegen ten behoeve van de voorjaarszaai.
8. Door het gezamenlijk gebruik van verschillende werktuigen is
de investering in werktuigen beperkt gehouden. Deze is niet
hoger dan in een weidebedrijf of een akkerbouwbedrijf.
Door gezamelijk gebruik kan het kleine bedrijf dezelfde werktuigen gebruiken als het grote bedrijf.
Het rendement is echter kleiner door grotere af- en aanlooptijden en ongunstige perceelsvormen en -grootte.
De af- en aanlooptijden kunnen worden verminderd door een
doelmatige indeling van werkzaamheden, gebruiksruil van percelen en andere verbeteringen van de verkaveling.
In vele bedrijven is dit een groot vraagstuk.
9. De arbeid van de vrouw is voor het bedrijf zeer belangrijk.
Deze hulp en die van andere gezinsleden is op vele bedrijven
voldoende om zonder hoge uitgaven drukke perioden te overbruggen. De hulp is zeer elastisch en meestal goedkoop. Zij
vormt daardoor een sterk element van het gezinsbedrijf. Al
naar de hulp meer of minder ruim is, wordt het bedrijfsplan
aangepast.
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ARBEIDSBEHOEFTE
2: 3

PROCES

4I 5

9
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'13

aardappelen
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11

erwten

8
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i
1

!
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luzerne
j

zaaikl. maken en bem.

!

10
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|

41 110
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i

\

Totaal veldwerk

41 139
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82 102
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82 100

49

!

reserve-onwerkb. weer
algemeen overige
Totaal per week

272
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•
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ARBEIDSAANBOD
I e halfjaar

7

bruto aanbod (boer +
vaste kern
feestdagen, verlof

2

5
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6
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bruto aanbod (boer +
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ARBEIDSAANBOD
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Proces: AARDAPPELEN

Percelen: 2 en 3
Behoefte

Norm
O

Bewerking

Werkmethode
T2 T3

o imu I tu | pu | mu I T l
H
Poten
Aanaarden "l
Schoffelen l

Afeggen

2 r. halfaut. T 1 uit kiembakken

10.8

22

6

3 r. raam T 1

10.8

15

15

lange hak, 3 man
door 2 man
15 m-spuit T 1
1 r. verzamelrooier met 1
looftrekelement en volg- l
wagentje T 3
j
met 2 wielige wagens
1
lossen in cellen met
>
transporteur T 1 en T 2 J

Rooien

Transport
Sorteren
ï
Afleveren \
Opruimen J
Eigen pootgoed sorteren
Afschrijving
TOTAAL
P E R HA

162 162

met eigen sorteermachine
en leesband 3-4 man T 1
sorteren, omzetten ev.
ontsmetten
zakken etc.

10.8
3.10.8

15
20
6

6

162
60
65

10.8

60

20

648

10.8

35

15

378 100

9.8

100

1

1

120

980

65
216

62

5

5

120

2813 397

62

221

37

6

20

260

280

65

1

J

Wieden
Selectie
Spuiten

238

Bedrijf: X (behoort bij begroting no. 1)

Periode

•S
-M

fi
<
6/4—20/4

2

20/4—8/6

7

25/5—8/6
8/6—13/7
1/6—24/8

2
5
10

3/8—28/9

7

Arbeidskosten

o

*6
SM

Weeknummers

u

S,g £ 8

Tr.kr.

<D
<ä

Tot.
loon

0
M

Tota al

à •*

u

proces

ha

393

393 124 204

721

67

23 17 t/m 23

267

267 308

87;

662

60

81 22, 23
12 24 t/m 28
6i 23 t/m 30, 32t/m 34

267
99
107

267
99
107 124 422

267
99
653

24
9
60

3061

283

1730

160

: 1867

174

119 15, 16

1393 1393 551 1117!

92 32,34—39

:
3/8—28/9

7

5/1— 4/5

12

813 813 385 532

54 32,34—39

82 2—11, 17, 18

1617

1617

22 228
i

na 14/12

1

120 51, 5, 10

198

198

255

453 | 42

180

180 j 17
j
9693 896

2948 2206 5154 1514 3025
i

1

'

273 204 477 140 280

896

281

Proces:

SUIKERBIETEN

Percelen : 6 en 7
^orm

Bewerking

Werkmethode

. Behoefte

O
1

mu

CU

0

tu i pu

mu

T1

T2

T3

X
Zaaien
Mach. onderh.
vóór dunnen
Opéénzetten
Mach onderh.
na dunnen
Wieden
Kanten rooien
Mach. rooien
Transport

214 m zaaimach. 2 man
2 % m wiedmach. 2 man
2 X mach. dunnen 1 man
lange hak in 1 bew.

8
S
2x8
8

2% m wiedbalk, 1 man
2 x in akkoord m. lange
hak
lichten, handwerk 4 rijen
verzamelrooier direkt op
wagen
gedeeltelijk rechtstreeks
naar suikerfabriek, deel op
erf gelost, later opladen m.
transporteur

2x8
8

1*
50

0.25
7.75

8

1.8 0.9
2 . - 1.2._ 2 . 40

15
16
32
320

7
8:
32j

H

24
400

24i

100
45

9!
301

25
! 349

2!

45

201
I

1

TOTAAL

L_

P E R HA

117 117

360 120

40

1541 193 117 157
193'

'iÏÏ2

|

24

15

20

Bedrijf: X (behoort bij begroting no. 1)
a
Periode

•wl

s
M

0!

.
•a
e
<

H

S
n

Arbeidskosten

a
c

Weeknummers

y

Totaal

« S +j s

CI)

§S

j

67
67
273
914

8
8
34
114

166
1156

21
145

45
3112

6
389

874 874 330 260

: 1464

183

185 3694j3879 1135 2250

! 7264
j
| 908

908

14
18
18, 19
19 t/m 21

25
26
53

25
26
53
914 914

12
57

23, 25
21 t/m 26, 29

40

40
1156 1156

25
58

40
40 t/m 45

41

!

30/3
27/4
27/4—11/5
4/5—25/5

15
1 16
2 16
3 107

1/6—22/6
18/5—20/7

2
7

28/9
28/9—9/11

1
6

proces ha

13 29
15 26
61 159

46: 80

41
4!
750 750 666 1696

i
j

5/10—23/11

7

51

41 t/m 47

23 462 485 142 281

283

Proces:

TARWE

Percelen : 1

i ft
Bewerking

Werkmethode

Behoefte

>

o
K
1\ m zaaimach. 2 man
2 x onkruideggen
1 x rollen
Spuiten
tegen onkruid met 15 m
spuit
Kanten maaien
met zicht
Maaidorsen
met 6 vts maaidorser
(getrokken) 2 man
Transport graan/stro ; met eigen materiaal, stro
door derden geperst

Nbrn

o

Zaaien wintertarwe
Mach. onderhoud

5.9

mu

tu

mu i T 1 T 2 T 3

pu

4.5 2.2

27| 13i

4.8| 4.8 j

28; 181

I
5.9
! 5.9

6
10

j 5.9 ; 7.
| 5.9

i

3.9

10

6

46

10

59

TOTAAL

23
10

14

176! 47

47

30

P E R HA

Proces:

ZOMERGERST

Percelen : 1
STorm

Bewerking

|

Behoefte

Werkmethode
o

mu

tu

7
7
7

1.6
1.1
0.5

7
7

mu

T1

0.8
1.1
0.5 !

11
8
4

5
8
4

5.-

2.5

35

5.-

3.-

35

12

4

5

TOTAAL

93

29

4

23

P E R HA

13

4

0.6

3

Zaaien
Verzorging
Spuiten
Maaidorsen
Transport

284

2 | m zaaimach. 2 man
Onkruideggen 1 x
15 m spuit tegen onkruid
1 man
met 6 vts getrokken maaidorser 2 man
graan met eigen materiaal,
stro los verkocht

pu

T2

T3

18

Bedrijf: X (behoort bij begroting no. 1)

e Al

a>
M

CD

-p

gM

Periode
a
<
2

14/12—28/12

Arbeidskosten

•s

Weeknummers

s»
D

ig io>so
^°

HS

iH
H S i *-H<

Totaal

Mu

CD

H*

proces

ha

14

51,52

45

45

25

55

125

138; 23

21

30/3—20/4

2

14

14, 16

46

46

60

321

25/5
3/8

1
1

6
10

21
32

10
17

10
17

11

39:

3/8—17/8

2

23

32, 33

99

59

177

335

57

3/8—17/8

2

29

32, 33

127 127

55

90 354

626

106

344 210 393 354 1301

220

99

1

L l l 8 j 226

60
17

10
3

. L

i

20

38

58

36

60

60

220

Bedrijf: X (behoort bij begroting no. 1)
!

Periode

O

CD

Arbeidskosten

33

is *ÖS?

+j
Ö

1 <!

Weeknummers

S
Ml
i^

5,g

Totaal
CD O

HS

u

oS
HS

H * proces

23/3
13/4
18/5

11
8
4

13
16
21

27/7

35

31

75 | 75 l 46 210

27/1

35

31

75

18 | 10
21
13 j 15
7 ! 8 ! 26

18
13
7

75

38 1150 |188
22

ha

49 j 7
28
4
41
6

331

47

84

209

30

129 '341

658

9'!

50

27 I 18

94

49

285

Proces: E R W T E N

Percelen: 1
3,

Bewerking-

Behoefte

O

Werkmethode

tu

o

T 1I T 2 i T 3

pu i mu

3
Zaaien
Mach. onderhoud
Spuiten
Wieden
Kanten zichten
Maaien
Ruiteren en keren
Dorsen

2i m zaaimach. 2 man
3 x schoffelen-1 man
1 x onkruideggen
3 x spuiten tegen aantasting
lange hak
1 man - zicht
maaimach. en 2 man
3 man/3 poot ruiters
met maaidorser 3-4 man
+ stro en graan inschuren,
persen door derden

TOTAAL

3
2.8
' 3 x 3 1.3
3
1.5

1.4
1.3
1.5

0.7
10

0.7

3

3
3

5
26

2.5
1.5

6
30
10
15
78

3

30

10

90

1

i

3

10

5

15

254

44

7

18 j

84

15

2

6

i

Werkmethode

2|- m zaaimach. 2 man
3 m cambridgerol
lange hak of m. hand
tegen onkruid met 15 m
spuit
kanten trekken, ophokken
en schelven alle overige
werk voor koper
(op stam verkocht)

Behoefte

O

mu : tu

Oogst

2

Norm

O.

Zaaien
Rollen
Wieden
Spuiten

7

Perceel: 5

CL,

Bewerking

6

;

|

Proces: VLAS

4
12
5

J3x3

!

P E R HA

8
12
5

pu

T 2f T 3 ;

mu j T 1

2
2
2

3
1
5

1.5
1

6
2
10

2

1

1

2

2

25

3
2

2

i

50

TOTAAL

70

7

P E R HA

35

3.5

286

j

Bedrij!: X (behoort bij begroting no. 1)
d

Periode

•s

-(-»
ö
CS

•41

M

Arbeidskosten

*s

Weeknummers

gU 8.

5,8

S

H5

16/3
13/4—11/5
27/4

1
3
1

8
4
5

13
17 t/m 19
18

4/5—15/6
8/6
20/7
20/7
20/7—3/8

3
1
1
1
2

2
30
10
15
39

19, 21, 24
24
30
30
30, 31

10/8—24/8

2 i 45

13
20

10
50
17
25
129

1

CD
V*

O
O

Totaal

*J 0

o ">

°S

ij P !proces | ha

H .2

38;13
83j 28

13 : 8 ! 17
20 J 23 ! 40
8 10
10
50
17
25
129

18 6

11 i 39

60J20

13 37
14 !63

50 17
17 5
75 25
306J102

194 1194 ; 73 1101

33, 34

272 194 '466 152 1397
90 ' 65 |l55

518Ü75

150

150 i 11651388

51 '132 ! 50

388

Bedrijf: X (behoort bij begroting no. 1)
ö

Periode
!
j

*s

d

g W>

1

Weeknummers

10

* S1+iS
H5

U

18/5

20/7—3/8

Arbeidskosten
.

is

<
30/3
6/4
25/5

CU
CO

24
15
22

10
3
17

«S oS
10

Werkt.

CO

Tr.kr.

CO

M

6

13
11

29 ! 15

13

20 i 10

3 I 4
17

2]

25

30, 31

m
115
V7

Totaal

0 ^

3*

proces ha

18 I 9
17 J 8

82 : 41

5'?

166 ! 83

IllS i 14 i 37
57 i 7

83

19

:.HV

Perceel: 4

Proces: L U Z E R N E

Werkmethode

Bewerking

>

2 x eggen
alle overige werk
voor grasdrogerij

Verzorging

Behoefte

Norm

o,
O
o

mu i tu

2x3.3

ii ii

pu

mu
10

TOTAAL

10

P E R HA

3

Proces: ALGEMEEN

Percelen: alle

Anorganische bemesting

Land klaarmaken
Stoppelbewerking
Groenbemesting
Wintervoor
ploegen
Hoeken spitten
Onderhoud aan
sloten

Werkmethode

N-P-K- mengen,
strooien met 3.20 m
schotelstrooier, uit
zakken op wagen
eggen, cultivateren,
rollen e.d.
stoppelploegen
erwtenland
tarwe
met 1 sch.-2 weg en
3 sch. rondg. ploeg
bijwerken
kanten maaien,
sloten uitdiepen etc.

10

1

3

Hoev.
Opp.

Behoefte

1
tu

mu

pu

mu

T1 T2

T3

40.1

5

1.8

201

53

40.1

4

4

160

20

3
5.9

2.5
2

2.5
2

8
12

12

36.8
36.8

7
0.5

6.5

258
18

59

180

0.1/m

0.03/m

430

35

94

4300 m
slootlengte

20
25

115
8

1087 179

TOTAAL

10

Veldwerk (aan tijd gebonden)

norm
Bewerking

T 1 1 T2 T 3

!

417
i

P E R HA

27

.?8>

4.5

10.4 1

Bedrijf: X (behoort bij begroting no. 1)
a

Arbeidskosten

23/3

17

17

26

11

54

16

17

17

26

11

54

16

5

5

8

3

16

2,§ E 81
Pu -

D
10

1

Tr.kr.

Weeknummers
a
<;

Tot.
loon

Periode

13

éM
o^

Totaal
proces

ha

Bedrijf: X (behoort bij begroting no. 1)
a

Arbeidskosten

CD

M

*a

Periode

Weeknummers
2,o

a
<

j

PS

ID O
AH

-

1

+•' a
o2
H5

Ù

M

àM

Totaal
proces

ha

16/3—20/4

5

40

12 t/m 16

331

331 152 165

648 16

23/3 -20/4

4

40

13 t/m 16

262

262 410 384

1056 27

20/7
4/5

1
1

8
12

30
19

28/9—23/11
7/12—21/12

4
o

64
9

40,46 t/m 48
50, 51

423
30

423 571 613
30

1607 40
30 1

15/6—14/12

7

62

25, 27, 28—40,
48 t/m 50

710

710 307 106

1123 28

1789J

1789 1483 1353

4625 116

445

445 37,- 34.-

j

1

13
20

13
20

20
23

68
93

35
50

116

289

2
2

Proces: ALGEMEEN

Niet aan tijd gebonden
o,

Bewerking

Werkmethode

mu j tu
Onderh. inventaris

Ond. grond en geb.

Onderh. werktuigen
onderh. trekkers
naar garage e.d.
montage
demontage
smeren
schilderen
onderh. erf
•>
onderh. gebouwen
l
onderh. kanten

Behoefte

Norm

O

pu

mu

T1

T2 T3

i
j

650

25

800 40

: 650

10

5

10

800 15

10

15

1450 25

15

25

0.4

0.6

Afschrijving klein
gereedschap
TOTAAL
P E R HA

38

290

0.6

Bedrijf: X (behoort bij begroting no. 1)
ö
X

Periode

•s-

M
•s

0

Arbeidskosten

e
as

Weeknummers

•i o

tu

<1 P

m 0

oS

£5

y2,

ù
û
H

-*-J
in

ö .ü i Totaal
o h

0 S"
i_) > proces

ha

gehelejaar

1073

1073160

1133!28

gehelejaar

1320

1320!90

1410 35

420
2393
S8

|2393!l50 420
59 4,

420 U
2963s 74
74

11.

291

ARBEIDSBEGROTING No 2

BEDRIJF • Y

Opgesteld door G P

BEDRIJFSGEGEVENS

VERKAVELING

No.

Opp.i L

Perc.

i n h a | in m

G E J O U W E N (omschrijving)

•

B

1

1.20

300

400

50

1.65

400

400

50

3
4

500
500

350
300

75
60

5

1.70
1.50
1.45

500

•o

1.30

400

290
325

85

, 6

15

a

!

7

1.80

500

360

85

S

'

8
9

1.70

500
500

340

400

350

425

•o

10
11

1.55

310

300

1.40

500
400

12

1.30

400

350
325

310
250

§ !
j& j G ü l d n e r

13

1.45

400
400

355

280

1.75

Klei

Boer

ï
TREKKRACHT

!

vi . g e i . l e u e u
M a n n . gez. leden
V a s t e / a rbei<

10< %

, ,t,

M e rk/Ras

'

Aan-

PK

Werktuig

| tal

Merk/type
i

Inhoud

Investering

werk-

(Nieuw-

breedte

waarde)

j
Maaiapp
j 1 ! IK

!

OJ

!

_ j _

Suhukken

• Zijaanvoerhark
: Trommelschudder

Vicon- I.ely
Eureka

i Hooischuïf

Schukken

4 . 5 ft
• 2.—m

895.—
1260

: 2 40 m

1160
275
2530
2320

Rival

1.40

400

350

560

! Nie uwwaarde trekker

2 Luchtb. wagens

Mïedema

I 2 ton

1.30
1.20

350

370

f 6550 -

V e n t i l a t o r (hooi)

Assel b e r g

350

340

220
180

ApoUo

Totaal

25.—

Gierpomp
2 Giertanks
Gierverspreider

Hennes
Robo

475

i Hooiblazer

.

K u n s t meststrooier
D u b b . weidesleep

P R 1DUKT IEPLAN

; J<inp phva l

Proces

Hooi

6.—

ïioeveelh.

;

36.000
60.000

g: s t i k s t o f
gier

97.—

2.5

12.—

stalmest

Bestemming

63.000

6.—

Vers gra s
Bemestit

Mfikmachine
;

18.—
(voordr.)
(AJ.V-)

Kili-ftTR

'

W i nt e r voet

G r a s l a n v e r z o t ging
weide Iepen
bossei

2.80 m
2 app.

Maand

"T """ '
te melken

_i_!

M e l k k o e e n (1

—

Jongvee > 1 ] aar

i
(

>.5) i

25
LÖ

g r
°°tv
'
eenheden J

"""""25

Produktie

4400 kg/koe

5

Jongvee < 1jaar (0,25) |
33

292

j 110.000 kg melk

W e e k HO.

I— 5

15
17

75
9
9

25
25

9
9.5

14—17
18—22

8.5
8.5

i

23—26
27—31

I

32—35
36—39

juli
augustus

Stuks :

Vee

per koe
; per keer

21

juni
; 9 kin h a l v e sloot

13.515 —

kg melk

februari
maart

6.—
25.--

SOU

januari

aprri

40.—

Sloten r iniger

700
120

_
—
_
_
—
—
_
—
_
—
—

1200 —

koeien

25" t o n / h a

420
225

Hermes

Totaal investering

B i j v o e r v n a p stal

. 11 m 3 / h a

500

Surge

Aantal

30.000

1100
j 2 x 750 1 '

Vaste stalleidin^

250 kg/ha

9 —

l

!

15

410

1

WERKTUIGINVENTARIS

16
17

1.65

" i

i

;

14

100 %

Vrouw

r e n v',-ir; v ; > - ^ r a s e n k u i l o v e r d e z o l d e r . >
; 4 silo's v a n 25 m 3

2

W e i de bedrijf
25 ha

GRONDSOORT

ARBEIDSBEZETT11.

! D u :>b F r i e s e s t a l , h o o i b e r g i n g i n d e ;
G e w a s j s c h j u r G i e r k e l d e r 80 m 3 R a i l v o o r v o e -

Afat.

GROOTTE

TYPE

ADRES

'25

september

6— 9
10—13

7
0

oktober

23

55

november
decembei

19

5

40—43
44--t7

15

5

48—5Î

BEREKENING ARBEIDSKOSTEN
behorende bi) begroting 2
LOONKOSTEN

Vaste arb

Gezinsleden

Losse arb

Boer
V

M
Weekloon
Snc lasten

92.91
18 56

Totaal
1aarloon
uren aanbod
uurloon

2

V

M

111 47

111.47

5796.44
2827
>
2 05

i 5796.44
2827
2.05

i incl vac.toesL
i
Rente -f- verz = 2 %°/\,

Aantal

1 Güldner/diesel
2
3

1

Totaal

1

PK

Nieuwwaarde

Afschnjvm

1
18

6650

10

%

Vaste |
kosten i

, Onderh.

1147 |

| M%

Totaal

Var
kosten

jr

u

361

1508

1.38

!
18

Rente + Verz. - 2 % %

WERKTUIGKOSTEN

Werktuig

Merk/type

maaiapp
/.ijaanvoerhark
trommelscbudder
hooischuif
hooiblazer
2 luchtb wagens
hooiventilator
gierpomp
2 giertanks
gierverspreider
kunstmeststrooier
weidesleep
melkmach, app
leiding
gereedschappen

Schukken
Vicon Lely
Eureka
Schukken
Rival
Miedema
Asselber^
Apollo

Inhoud
werkbreedte

Investering
I
Jaren
(Nieuwwaarde)
Afschrijving
895
1260
1160
275
2530
2320
UGO
500
120
225
700
120
800
1200
2000

4.5 ft
2m
2 40 m

2 ton

750 1
Hermes
Robo-cectrif
Hermes d u b b
Surge

2.80 m
2 app

I Jaarkoster:
15
20
15
10
25
25
50
25
25
10
25
10
200
5
15

10
!0
10
15
15
15

m

15
20
15
i
20
15
20
10

15515

Totaal

6

W E R K DOOR DERDEN

r,
.•
Bewerking

5

;

!

THEKKRACHTKOSTEN

Werk/Ras

4

v

M

92.91
18.56

1

3

i

Hoev ;
Opp

Tanei

- 1 - 1

—

ARBEIDSKOSTEN

loonkosten
trekkrachtkosten
werktuigkosten
werk door den

j

^

; opp.

Tarief

Totaal

11593 —
1538 —
2118 —

%

Investering

77.6
10.1
12.3

6550.15515.-

|

-

Totaal
werk voor derden

|

15249 —

100

23215 —

Totaal

i

15249.—

100

23215 —

W E R K VOOR DERDEN

Bewerking

i
;
•
:

! 2117.70

Totaal

-

i

125.35
180.50
162.30
27.05
274.20
251.30
191.50
54.25
36.45
22.30
230.—
9.60
179.90
93.—
280.—

—

—

2S3

ARBEIDSBEHOEFTE
PROCES
Vee

1

2

3 \ 4

5

6

9

7

!

23 j 23 ! 23 ! 23 j 26 • 26 26 ' 26 ! 32 ! 32

Melken
Rein. melkgerei
Verzorging

10

11

12

32 , 32

1

1

1

1

1

1

1

1

39

39

39

39

39

39

39

39

Kuilgras
Hooi
Weidebouw

Kunstmest
Gier
17 ! 17

Stalmest

20 : 20

17

20

20

20

10

11

Verzorging
Vers gras
10

Algemeen (weekreserve)

90

Totaal per week
PROCES
Vee

10 ! 10 i 10
:

10

[

90 90 73 ' 76

10
76

10

10 . 1 0

10

76 ! 96 ! 102 102 103 108

! 27

28

29

30 \

31 \ 32

34

35

36

37

38

42

42

42

42:

42

42 j

42

42

42

38

1

1

1

Melken
Rein. Melkgerei
Verzorging

8

8

33
\
42? 42

1i ' 1
8;

8

8

:

1

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

8

39

Kuilgras

49

Hooi
Weidebouw

Kunstmest

31

31

31

31

41

41

41

41

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

8

8

2

2

2

2

Gier

2

49 : 49

1

1

Stalmest
Verzorging
Vers gras

8

8

8

8

17

i

Algemeen (weekreserve)
Totaal per week
294

H

' 103

11

11 | 11

11

11

11

H

11

11

11

11

103 103 103 115 115 115 115 115 112 112 106

PER WEEK
13

14

15

16

17

18

19

20

27

22

23

24

25

26 Totaal
I

32

38 38

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

894

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26

39 39

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

673

46

46

46

1
39

5

1

5
8

8

1

1

8

8

1

1

2

2

138

2

51

51

51

51

204

2

2

2

2

33
32

i

20

151

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

11 11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

276

108 102 97

73

73

65

65 112 112 112 117 117 117 117 2449

11

1

Totaal Totaal
52 Totaal
II
Gen.
I

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

38

35

35

35

35 35

29

29

29

29

23

23

23

23

906

894

1800

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26

26

52

39

39

39

39

39 39

39

39

39

39

39

39

39

39

673

673

1346

147

138

285

286

204

490

23

33

56

32

32

64

122

151

273

32

22

54

1

!

! .

|
17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

11

11

11

11

11 11

11

10

10

10

10

10

10

10

279

276

555

106 103 103 103 103 86

80

79

96

96

90

90

90

90

2624

2449

5073

98

—

VM

98

ARBEIDSAANBOD
Iehalfjaar

7

2

1065 1066 10651065

Brutoaanbod

s\

e1 7

91 10

1065 1065 115 115

96

96!96

96

28

29

Nettoaanbod

96
27

30

96 104 104

31 Y 32

33

34

35

12

Feestdagen,verlof

12

12

12

12

12 12

36

7.?

12

126 126 126
12

104 104

126 126 126 126 126 126 126 126126

Brutoaanbod

11

115 115

105 105 11 11 11 11

10 5 io 6

i

5

105 105

Feestdagen,verlof

e
2halfjaar

3J d\

12

12

114 114 114
37

38

39

126 126 126 126

12 12

12

12 12 12

1

Nettoaanbod

114 114 114 114 114 114 114 114114

114 114 114 114

ARBEIDSAANBOD

Arbeider

Periode

Periode

<> K a l
1—6

Boer

48

•M

o

<s

2

p

7

288

7—10

52

288

7—10

52

Vrouw
Vr. gez.leden
Mann, gezinsleden
Vaste arbeider

96

Totaal

1

1—6

Voor extra verlof en ziekte

296

576

104

PER WEEK
22 23 I 24 25 !26
15 16' 17 I 18', 19 20 21
i
I
I
I
!
I
i
126 126 126 126 i126 126 1261126 126 126 I 126 126 126
14'

12i 12 12

12 ! 12

114 114 ! 114

114 ! 114

41 42

40

43

12

12 12

114 114 | 114

44 45

Totaal
I
3115

12: 12

12

299

114 114 : 114 j 114

114

2816

12

12

46 j 47 481 j 49 50 \ 51

52,To*fal

To

Totaal
Gen.

fal

i
126 126 126 126 126 126 j1065 1065: 106 5 1065!1065!106 5 106 5 | 3139 5 i 3115
12

12

12

12

12

12

105; 105 105 10 s 105 105

114 114 114 114 ,; 114 ! 114

96

96

96 96

105

96 96

6254 5

30151 299

600 5

96 2838 ! 2816

5654

PER ARBEIDSKRACHT
d
<D

K
T3

:

O 1

5«

CS
CS

208

"3 S
aM

Periode

ce <D

1

<*
11—45

(D CJ —,

p

• 1

ao

a ,Q M j Periode

fi o

H-*

CS

*S
4-1 co

o *
cd

cS

So

57 i 1995

35

57

1995

114

3990

46—52

CO

.M vS>
0 eu o ^
C te O

-d

cS

Totaal uren
aanbod
14-II+III+IV

Hi

336

2827

48

336

2827

96

672

5654

OH ]

0 oa

a• >
M

H T

P is

!
208
416

11—45

46—52

7

2g?

V E R G E L I J K I N G VAN
Iehalfjaar

l

7

2

3

4

Arbeidsaanbod

96

96

96

96

96

96 104 104 104 104 114!114

Arbeidsbehoefte

90

90

90

73

76

76 76 96

6

6

6

23

20

20

28

8! 2

30

31

32

33

34

Over

5!

6

5

7

9

70

77

72j

102 102 103 108
2

11

6

37

,3<S

Tekort
2ehalfjaar

27 2«

29

114 114114

Aanbod

114 \114

Behoefte

103 103 103 103115
11

Over

11

11

35

114 114 114114

36

114!114 114

115 115 115 115 112 112 106 >

2

11

1

Tekort

1

1

1

2

8

1

NA
I e halfjaar

2 ! 3

4

5

6

7

32

33

34

8 \ 9 i 10 ! 11

Aanbod
Behoefte
Over
Tekort
2 e halfjaar

27

Aanbod
Behoefte
Over
Tekort

: ;. B

28 1 29 1 30 \ 31

35

36

37

38

72

AANBOD EN B E H O E F T E
14

13

15

16

77

18

19

20

114 114 114114

21

22 \ 23 \ 24 \ 25'i 26

Totaal
I

:

2816

j

114114

114114

108102

!

9773

73

65

65 112 112 112 117 117 117 117 2469

6

17 41

41

49

49

12

40

39

114114

11

2

2

359

2
3

3

3

3

i

12

46

47

48

49

50

51

Totaal Totaal
52 Totaal
II
I
Gen.

114 114 114 114 114 114

96

96

96

96

96

96 2856

2816

5672

96

96

90

90

90

90 2632

2469

5101

6

6

6

229

359

588

5

12

17

41

42

43

44

106 103 103 103 103 86

8

114 114

114 114 114 114

11 11

11

28

45

80

79

34

35

6

CALCULATIE
14

13

15

16

17

18

19

20

21

I
i

22

23

24

25

26 Totaal
I

—

!

1
39

40

41

12

43 \ 44

45 I 46

47

48

49 ! 50

51

52

Totaal Totaal Totaal
II
I
Gen.

299

Proces: VERZORGING R U N D V E E
Groep: Melken

ft inormtijd/koe/week

Bewerking

Werkmethode

°>

behoefte

|
mu

O

tu | pu

mu

!

M
I e deel stalperiode
melken incl. rein.
enz.

P I A 1-2 x , incl. dag.
rein. melkgerei en
transport melk

15
17
21
25

1.5 !
1.5
1.5
1.5

Weideperiode
idem

P I A 1-2 X, incl. dag
rein. en transport
melk en koeien uitlaten
en opstallen

25
25
25
25
25
25

1-7
1.7 1
1.7 !
1.7 :
1,7
1,7

2 e deel stalperiode
idem

P I A 1-2 X, incl.
transport melk en
dag. rein. melkgerei

25
23
19
15

Melkmachine

Wekelijkse demontage
rein., steriliseren
en montage

!

!

i
! 90
102
157.5
75
84
210
168
168
210
84

j
1.5
1,5
1.5
1,5

75
172,5
|114
90

[

Tot

52

1 mu/
week

1

TOTAAL
P E R KOE

S!);;

1852
73

tu

pu

Bedrijf: Y (behoort bij begrotingno.

fi

<
jan.
febr.
maart
april

4
4
4
2

22,5
25.5
31.5
37.5

i

1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8
9, 10, 11,12, 13
14, 15

2
5
4
4
5
2

42
42
42
42
42
42

16, 17
18, 19,20,21, 22
23, 24,25, 26
27, 28, 29, 30
31, 32, 33, 34, 35
36, 37

sept.
okt.
nov.
dec.

2
5
4
4

37,5
34,5
28,5
22,5

38, 39
40, 41, 42,43, 44
45, 46,47, 48
49, 50,51,52

52

1

Totaal
proces

ha

1

!
•

april
mei
juni
juli
aug.
sept.

Loonwerk

•ü, O o O
H — CM —

Ö

Werkt.

Weeknummers

loon

S

Arbeidskosten
CD

js

Tr.kr.

Periode

Tot.

tu

!

!

'

'

:

e

i

!

!

1

!
!

1

1

]

1

1—52

i

1
3799

273

4072

150

11

161
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•
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Proces: KUILGRAS (Voordroogmethode)
Behoefte

Norm
Bewerking

Werkmethode

Opp.
tu

Maaien
Schudden
Zwelen
Bijeenschuiven
Laden en lossen
Afdekken
Naharken

tu

1

Trekkermaaibalk
incl. greppels
2 à 3 x met trommelschudder
Vicon Lely, incl. greppels
Schuif op trekker
Handwerk (40 % ds)
Plastiek en water
Vicon Lely en afvoerprodukt

2.5
2
2.5
0.6
'i 12.4
0.8
2

2.5
2
1.8
0.6
6.2

15
12
15
3.6
74.4
4.8
12

2

15
12
10.8
3.6
37.2
12

3

2 Silo's van 25m . Investering f 1300,—. Afschrijving in 20 jaar, onderh. 20 % v. d. afschr.;
Totaal

138

90.6

Per ha

23

15

Proces: KUILGRAS (A.I.V.-methode)
Normtijd/ha
Bewerking

Maaien
Zwelen
Bijeenschuiven
Laden, lossen
Afdekken
Naharken

Werkmethode

Trekkermaaibalk
Vicon Lely, incl. greppels
Schuif voorop trekker
Handwerk, 25 % ds, zuur
met mengpompje
Plastiek en water
Zijaanvoerhark en afvoer

Behoefte

Opp.
mu

tu

mu I tu

2.5
2.5
0.6

2.5
1.8
0.6

15
15
3.6

15
10.8
3.6

8

96
4.8
12

48

16
0.8
2

2

12

3

1 Silo: 25 m . Investering f 650,—. Afschrijving in 20 jaar, onderhoud 20 % v. d. afschrijPer ha

147

Totaal

24.4 ! 14.9

304

89.4

Bedrijf: Y (behoort bij begroting 2)
Arbeidskosten
Periode

2"
helft
mei

Aantal Uren
weken week

Weeknummers

31
25
3

46

20, 21, 22

Totaal

2, S

31
7
153
10
25

I

proces

ha

21
17
15
5
52

21
21
21
5
22

17

9

73
63
67
17
227
10
51

12
10
11
3
38
2
8

508

84

rente + verz. 2.5 % . Jaarlijkse kosten f 110,50 of f 18,40 per ha
i 282

127

99

Bedrijf: Y (behoort bij begroting no. 2)
Arbeidskosten
Periode

eind
aug.
beg.
sept.

Aantal Uren
weken week

49

Weeknummers

Totaal

M

Si

H

31
31
7

21
15
5

197
10
25

Ù

proces

ha

21
21
5

73
66
18

12
11
3

66

28

48
2

17

9

291
10
50

124

84

508

8:

35, 36, 37

ving, rente en verz. 2.5 % . Totale kosten f 110,50 of f 18,40 per ha

;>;:

305

Proces: HOOI
Normtijd/ha
Bewerking

Werkmethode

Opp.
mu i tu

Maaien
Schudden
Zwelen
Bijeenschuiven
Inschuren
Naharken

Trekkermaaibalk
5 X m. trommelschudder
3 X m. Vicon Lely + greppels
Schuif vóórop trekker
2 pers. laden, handwerk lossen
hooiblazer, 35 % vocht
Zijaanvoerh. en afvoer

Behoefte

: mu 1 tu

18
18
18
18

2.5
3.5
5.4
0.6

2.5
3.5
3.0.6

45
63
97.2
10.8

45
63
54
10.8

18
18

13.2
2

6.6
2

237.6
36

118.8
36

489.6

327.6

26

18

Hooiventilator
Totaal

j

Per ha

30ü

;

Bedrijf: Y (behoort bij begroting n°. 2)
Arbeidskosten
Periode

Aantal Uren
weken week

Weeknummers

PS
82
127
199
22

Totaal

ja
u

H

proces

ha

62
87
75
15

64
110
103
17

218
324
377
54

12
18
21
3

164
50

343
12

994
136

55
8

192

192

11

124

!
!487

74
juni 7.5 ha
juli 4.5 ha
aug. 6.5 ha

4
4
4

51
23,24,25,26
31
27,28,29,30
41 1 31,32,33,34

|

1

1001

453

841

2295

54

24

45

119

307

Proces: W E I D E B O U W
Groep: Bemesting
Normtijd/ha ;
Bewerking

Werkmethode

mu j tu
Kunstmest strooien

Gier rijden

Met trekker en 2 tanks op
1 wagen. Centr. pomp 11
m 3 /ha

Stalmeät 2

Laden in handwerk, rechtstreeks ruw verdelen vanaf
wagen, 2 x schudden met
trommelschudder en resten
naverdelen met vork

Totaal
Per ha cultuurgrond
1

Met trekker, 1 pers. centrif.
strooier met vaste laadvloer

Behoefte

Opp.
mu

25

0.6

0.6

15

15

40

0.6

0.6

23

23

30

0.6

0.6

18

18

56

56

12

5.5

5.5

64

64

9

30.2

28

272

252

392

372

16

14

Periode en aantal weken vaststellen na voorlopige vergelijking van behoefte en aanbod

•m

tu

Bedrijf: Y (behoort bij begroting 2)

Arbeidskosten
Periode

Aantal Uren
weken week

proces

115 ! 77

230

422

13, 14, 15, 16
31, 32, 33, 34

131

88

142

361

17 j 47—52 en
20 ! 1, 3, 2, 8, 9,
10, 11, 12, 13

558

348

100

1005

804

513

472 11788

35

21

3

5

half aprilhalf sept.
?e helft meibegin sept.

23

1

18

1

8

nov., dec. en
half maart

9
6

Totaal

3,o

I
maart-april

maart-april
en aug.

Weeknummers

8

ha

12, 13, 14
(I e bem.)
16—35
(na beweiden)
20—37
(na maaien)

19

,?

:m

30

112

Proces: W E I D E B O U W
Groep: Verzorging
Normtijd/ha
Bewerking

Weidesiepen

Bossen

Werkmethode

; Opp.

!

3

!

mu ! tu

mu ! tu

0.75

30

30

24

18

54

48

3

2

40

Met trekker en 2.80 m brede
weidesleep mestflatten ver-_
delen
Maaien met tr., verzamelen
en afvoer

Behoefte

8

0.75

6

Totaal
Per ha cultuurgrond

Proces: VERS GRAS (bijvoedering op stal)
Normtijd/ha |
Bewerking

Maaien,
verzamelen,
laden en lossen

opp. ;

Werkmethode

2.5

maaien met trekker, zwelen
ged. machinaal, ged. handwerk, laden uit wiers, lossen
via rail op zolder
j

Totaal
Per ha

310

Behoefte

39

tu

mu j tu

2.4

98

60

98

60

39

24

Bedrijf Y (behoort bij begroting no.2)

Arbeidskosten
-kt.

juli

Tr.kr.

eind aprileind aug.

Weeknummers

Tijdloon

Periode

Aantal Uren
weken week

22

2

16—35

62

41

10

4

6

27, 28, 29, 30

49

25

21

111

66

31

208

4

3

1

8

Totaal
proces

ha

113

3

95

32

Bedrijf: Y (behoort bij begroting no.2)

half sept eind okt.

6

1 17 ' 38—43

Werkt.

1

Tr.kr.

Periode

,,, ,
Weeknummers

Loon

Arbeidskosten
Aantal! Uren !
weken ! week

ri co

201

83

31

314

201

83

31

314

80 | 33

12

126

311

CÖ CD

cd o

Proces: ALGEMEEN
Normtijd/ha
Bewerking

Werkmethode

Behoefte

Opp.
mu | tu

tu

Totaal beschikbaar
579 mu + weekreserve 555 mu = 1134 mu
Aan tijd gebonden:
Sloten reinigen volledig handwerk incl. afvoer slootvuil

25 ha

Niet aan tijd gebonden:
Hiervoor resteert 1134— 268 = 860 mu.
Deze uren kunnen ongeveer als volgt worden verdeeld:
Erf en gebouwen
Inventaris
Mollen enz.
Wegen, dammen, greppels
Totaal

312

3 mu./100 m

270

25

250
300
50
250

10

6-

1134

100

of
9 km
halve
sloot

Bedrijf: Y (behoort bij begroting no.
Arbeidskosten
Periode

Aantal Uren
weken week

Weeknummers
rt Ü

H-

SS

H

H ft

36—46

11 beschikbaar 137mu weekreserve
van 35—46 = 132 mu
Totaal 268 mu.

2325

138 ; 309 | 2772

313
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ARBEIDSBEHOEFTE
PROCES

2

7

3

4

Rogge

!

Haver

j

Aardappelen

15

15

»

Voederbieten

5

6

7

S

9

!

i

70

\

11

72

|

5

6
15

j

Stoppelknollen

I

Grasland

15

15

15

|

Hooi en kuilgras
Rundvee

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Varkens en kippen

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

7

7

7

7

7

7

7

61

61

61

61

61

81

76

Algemeen a.t. geb. x
Totaal per week a.t. geb.

.
1

PROCES

69

69

69

69

27

28

29

30

7

7

Rogge
Haver

31

32

33

16

16

13

16

34

35

36

37

10

Hooi en kuilgras

20

20

5

5

3

3

i
13

7

.',•,

16

7

Stoppelknollen
Grasland

82

10 •

Aardappelen
Voederbieten

7]

3

3

22

22

3

3

3

3

3

3

3

21

22

Rundvee

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Varkens en kippen

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Algemeen a.t. geb. '

10

10

7

7

7

17

7

7

7

7

Totaal per week a.t. geb. '

58

61

80

96

67

61

72

51

98

96

1

Aan tijd gebonden.
316

73

73

\

PER WEEK
i

!

15

14

13

i

16

17

18

19

20

21

22

23

25

24

26

j

:

6

10

6

2

~~\

5
11

5

|

Totaal
1

6

6

6

6

6

23

16

7

7

7

1

5

117

7

7

76

!
3

I

I

1

3

3

3

3

3

3

3

3

72

8

8

8

21

8

21

21

22

117

31

31

31

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

663

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

598

7

7

7

7

7

61

61

71

48

50

50

63

81

74

78

65

78

72

78

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Totaal Totaal
52 Totaal
II
I
Gen.

91

!

*\i

]

_

i
21

i
i
l

3

21

21

12

12

1
!

12

12

12

12

12

12

12

12

!

|

!

;

j

1750

|

i

62

5

67

55

11

66

40

117

157

70

76

146
143

143 i

43

72

115

87

117

204

18

18

18

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

611

663

1274

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

598

598

1196

17

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

194

93

287

61

48

54

82

94

94

73

73

73

73

73

73

73

73

1903

1750

3653

317

ARBEIDSAANBOD
Iehalfjaar

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

»|

Boer

60

60

60

60

60

60

60

60

60

70

70

70

Vrouwenburenhulp

10

10

10

10

10

10

10

10

10

17

17

17

Totaalaanbod

70

70

70

70

70

70

70

70

70

87

87

87

27

28

29

30

31

32

3.3

34

35

36

37

38

Boer

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Vrouwenburenhulp

10

15

15

10

15

22

15

10

10

10 22

17

Totaalaanbod

80

85

85

80

85

92

85

80

80

80

87

2 ehalfjaar

92

ARBEIDSAANBOD

CATEGORIE

Boer

Week 1t/m 9, 60 uren per week. Daarna 70 uren per week

Vrouw

Per week 10 uren voor kippen voeren en eieren verzorgen.
In drukke perioden bovendien varkens voeren: 10 t/m 12,

Burenhulp

Weken: 19, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 37 à 5 uren per week.

Totaal

318

PER WEEK
74

15

16

17

18

19

20

27

22

2.3

24

25

26

Totaal
I

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

1730

10

10

10

10

10

22

10

10

17

10

17

10

22

319

!80

80

80

80

80

80

92

80

80

87

80

87

80

92

2049

39

40

47

42

43

44

45

46

47

48

49

50

57

52

Totaal Totaal Totaal
II
I
Gen.

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

1820

1730

3550

10

10

10

17

17

17

10

10

10

10

10

10

10

10

332

319

651

80

80

80

87

87

87

80

80

80

80

80

80

80

80

2152

2049

4201

13
!70
10

1

P E R ARBEIDSKRACHT

Totaal aanbod

3550
I
20,22,24,26,32,37,38,42,43,44;7urenperweek

.._,....

......

520
91
40

...

4201

319

V E R G E L I J K I N G VAN
I e halfjaar

10 i 11 ; 12

Arbeidsaanbod
Arbeidsbehoefte a.t. g e b .

l

Over v. n.a.t. geb. „Algemeen"

70

70 ! 70 i 70

n

70

70

70

70 i 87

87

87

69

69 I 69 i 69

61

61

61

61

61

81

76

82

6

11

1

1 : 1

Tekort
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Aanbod

80

85

85

80

85

92

85

80

80

80

92

87

Behoefte a.t. g e b 1

58

73

73

61

80

96

67

61

72

51 98

Over v.n.a.t.geb. „Algemeen"

22

12

12

19

5

18

19

8

2e halfjaar

19
6

4

Tekort

96

9

NA
I e halfjaar

1

2

3 ; 4
>

I

8

7

5 \ 6
i

9

10

| j

Aanbod

12

11

!

i

Behoefte
Over
Tekort

I

I
2« halfjaar

27 \ 28 \ 29

30

31

34

32 \ 33

\
Aanbod

!
I

Behoefte
j

Over
I

Tekort

1

Aan tijd gebonden

320

55

37

36
i

j

38
;

AANBOD E N B E H O E F T E

13 I U I 15I/ e
80

80

80

80

Totaal
I

17

18

19

20

21

22

23

24

25

80

80

92

80

80

87

80

87

801 92

2049

. 178
72

1750

61

61

71

48

50

50

63

19

19

9

32

30

30

29

81

_

74

78

65

78

6

9

15

9

8

26

14

300
1

1

1

Totaal Totaal Totaal
II
I
Gen.

39

40

41

42

45

44

45

4,

47

4S

49

50

57

52

80

80

80

87

87

87

80

80

80

80

80

80

80

80

2152

2049

4201

61

48

54

82

94

94

73

73

73

73

73

73

73

73

1903

1750

3653

19

32

26

5

7

7

7

7

7

7

7

7

282

7

7

582

300

33

34

1

CALCULATIE
13

14

15

16

17

18|19

20

21

22

23

24

25

26

Totaal
I

I
j

!

I

>(
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Totaal Totaal Totaal
II
I
Gen.

i

321

Perceel : 1

Proces: ROGGE

Norm
Werkmethode

Bewerking

2 m zaaimaehine

zaaien
Schoffelen
Maaien
Ophokken
Inschuren

1x
Loonwerk
ronde, dubbele hokken
Laden zonder voerlegger,
lossen met blazer
Loonwerk, zakken dragen,
opruimen

Dorsen

Hoev.
Opp.

Behoefte

Pu

1.6 ; 3.5
1.6 ! 3

3.5
3

1.6 i 8

1.6 J20

12

32

1.6 I 6

19

10

Totaal

66

Per ha
1

pu

40.5

30

18.:

Verschil wordt veroorzaakt door afronding

Proces: H A V E R

Perceel : 3
Norm

Bewerking

Zaaien
Schoffelen
Maaien
Ophokken
Inschuren

Werkmethode

2 m zaaimaehine
1X
Loonwerk
Langw. hokken
Laden zonder voerlegger,
lossen met blazer
Loonwerk, zakken dragen en
opruimen

Dorsen

Hoev.
1
Opp.

1.6
1.6
1.6
1.6

Beboefte

pu
3.5
3

3.5
3

8

1.6

20

1.6

6

pu
6
5
13

12

32

66
40.5

322

19

10

Totaal
Per ha

6
5

18.5

30

Bedrijf: Z (Behoort bij begroting no. 3)

1
1
; okt.
maart

Weeknummers

1
1
1
2

6
5

41
10

11
9

7

29, 30

22

juli/aug.

2

16

31, 32

54

sept.

1

10

38

17

! juli

Û

H
4
3

u

112

Loonwerk

Periode

Loon

Arbeidskosten
Aantal Uren
weken week

2
72

113
70

13

20
13

53

67
42

Totaal
proces

ha

27
16
14 ; 1
72
45
22
14
115

78

160

177

110

232

427

264 !

145

267

J

Bedrijf: Z (Behoort bij begroting no. 3)
Arbeidskosten
Periode

Aantal Uren
weken week

Weeknummers

ao

0
»-1

maart
mei

1
1

aug.

1

aug.

2

sept.

1

6
5

12
19

11

Ù

4J

Û

4
3

16
10

Totaal
proces

ha

27
14
72
22

17
9
45
14

115

72

160

177

111
268

H
12
2

9

13

ob

72

31
22

13

32, 33

48

54

38
17

93

17

62

232

427

58

10

39

145

267

323

Perceel: 2

Proces: A A R D A P P E L E N

Norm
Werkmethode

Bewerking

Pootgoed verzorgen
en poten
Schoffelen en
Aanaarden
Spuiten
Rooien
Transport en naar
bewaarplaats
Sorteren en afleveren

1-r. autom.
Schoffelen 2 x
Aanaarden 3 x
1 X m. rugspuit
Loonwerk
In zakken

Hoev.
Opp.

Behoefte

mu

pu

mu

PU

0.5
0.5

20
80

10
12

10
40

5
6

0.5

10

0.5
0.5

80
120

5

60
60

Totaal
310

Per ha

Proces: V O E D E R B I E T E N

30
30

155

71

142

Perceel: 4
Norm

Bewerking

40
60

Werkmethode

Behoefte

Hoev.

: opp.
!
i

mu

pu

mu j pu

Zaaien
Opeenzetten
Schoffelen

2 m zaaimachine
Lange hak en dunnen
2x

0.4
0.4
0.4

5
80
120

5

2
32
48

2

Oogst

Rooien in handwerk, transport en inkuilen

0.4

160

40

64

16

146

18

Totaal
Per ha

365

324

45

*

Bedrijf: Z (Behoort bij begroting no. 3)

april
mei, juni

1
7

10
6

juni

1

5

sept.
jan.

2
4

20
15

Weeknummers

15
18 t/m 24
26

37, 38
1 t/m 4

Tr.kr.

Periode

Loon

Arbeidskosten
Aantal Uren
weken week

17
68

3
4

9

•H l
•S
o
ïj |

cf.* 1 Totaal
o j
Qc
iJ ? proces ha

12
3

32
75

64
150

19

28
125 1 125

56
250

\ 97
133

194
266

68
112

21
21

8

276

49

42

125

490

552

98

84

250

980

i

980

Bedrijf: Z (Behoort bij begroting no. 3)
Arbeidskosten
Periode

Aantal Uren
weken week

april
mei
meijuli

1
2
7

okt.

3

i

2
16
7

21

Weeknummers

-,:-

o

17
20, 21
20, 22, 23, 24,
25, 26, 28
42, 43, 44

3
54

M

O
tu

1

4

81

u

og

Totaal
!proces

ia

8
54

20
135

81

203

108

11

20

139

348

246

12

24

282

706

615

30

60

705

325

Proces; STOPPELKNOLLEN

Perceel: 1
1

l

i

Norm
Werkmethode

Bewerking

1

Opp.

mu

1

Behoefte

1"
pu ^ mu

1 1.6 1 8

Ploegen
Zaaien
Schoffelen
Oogst

Op rijen tegelijk met ploegen
Machinaal
Plukken in handwerk, transport, vers voeren

1.6
1.6

8

13

13

6

10

10

20

120

32

143

55

6
75

Totaal
Per ha

89

Proces: GRASLAND (6 ha)

Bewerking

34

Percelen: 5 t/m 10

Werkmethode

Strooien van kunstmest

Laden, transport, strooien,
reiniging strooier (centr. str.)

Verzorging grasland
idem

Weidesleep
bossen maaien

Totaal

pu

!

Hoev.
Opp.

9t
9t
12 ha
1 ha

Norm

Behoefte

mu | pu

mu ! pu

5 u/t
5 u/t
2
4

45
45
24
4

36
36
24
4

118 | 100

Per ha

:>;;

326

17

Bedrijf: Z (Behoort bij begroting no. 3)

aug.

1

13

sept.

2

5

10

12

okt, nov., dec.

Weeknummers

0

Ù

o
o
-1

ü
H

32

22

37, 38
43 t/m 52

Loonwerk

Periode

Werkt.

Arbeidskosten
Aantal Uren
weken week

Totaal
proces

ha

9

31

19

17

7

24

15

204

22

30

256 ! 160

243

38

30

311

152

24

19

193

!
j

„ _

194

Bedrijf: Z (Behoort bij begroting no. 3)

maart
mei-sept.
mei-sept.
juli

3
21
21
1

15
2
1
4

10, 11,12
18 t / m 39
18 t / m 39
27

a
o
o
•J

; 77
77

;

41

|

7

M
u'
H

Loonwerk

Periode

Weeknummers

Werkt.

arbeidskosten
Aantal Uren |
weken week

Totaal
proces

25
25
M
3

70

172

16

102
74
10

70

86

356

12

14

60

| 202

34

327

ha

2S
.17

12
2
60

Proces: HOOI (20 t.)
KUILGRAS 18 m 3

4.4 ha
1.5 ha
Norm

Bewerking

Maaien
Schudden
Harken
Ruiteren
Inschuren (hooi)
Inkuilen

Nawerk

Werkmethode

2-p. grasmaaimach.
3 x
1 X met zijaanvoerhark
Hekruiters
Laden zonder voerlegger,
lossen met blazer
voordroogmethode, laden en
lossen in handwerk, afdekken
met waterpers
Bijkomend handwerk bij
maaien, harken, opladen en
lossen

Hoev.
Opp.

5.9
17.7
5.9
4.4

mu

pu

4.5
1.5
2
12

4.5
1.5
2
12

27
27
12
52

27
27
12
52

12

8H

52

;«;

»!

7(1

47

312

247

4.4

18 m3j 2/m 3

5.9

12

Totaal
hooi
kuilgras

Per ha

328

Behoefte

pu

55
47

43
39

Bedrijf: Z (Behoort bij begroting no. 3)

mei-juli

8
8
8
4

3
3
2
13

19 t / m 25,34
id.
id.
22, 24, 25, 34

46
46
20
88

19
19
8
36

70
72
72

4

22

26, 28, 29, 37

150

36

1

36

19

61

21

9

8

20 t/m 28

119

33

i530
i

172

Totaal

Werkt.

mei

Tr.kr.

id.

Weeknummers

Loon

mei, juli, aug.
id.
id.
juni, juli

Aantal Uren
weken week

Loonwerk

Arbeidskosten
Periode

135
137
100
124

110

296

6

88

152
1032

330

329

Proces: R U N D V E E
9 melkk., 8 jongvee (12 grootvee-eenh/
Behoefte

Norm
Bewerking

Werkmethode

Hoev. i
pu

Melken
Voeren melkk.
— staltijd

— weidetijd
Voeren jongvee
Afmesten en reiniging
van gangen en standen

Overige

mu

Mach. 1 app.

9

75

675

hooi 2 X, kuilgras 1 X
bieten 1 x (stoppelkn.) 2 x)

9

0.12
p. koe
p. dag

135

Schrikdraad en weidepomp
verpl. en omweiden
Ondermelk, hooi enz.
Kruiwagen, alum, schop, mestgangbezem, voergang, bezem
en stalvork
Borstelen, scheren, geboorteverzorging

Totaal

3

12

0.12
p. gve
p. dag
3/wk

1

1

50mu/j
3mu/
wk

50
156 '
182

!
78
1276

Per g.v.e.
Per melkkoe -f bijben.

3S3

jongvee ( 1 : 1 )

pu

107
142

Bedrijf: Z (Behoort bij begroting no. 3}

Arbeidskosten
Periode

Aantal Uren
jweken week

jaar

52 i 13 |1t/m 52

half okt.-half april

26

Weeknummers

1148 ; 270

5 !1t/m 15en42t/m 52

230

10

\ 1418
240

!
id.

26

2 ;16t/m41

jaar

52

3 !1t/m 52

85 ! 48

133

265

265
I

stalperiode

26

7 ;1t/m 15en42t/m 52

309

26

id.

133
2170

309

133
328 :2498

181 ' 27

331

208

Proces: VARKENS E N K I P P E N
Norm
Bewerking

Werkmethode

Hoev.
Opp.

«
Varkens
Voeren
Mesten
Verzorgen

Meel en water (dikke brij)
Kruiwagen
Dekking, geboorte, biggen
enz.

Kippen
Voeren

Mesten
Verzorging

Totaal

Voorraadvoedering van ochtendvoer, hardvoer met emmer, rapen van eieren
Strooisel aanbrengen, omwerken en afvoeren
Selectie, inenting, eieren verzorgen

mu

Behoefte
pu

mu

10 z.
10 z.

35
10

350
100

10 z.

15

150

400

1

400

400

0.2

80

400

0.3

120

1200

Per zeug
leghen

332

60
1.5

pu

Bedrijf: Z (Behoort bij begroting no. 3)

Periode

Uren
week

Weeknummers

e
o
0
H4

jaar

521
52 [

11.5

1 t/m 52

52 J

S l é*

531
170
255

!

956

52'
52 •

M

û
H

400
1 t/m 52

11.5

136
120

52.

656

i

1612
96
f 1,64

333

Totaal

Arbeidskosten
Aanta;
weken

Proces: ALGEMEEN
Norm
Bewerking

Aan tijd gebonden
Grondbewerking
Kunstmest strooien
Werk voor derden
Niet aan tijd gebonden
Stalmest rijden

Werkmethode

Ploegen, eggen, cultivateren,
rollen
Op bouwland centrif. strooier
Oogsthulp

Paden in handw. van wagen
strooien
Elektr. pomp

Hoev.
Opp.

4,1
4.1

55

Behoefte
pu

mu

pu

45

225

185

40

901
50 m 3

108
20
160
250

108
20

Totaal

803

313

Per ha

80

31

Gieren
Onderhoud werktuigen
Grond en gebouwen
Afschr. gereedschappen

334

1.2
0.4

1.2
0.4

Bedrijf: Z (Behoort bij begroting no. 3)
Arbeidskosten
Periode

voorjaar
zomer
herfst

Aantal Uren
weken week

3S

10

Weeknummers
c
O

5 t/m 17 en
31 t/m 52
27, 30, 34, 40

Totaal 538, te verdelen volgens de kolom „Over"
van de staat:
„Vergelijking aanbod en behoefte"

383

o ^
o g

714

201

130

68

86

184
34
272
425

76
14

305
90
272
425
308

45
42

308
1298
129

288

m

c
H

:

596

2182

it

216

3.35

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE BEPALINGEN VAN
H E T LANDBOUWVEILIGHEIDSBESLüIT
Hief onder zijn in het kort de voornaamste bepalingen van het Landbouwveiligheidsbesluit weergegeven met een enkele, tussen haakjes geplaatste, toelichting of opmerking.
Er moet rekening mede worden gehouden, dat het besluit meer voorschrijft dan in dit overzicht is opgenomen.
De volledige tekst vindt men in Staatsblad no. K 107 van 25 maart
1950, verkrijgbaar bij het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, Fluwelen
Burgwal 18 te 's-Gravenhage, tel. 01600-182680.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat alleen de tekst van genoemd
besluit rechtskracht bezit.
1. Op elk bedrijf moeten doeltreffende middelen voor eerste hulp bij
ongevallen aanwezig zijn. (Het minimum is de verbandtrommel B,
op grote bedrijven echter de verbandtrommel A.) Zij moeten
stofvrij en veilig beschut worden bewaard, doch er moet te allen
tijde over kunnen worden beschikt. (Na het gebruik de trommel
aanvullen!) Voorts moet een biljet aanwezig zijn, waarop de
eerste hulp begrijpelijk is omschreven en door afbeeldingen verduidelijkt.
2. In en nabij gebouwen waar wordt gewerkt en in de nabijheid
van in beweging zijnde motoren en werktuigen moet voldoende
verlichting aanwezig zijn.
3. Motoren, drijfwerken en werktuigen, in het bijzonder invoeropeningen en snel bewegende delen, moeten, voor zover zij gevaar
opleveren, doelmatig zijn beschut. Genoemd worden werktuigen
zoals dorsmachines, stropersen en -binders, hooipersen, inrichtingen voor het pneumatisch transport van schoven, hooi, e.d.,
repel- en bookmachines, braakmachines, wanmolens en andere
graanschoonmachines, sorteermachines, pel- en schilmachines
voor bol- en wortelgewassen, snij- en hakselmachines, graanmolens, -brekers en -pletters, koekenbrekers, cirkel- en lintzagen,
maaimachines, zelfbinders, vlasplukmachines, aardappelrooimachines, bietenrooimachines, centrifuges, karnen, wrongel-,
roer- of kaasmachines, veenbagger- en turfpersmachines. (Voor
wat betreft de drijfwerken wordt de aandacht vooral gevestigd
op de aftak-assen, die over de gehele lengte moeten zijn beschut.)
4. In beweging zijnde drijfriemen, kabels of kettingen mogen niet met
de hand worden opgelegd of afgenomen.
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o. Een werktuig mag men in het algemeen slechts bij stilstand herstellen of snieren.
6. Doorgangen tussen werktuigen en vaste delen moeten voldoende
breed zijn.
7. Op een trekker of landbouwwerktuig mogen geen personen worden vervoerd, die niet hebben plaats genomen op een kennelijk
daartoe ingerichte zit- of staanplaats.
8. Een slij-psteen of een ander werktuig dat door een motor in beweging wordt gebracht en dat gevaar voor uiteenvliegen oplevert,
moet tegen dat gevaar doeltreffend worden beschut.
9. De ogen van de arbeiders moeten tegen letsel door vonken, splinters, schilfers, of stof worden beschermd.
10. Steigers voor bouwwerken moeten voldoen aan de eis van goed en
veilig werk.
11. Trapgaten, vloer-, wand- en hijsopeningen moeten doeltreffend zijn
beschut.
12. Balken, slieten en dergelijke die in bergruimten van land- of tuinbouwprodukten ter ondersteuning dienen van opgeslagen produkten, moeten tegen verschuiving zijn verzekerd en mogen geen
grotere onderlinge afstand hebben dan 20 cm.
13. Een vaste trap met meer dan vier treden moet ten minste aan één
zijde van een leuning zijn voorzien.
14. Sporten van houten ladders moeten in het hout der bomen rusten;
zij mogen er niet zijn opgespijkerd of opgeschroefd.
Houten ladders mogen niet geverfd zijn, wel geolied of blank
gevernist.
15. Liften moeten aan een aantal, in de artikelen 33 t/m 39 van het
besluit genoemde, veiligheidseisen voldoen. (Men plege overleg
met de Arbeidsinspectie.)
16. Op hefwerktuigen en op takels, bestemd voor lasten van meer dan
1000 kg, moet het veilige maximumhefvermogen duidelijk zichtbaar zijn vermeld. Touwwerk, staaldraadkabels, hijskettingen en
stroppen voor het ophijsen en vieren van lasten moeten in goede
staat van onderhoud verkeren en mogen niet zwaarder worden
belast, dan een veilig gebruik toelaat.
17. Wagens moeten, zo nodig, van remmen worden voorzien. (Dit
geldt bijv. voor wagens die in stadsverkeer, op drukke verkeerswegen, in heuvelachtig land en op wegen langs dijken worden
gebruikt.)
18. Het maken van groeven, geulen en putten en het af- en ondergraven
van grond moet plaats hebben met inachtneming van voorzorgen,
die voldoende waarborgen geven tegen het gevaar van verzakken,
afkalven of instorten. Dit geldt ook ten aanzien van het opstapelen
en van stapel nemen van voorwerpen (waaronder ook te rekenen
zakken graan, zakken kunstmest, kistjes aardappelen, enz.).
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19. Flessen, bussen, fusten, enz. die sterke zuren of andere bijlende
stoßen bevatten, moeten van een duidelijk in het oog vallend
kenteken zijn voorzien, aangevende dat zij een gevaarlijke, bijtende stof bevatten en welke die stof is.
20 Flessen die een grotere inhoud hebben dan 5liter en een sterk zuur
bevatten, moeten door een mand zijn omgeven of op andere wijze
doelmatig zijn beschut
21. Alle verpakkingen van giftige stoffen moeten zijn voorzien van
een duidelijk in het oog vallend kenteken waaruit blijkt, dat zij
een giftige stof bevatten. Zware vergiften moeten zó worden bewaard, dat zij niet in handen van onbevoegden kunnen komen.
22. Acetyleentoestellen en acetyleenflessen moeten voldoen aan de bepalingen van de artikelen 57 t/m 65 van het besluit. (Men plege
overleg met de Arbeidsinspectie.)
23. Het ontstaan en de verspreiding van schadelijke dampen of gassen
en van stof moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. Waar dit
niet mogelijk is, moeten middelen worden aangewend tot afvoer
van die dampen, gassen of stof uit besloten ruimten.
24. Bij werkzaamheden waarbij de arbeiders zijn blootgesteld aan
voor de gezondheid schadelijke invloeden van gas, nevel of stof,
moet een doelmatig ademtoestel (gasmasker, verse-luchtmasker,
stofmasker) ter beschikking worden gesteld.
25. Bij het afdalen in een kelder, pul, silo of andere ruimte waar gevaar
voor bedwelming, verstikking of vergiftiging kan bestaan, moet
de betrokken arbeider met behulp van een doelmatige gordel en
een touw van voldoende lengte en sterkte in voortdurende en zo
kort mogelijke verbinding staan met een zich buiten de gevaarlijke ruimte bevindende arbeider.
26. Een arbeider die omgaat met schadelijke of giftige (sproei-)stoffen
moet wekelijks de beschikking hebben over gereinigde overkledmg.
27. Ter plaatse waar vijf of meer arbeiders gedurende langer dan een
week werken, moet een behoorlijke schaftgelegenheid beschikbaar
zijn, zo mogelijk gelegen binnen 1 km van de plaats waar de arbeiders hun werk verrichten.
28. Ten aanzien van het nachtverblijf van een arbeider die in verband
met de plaats van zijn werkzaamheden niet in de gelegenheid is,
'snachts naar zijn woning te gaan, zijn eisen gesteld in de artikelen
74, 75 en 76 van het besluit.
29. Een arbeider is verplicht bij zijn werkzaamheden de veiligheidsvoorschriften van het besluit na te leven en de voor hem bestemde
beveiligingsmiddelen te gebruiken.
(Overgenomen uit P. no. 28, 4e druk 1958,
een publicatie van de Arbeidsinspectie).
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AFBEELDINGEN
ten behoeve van dit leerboek werden welwillend ter beschikking
gesteld door:
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening te
's-Gravenhage;
het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen;
de Redactie van het Maandblad Landbouwmechanisatie te Wageningen;
het Instituut voor Bewaring en Verwerking van (plantaardige) Landbouwprodukten te Wageningen;
de Rijkslandbouwconsulent te Emmeloord;
de Rijkslandbouwconsulent te Axel;
de Rijkslandbouwconsulent te Sneek;
de Combinatie Groningen voor Rationele Bedrijfsvoering te Groningen.
Gaarne zegt de schrijver alle bovengenoemde instellingen en personen hiervoor hartelijk dank.
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