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"Wensen van de industrie met betrekking tot de aflevering door de
teler van contract-doperwten en slabonen"
Ir, C« Hoogzand
Allereerst mijnheer de voorzitter wil ik, als medewerker van
één der groenten-verwerkende industrieën in bet Noorden van het
land, U dank zeggen voor het feit dat de P0S»CP deze conservendag
in het Noorden heeft willen organiseren*
Dit is zeker zinvol, omdat mèt Wilco verschillende andere
groenten-verwerkende industrieën voor een belangrijk deel hun
grondstoffen betrekken uit de provincies Friesland, Groningen
en Drente,
De Directie van Wilco Conserven stelt het verder op hoge prijs
om U allen hier in het Wilco Centrum te mogen ontvangen en zij
heeft mij verzocht U allen welkom te heten binnen de poorten van
haar bedrijf*
Persoonlijk vind ik het bijzonder nuttig dat vandaag enkele
onderwerpen en problemen aan de orde komen, die weliswaar ook van
algemene betekenis zijn, maar die toch vooral in het Noorden zeer
actueel gaan worden. Het spreekt vanzelf, dat het geen toeval is,
dat het programma zo is opgezet, want wij weten allemaal dat de
heren Ir, Lammers en Van der Post van de P„SeC0 uitstekend georiën
teerd zijn en volkomen op de hoogte met de regionale problemen.
Mijne heren, ik vertel U waarschijnlijk volstrekt geen nieuws,
wanneer ik hier stel, dat het zwaartepunt van de problemen van de
Nederlandse Groënten-verwerkende industrie komt te liggen op de
grondstofvoorziening« Daarom is het zo uitermate belangrijk dat
hier in ons midden een zeer groot aantal vooruitstrevende landbou
wers aanwezig is, want 'het is immers zo dat het eindproduct van
land- en tuinbouw 'het beginpunt - dus de grondstof - voor onze
industrie is. En met een behoorlijke grondstof kan een fabriek als
de onze veel doen; met een slechte grondstof staat zij machteloos^
Het is dus hier beslist geen ziekenhuis; met andere woorden: een
partij bonen met vlekkenziekte of een partij erwten met wormsteek
kunnen wij beslist niet omtoveren tot een gezond eind-product in
blik!
En daarmee zitten we dan eigenlijk meteen midden in het onder
werp van de eerste inleiding van deze morgen, nl, de wensen van
onze industrie met betrekking tot de aflevering door de telers van
enkele met name genoemde productenDe conservenindustrie stelt zeer specifieke eisen aan deze
grondstoffen om concurrerend met andere fabrieken en met andere
landen te kunnen produceren. Ik denk daarbij vooral aan onze E,E,Gopartners, Daarvoor is nodig dat we over grote kwantiteiten van een
uniforme kwaliteit kunnen beschikken tegen redelijke prijzen. De
eigenschap uniformiteit is daarom zo uitermate belangrijk, omdat
wij verwerkingslijnen moeten opstellen, waarmee het productieproces
zo automatisch mogelijk verloopt. Alleen vergaande mechanisatie en
automatisering stellen ons in staat om op lange termijn de komende
wedloop met andere landen tot een goed einde te brengen,
U begrijpt dus, dat wij geen enkele behoefte meer hebben aan
kleine partijtjes met afwijkende verwerkingseigenschappen, doodeen
voudig omdat het bedrijf zich hierop niet meer kan en mag instellen.
Wat wij dan ook thans zien gebeuren, is dat de teelt van groente
voor de conservenindustrie meer en meer de intensieve tuinbouw gaat
verlaten en terecht komt in de extensieve sfeer, met name in de
akkerbouw,

Ook van overheidswege wordt deze ontwikkeling zeer terecht ge
stimuleerd, want op den duur is het natuurlijk alleen bij contract
teelt in deze extensieve akkerbouwsector mogelijk om tot een grondstofaanvoer te komen, die qua prijs, kwantiteit en -uniformiteit aan
de gestelde eisen kan voldoen. Zo heeft de overheid dus onder meer
de contractteelt van groente voor binnenlandse- en buitenlandse in
dustrie geheel vrijgegeven, (Met uitzondering van witte kool, als
ik wel ben ingelichte ; Voor- de akkerbouw van belang wegens: Ie de
vruchtwisseling en 2e wat de prijs betreft, minder speculatief
karakter. Tot zover enkele algemene zaken.
Wanneer we nu wat verder in het.onderwerp duiken, dan wil ik
beginnen met een aantal opmerkingen over de aflevering van contract
doperwten door de'telers.
Contractteelt van doperwten in Groningen en Friesland is de
laatste jaren sterk in betekenis toegenomen en wij stellen er dezer
zijds prijs op, te verklaren dat men hier in staat is om een erwt te
telen, die zich in principe prima laat verwerken,. Maar er kwamen de
afgelopen campagnes enkele vervelende dingen naar voren, waaraan
hoog nodig paal en perk gesteld dient te worden» Dit is dus al een
teken, dat wij bij de overgang van intensieve tuinbouw naar akker
bouw, die zojuist ter sprake is gebracht, vooral moeten oppassen
voor funeste aanloopmoeilijkheden. Want zelfs bij doperwten^ die
toch al jaren achtereen op contract worden geteeld, komen nu nog
.ongunstige factoren naar voren als gevolg van deze verhuizing van
de teelt naar de extensieve sfeer-, Het lijkt mij dus goed om eens
een paar punten van het verlanglijstje te bespreken»
Ik ga nu geen opsomming geven Aran alle gewenste eigenschappen
etc,, want die kan iedereen in de bekende publikaties van P0S,C0
en P.A.W. vinden, Neen, ik beperk mij alleen tot die actuele pro
blemen waar we vandaag de dag mee te kampen hebben,
: En dat is .dan in de allereerste plaats het probleem van de
verontreiniging: van het aangevoerde erwtenloof met onkruid!
Als 'U zich verdiept in onkruidbestrijding en U slaat het eerste
het beste boekje over dit onderwerp op, dan vindt U waarschijnlijk
op de eerste pagina een hele waslijst van nadelige factoren van on
kruid van de telers„
U leest dan:
Onkruiden ontnemen licht, ruimte, vocht en voedsel aan de
cultuurgewasseno
Onkruiden bevorderen het; instandhouden van planteziekten.
Onkruiden verlagen de opbrengst.
Onkruiden verontreinigen de opbrengst.
Onkruiden bemoeilijken, vooral in het geval van wortel onkruid,
de grondbewerkingsmaatregelen enz,enz.
Alles bij elkaar moet men wel onder de indruk komen van deze
serie schadelijke invloeden, veroorzaakt- door onkruid. En men zou
tevens denken, dat het-voor de landbouwers een aangelegenheid is,
die altijd lonend moet zijn, wanneer men er alles aan doet om met
de meest moderne methoden en middelen die onkruiden te gaan bestrij
den»
:
'
In de praktijk lijkt het er echter op, dat hier een groot ver
schil van opvatting bestaat, want een aantal telers ziet kans om
steeds onkruidvrij gewas aan te voeren, maar een tweede groep
schijnt een soort weddenschap onder elkaar af te sluiten om het
meest vuile erwtenperceel. Er. zijn hier op ons .bedrijf een groot
aantal monsters geanalyseerd en wij komen zo nu en dan vrij hoge
percentages onkruid.tegen. Wij zijn dan ook van mening, dat het
goed is hier tijdig op te wijzen, want anders gaan we beslist de
verkeerde kant op en zullen wij vanuit andere teeltgebieden moe
ten gaan aanvoeren.
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in het Noorden, gezien het specifieke teeltplan, wat moeilijker
ligt dan in het Zuiden en Zuidwesten, maar U zult het met mij eens
zijn dat wij ons daar niet bij neer mogen leggen*
Wij zijn dus genoodzaakt om hier voor 1963 maatregelen te ne
men die pertinent strenger zijn dan vorige jaren- Want ik heb nu
wel een kleine bloemlezing gegeven van de schadelijke factoren van
onkruid voor de teler, die zoals gezegd vooral culmineren in min
der opbrengst en in meer peulrot door verstikking van' het gewas.
Maar ik wil dit nu graag aanvullen met een lijstje van schadeposten
waar de fabriek mee te maken heeft»
En ik geloof dat wij dit het beste kunnen doen, wanneer we nu
eens twee bedrijven naast elkaar stellen, nl.
Fabriek A: die zijn grondstof uit een gebied betrekt, waar gemiddeld
3% onkruid in het erwtenloof zit;
Fabriek B: die te kampen heeft met een gemiddeld onkruidpercentage
van 13%«
Dit getal 13% wijst er natuurlijk al direct op dat fabriek B
in een ongelukkige situatie verkeert» In elk geval is het zo, dat
fabriek B 10% meer onkruid heeft dan fabriek A«
We nemen aan dat beide fabrieken streven naar een gelijke Pro
dukt iecapaciteit , uitgedrukt in aantal blikken per campagne„ We ne
men verder aan dat de omstandigheden gelijk zijn» Fabriek A stellen
we op 20 dorskasten en hiermee wordt zeg 30»000 ton loof in 5 weken
gedorsen in een 2 ploegen-stelsel. Wat zijn nu de nadelige consequen
ties voor fabriek B met haar 10% meer onkruid? Wij zullen hier eens
een globaal rekensommetje van opzetten*
Post I Uit onkruid dorst men geen erwten,. Fabriek B zal dus aan gewicht minstens 10% meer gewas moeten aanvoeren en dorsen om een ge
lijk aantal blikken te produceren«, Dit geeft een schadepost wegens
aanvoer van onkruid naar de fabriek van + ƒ 24.000,-,
Post II Gezien de grotere hoeveelheid grondstof die B moet verwerken om aan eenzelfde kwantum erwten te komen, daarbij in aanmerking
nemende, dat onkruid veel volumineuzer is dan erwtenstro, betekent
dit dat fabriek B drie dorskasten extra moet opstellen met de daar
bij behorende loskraan, voedingstransporteur stro-afvoer, erwtenpomp en erwtenreinigingsinstallatie»
Aan investeringen wordt dit:
Grijperkraan met ruif en bordes
ƒ 20.000,3 Dorskasten, incl.opbouw
" 90.000,Af^oergoten, pomp, staaftrommel
Flotation-wasser, pneumatische
reiniger etc«
" 40.000,Extra investering fabriek B:
ƒ 150.000,Afschrijving jaarlijks
ca.
Rentepost
ca.
Electr.energie
ca.
Onderhoud
ca»
Bediening van deze appara
tuur; gerekend op 8 mensen
à 2 ploegen gedurende 5
weken â ƒ 3,- per uur
Tezamen

ƒ 27.000," 4.000," 3°000," 4.000,-

" 11.000,ƒ 49*000,-

Post III Het erwtenloof met gemiddeld 13% onkruid dorst uiteraard
minder goed uit omdat onkruid, en vooral grassen, sterk in elkaar
vlecht en ook als zodanig het percentage peulen drukte Men heeft
dus meer massa t.o.v. de erwten, dus de erwten zullen minder ge

makkelijk door de zeven van de dorskast vallen» Bij fabriek B
komen dus meer erwten op de afvalwagens terecht, Onze ervaring
is dat bierdoor het kwantum uitgedorsen erwten daalt met 1t à 2%,
Stel dat men zo'n 5*000 ton gedorsen erwten heeft per campagne,
dan zit hier een verliespost in van 1-f% = ca 75 ton erwten à
ƒ 0,35/kg = ruim ƒ 26*000,
Post IV In laatste instantie krijgen we dan nog met een heel ver
velende bijkomstigheid te maken, ',7e kunnen nl, met het oog op de
schade die het 'onkruid teweegbrengt, een indeling maken in 2 typen
onkruid, nl»
1e Onkruid, dat de geconserveerde erwt niet verontreinigt: b,v.
grassen, kweek, muur, perzikkruid etc»
2e Onkruid, dat het eindproduct wèi verontreinigt. Ik noem U als
meest voorkomende de distelknoppen, de bloemhoofdjes
van kamille, de vruchtjes van het kleefkruid, klap
roosvruchtjes en de bessen van nachtschade,,
Al deze onkruiddelen.hebben ongeveer dezelfde grootte als de
erwten en ook het soortelijk gewicht is bijna hetzelfde» Zij ko
men dus met het dorsen tussen de erwten terecht en zijn dan niet
meer mechanisch of pneumatisch te verwijderen. Het staat wel vast
dat B veel meer van dit type onkruid heeft dan.A,
Men zal extra maatregelen moeten nemen, om de onkruiddelen
aan leesbanden zoveel mogelijk met de hand uit te zoeken. Helemaal
zal men hierin jammer genoeg nooit slagen. Maar B zal toch in .ieder
geval op zijn gunstigst 10 mensen extra aan de leesbanden moeten
inzetten.
Over de hele -campagne wordt dit een bedrag van ca» ƒ 14»000,-»
Maken we nu een optelsom, dan komen we op ƒ 113°000,-„
Het eind van het lied is dus, dat fabriek B t0o»v0 fabriek A
een nadelige post van méér dan een ton toegespeeld krijgt en
• bovendien met een eindproduct zit, wat beslist niet feilloos Is,
Men zal hier dus nogal eens een distelknop of een kleefkruidzaad
je of :ander spul!•/in. kunnèn aantreffen» 'Wanneer we dit ook nog eens
in geld zouden uitdrukken "door aan te geven'wat de schade is voor
de_;goede naam van het merk B, dan komen we pas goed in de grote
getallen terecht,-,
Enkele monsters erwten in blik, waartussen zich veel onkruid
delen bevinden, hebben we ter illustratie hier in de zaal voor U
neergezet om II te tonen hoe het niet moet.
Ik zal U nu graag een paar dia's laten zien, onder anderen van
onkruid in erwtenloof,
1e, Overzicht van het terrein van ontvangst,
(grijperkraan, dorskasten onder de overkapping) .
2e, Monsternemer van de P„S0C, laat het onkruid zien»
3e, Het nauwkeurig wegen van onkruid + erwtenloof,
4e» Onkruid en peulen worden afzonderlijk uitgezocht,
5e» Onkruid en peulen worden afzonderlijk nauwkeurig gewogen,
6e„ Een vracht met 40% onkruid,
7eo Een vracht met ruim 58% peul!
Teler en fabriek hebben dus beide enorm veel schade van on
kruid, Als hier een oplossing voor te vinden is, dan moeten we
geen ogenblik wachten, dunkt mij. Wij zien dan ook met zeer veel
belangstelling uit' naar de voordracht van Ir, de Bruin - de rijkslandbouwconsulent voor plantenziekten - die straks tot IJ zal spre
ken over cnkruidbestrijding.

- 7 Een andere wens in 'het kader van mijn inleiding houdt direct
verband met het onderwerp van Ir, de Koning,
Wij ervaren nl„ in steeds toenemende mate dat door de voort
gaande mechanisatie van 'het oogsten en opladen van het erwtenloof,
de oogstproblemen van de boer worden opgelost op een wijze, die op
de fabriek tot veel schade aanleiding kan geven.
Zo neemt het percentage mechanisch beschadigde peulen en erwten
"hand over hand toe. Men rijdt met de trekker te veel over het pas
gemaaide zwad; peulen worden doorgeknipt en ga zo maar door.
Verder hebben we te maken met een sterke vervuiling van het :
erwtenloof door de meegeladen klei» "Wij zouden hiervan een soort
gelijke rekensom op kunnen zetten als we voor onkruid gedaan heb
ben..
'Daarin zit dan een post transport van grond naar de fabriek.
Verder verliest men bij de tarratie de grond. De fabriek betaalt
dus in wezen, wanneer zij afrekent op basis van peulgewicht, ook
voor de meegeleverde grond als zij niet oppastVerder ontstaat door de grond een enorme vervuiling van de
dorskasten. De grote schadepost zit hier dan in het verstopt ra
ken van de zeefplaten. Ik kan U daar wel een paar cijfers van noe
men,,
Als'een dorstest goed werkt en het stro is droog en het bevat geen
klei, dan is de hoeveelheid verlies-erwten, die in het uitgedorsen
stro terecht komt, niet meer dan
Dat is dus 5 kg erwten in één
ton afgewerkt stro,- Werken we nu met nat stro, waarin veel klei
zit, dan loopt die hoeveelheid verlies-erwten op tot het tienvoudi
ge, dus 50 kg erwtenverlies in 1 ton afvalstro.
Ook de slijtage van onze dorsapparatuur is bij grondverontreiniging veel groter, Het watertransportsysteem wordt verontreinigt,
zodat meer vers water dan anders gebruikt moet worden. De zeven
moeten veel vaker gereinigd wordene En zo zou ik nog een tijdje
door kunnen gaan»
Wij vinden "het daarom zo interessant dat Ir0 de Koning van het
IoL0R„ in Wageningen vanmiddag zal spreken over nieuwe aspecten
van maaien, laden en transport van doperwten. Wij weten dat Ir» de
Koning zich de laatste jaren vol enthousiasme op deze materie heeft
geworpen en wij zijn erg benieuwd naar zijn onderzoek-resultaten
en naar zijn visie.
De lengte van het erwtenstro is ook een punt op zichzelf; dit
hangt echter meer van het ras af. Een fabrikant ziet niet graag
lang stro,.want dit remt de .dorscapaciteit enorm. Alaska is een
bekend'voorbeeld van een rondzadig ras met naar verhouding lang
stro. Dit is dan' ook de voornaamste reden, dat Wilco N„V0 voor
1963 geen enkel 'perceel met Alaska meer contracteert„•
Wat wij dit jaar ook enkele keren hebben meegemaakt, dat is
een vermenging van rond- en kreukzadige erwten op één en dezelfde
wagen erwten. Sommige contracttelers hebben nl, beide typen ge
contracteerd en wanneer men dan beide percelen achter elkaar in
zaait en men maakt door een vergissing de zaaimachine niet goed
schoon of men vergist zich met een zak zaaizaad, dan is Leiden in
last. Want de kreukerwten worden in hoofdzaak gebruikt voor diep
vries en hete-luchtdroging, 'Wanneer nu kreukerwten vermengd met
ronde erwten in het blik komen, dan krijgen we allereerst' een
heterogeen product, want de kreukerwten die wij gebruiken zijn
veel donkerder van kleur. Maar verder voldoen wij niet meer aan
de groenteneonservenverordening, omdat kreukerwten in blik de be
naming "tuinerwten" hebben gekregen en rondzaaige erwten als
"doperwten" moeten worden geëtiketteerd. Een vracht met een meng-
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moeten afkeuren, want deze is, zelfs als de fabriek er geld op toe
krijgt, nog te duur.
Punten als ras-eigenschappen, spreiding van inzaai, moment van
oogsten etCo zijn voor een zeer groot deel toch onderwerpen, die de
fabriek zelf kan regelen en waarmee wij weinig moeilijkheden hebben.
Het volgende en tevens laatste gewas, waar ik nog iets over zou
willen zeggen is de stamslaboon of sperzieboon. Iedereen heeft hier
zo zijn eigen visie over en hetgeen ik hier ga zeggen mag IJ dus
niet generaliseren, maar dient U te beschouwen als mijn persoonlij
ke mening over de huidige 'situatier
Ik zie dit nl„ als volgt» Men zoekt in kringen van de kwekers
al jaren naar een soort van ideaal ras, dat aan een ontstellend
groot aantal eigenschappen zou moeten voldoen. Nu is een fabrikant
geen kweker, maar wanneer wij de lijst van wensen, zoals die tel
kens weer naar voren komt, hier overzien, dan geloof ik dat men als
een razende zoekt naar de bekende speld in de hooibergtfat men nl„ wil hebben is een ras, dat onder meer de volgende
eigenschappen heeft, en ik zeg met nadruk, onder meer:
"Het ras moet produktief zijn, weinig windgevoelig, aangepast
"aan de lage temperaturen in ons land, witzadig, vliesloos,
"draadloos, opgaand planttype bezitten voor de machinale pluk,
"geconcentreerde vruchtzetting en gelijktijdige afrijping van
"de peulen ten behoeve van de machinale pluk, resistent zijn
"tegen tenminste 6 ziekten, t„Wo rolmozaiek, zwarte vaatziekte,
"scherpmozaiek, stippelstreep, vlekkenziekte, vetvlekkenziekte
"en botrytis,, De boon mag pas in een heel laat stadium verdik
kingen op de peul te zien geven bij de ontwikkeling van het
"zaad, de kleur moet uniform zijn, niet te licht en niet te
"donker, de smaak en het aroma moet na conservering gelijk zijn
"aan die van de dubbele witte; de opperhuid mag bij conserve"ring niet loslaten; de boon mag tijdens sterilisatie in blik
"niet te zacht worden en niet uiteenvallen. De boon moet niet
"melig zijn»"
Dit lijstje, mijne heren, is nog lang niet compleet a En U moet
mij dus niet kwalijk nemen, wanneer ik stel dat dit alles bij el
kaar geen haalbare kaart is,
Men zal genoegen moeten nemen met een compromis« Zo staat bij
voorbeeld de machinale pluk op dit ogenblik in het centrum van de
belangstelling» En nu wil het geval dat het hoofdras Dubbele witte
uiterst moeilijk machinaal te plukken is, omdat de bonen zeer laag
aan de plant zitten en het hele planttype in wezen ongeschikt is.
Toch wil men "hier met alle geweld blijven staan op het standpunt
dat elk nieuw ras de zo geliefde smaak van die Dubbele witte moet
hebben. En 'hierin is ondanks alle pogingen nog niemand geslaagd»
Men kan zich dan ook afvragen of de eisen op dit punt niet wat
overdreven worden* Want waar ziet men tegenwoordig nog een gewas
Dubbele witte, dat volkomen gezond is en dat na conservering een
feilloos eindprodukt geeft? Dat wordt zo langzamerhand toch een
witte raafDaarom zie ik persoonlijk de eigenschap smaak niet meer op> do
eerste plaats» In eerste instantie moeten we een boon hebben, die
gezond is en die, wanneer we het blikje openmaken een prima in
druk geeft„ Met een nogal geliefde Amerikaanse uitdrukking zegt
men dan : het product moet eye-appeal 'hebben,- Als het niet anders
kan, ten koste van wat aroma, want we zullen genoegen moeten ne
men met het compromis, anders komen we nooit verder en doet een
ander het voor ons in Frakrijk, België of waar dan ook,-,
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in liet smaakloze Amerikaanse Processor type terecht komen, maar
nieuwere kweekproducten als Prelude en vVidusa, om eens enkele voor
beelden te noemen, moeten we niet meer gaan veroordelen om het
misschien iets mindere aroma» ï/ant dan blijven we steeds in hetzelf
de kringetje ronddraaien,-,
Een belangrijk punt vinden wij als fabriek, dat een redelijk
verwerkbare boor niet meer dan 20 gewichtsprocent zaadkern mag be
vatten, uitgaande van een representatief monster., Eerste kwaliteit
zou naar onze mening zelfs niet meer dan '10% zaadkern mogen be
vatten,
U weet ais telers beter dan wij, mijne heren, dat de oogstzekerheid van de meeste bonenrassen het zwakke punt is en dat de
teler hier bijzonder weinig aan kan doen, Het gewas bonen is nu
eenmaal slecht aangepast aan ons klimaat„ Bij warm zomerweer zit
ten we met dubbel-wit volop in de virus-ziekte; bij koel- en
vochtig weer krijgen we te maken met een schimmelziekte als
Colletotrichum, En ook in deze hoek van het land weet men 'hiervan
mee te praten,. Ik hoof ïï alleen maar te herinneren aan de bedroe
vende resultaten in het Hollandse Veld - omgeving Hoogeveen - in
1961 ,
Ylekkenziekte of Colletotrichum is voor de industrie natuur
lijk een enorm bezwaar» En hieraan is beslist iets te doen, want
wanneer de telers zaad gebruiken waar de schimmel niet in zit, dan
is het risico veel en veel minder,. Vooral zaad dat in Afrika wordt
vermeerderd, is volgens de berichten zeer gezond spul, Tot nu toe
is er geen enkel bruikbaar ras, dat onvatbaar is voor vlekkenziekte. Dus zaaizaad absoluut vrij van Colletotrichum zou ik als eerste
eis "willen zien0
De virusziekte, die de mooie naam "stippelstreep" heeft gekre
gen, gaf hier in Drente in 1961 eveneens een enorme schadepost„ De
boon wordt door deze ziekte onooglijk roodbruin van kleur en dit
blijft zo bij verwerking,, Dubbele witte is enorm vatbaar voor stip
pelstreep, Het virus overwintert in de grond en we zien dan ook
dat in teeltgebieden waar onvoldoende vruchtwisseling wordt toege
past, de gevolgen van stippelstreep het ernstigst zijn. Dit geldt
vooral voor- de natte veengronden, In ons klimaat zal men dus in
een gebied, waar de bonenteelt zeer intensief is, waar men te wei
nig aandacht aan de vruchtwisseling besteedt en men bovendien een
ongunstige grondslag heeft, met een ras als Dubbele witte op den
duur helemaal vastlopen*
Tenslotte nog een enkel woord over de machinale pluk.
Er zijn vandaag de dag diverse typen apparatuur beschikbaar,
alle met de nodige voor-- er. nadelen, die ik hier nu niet in extenso
wil gaan bespreken» Maar we kunnen stellen dat de machinale pluk
praktisch tot een oplossing is gebracht, Wij verwachten dan ook
op korte termijn vooral van do zandgronden en van sneldrogende klei
gronden veel aanvoer van machinaal geplukte bonen»
Wanneer II mij vraagt of dit nu betekent dat de fabrieken binnen
enkele jaren helemaal op machinaal geplukte bonen zullen draaien,
dan geloof ik dat dit beslist niet het geval zal zijn, Want het
blijft voorlopig nog zo dat deze bonen sneller verwerkt moeten wor
den dan de handgeplukte bonen. De machinaal geplukte boon is in
verse toestand minder houdbaar. Elke fabriek staat dus voor het
feit dat ze de periode van vrijdag tot maandag moet overbruggen en
"hiervoor zal men toch de voorkeur geven aan handgeplukte bonen.
Verder zal de fabriek haar aanvoer en haar buffer-voorraad
liever niet zo krap plannen dat het product binnen 24- uur na de
oogst beslist allemaal verwerkt is.

- 10 Als wij dan ook een schatting mogen maken, dan zien wij voor
de komende 3-5 jaar een situatie ontstaan waar de fabriek voor 50%
draait op machinaal geplukte bonen en voor 50% op handgeplukte„
Wel wil ik er nog op wijzen dat machinaal geplukte bonen nu
niet direct kwaliteitsverbeterend werken, want er komen natuurlijk
wat meer blad, stenen en trossen in het product terecht» De fabrie
ken zullen dus nogal wat moeten investeren om een en ander goed op
te vangen, Ik noem U bijvoorbeeld onttrosapparatuur, trossenbrekers,
pneumatisch reinigen van blad en stelen, sorteermachines om "het
minder uniforme product op te splitsen in enkele sorteringen die
dan meer gelijkmatig zijn,,
Mijnheer de voorzitter, over al deze dingen is het laatste
woord nog lang niet gezegd, maar ik zou deze opmerking wel willen
beschouwen als de laatste van mijn inleiding»
- o - o -

/

"Onkruicl.bestrijding in conservenerwten"
Ire H,,J, de Bruin
Uit de-inleiding van Ir» Hoogzand is nog eens duidelijk gebleken
dat de onkruidproblemen in de conservenerwtenteelt groot zijn. Enkele
van de belangrijkste boosdoeners zijn kamille, muur, kleefkruid,
meidesoorten, veelknopigen (roodbeen), klaproos en duist (wintergras).
Deze onkruiden komen niet alle in één gebied voor, maar elk gebied
heeft zijn eigen onkruidprobleem„ Kamille komt vooral voor op de
slempige zavelgronden, muur op de van nature vochthoudende gronden,
terwijl duist met name een probleem vormt in gebieden met overwegend
graanteeltc Distels en meidesoorten vindt men vrij algemeen.
Het onkruidprobleem is niet zo gemakkelijk op te lossen, en
daarom li'gt het voor de hand eerst maar eens te beginnen bij de per
celen die betrekkelijk weinig onkruid bergen,, Wanneer hier op tijd
geëgd en geschoffeld wordt, dan is het mogelijk dergelijke percelen
tot aan de oogst praktisch schoon te houden0 Velen denken ten on
rechte dergelijke percelen te hebben* Het bovenstaande geldt beslist
alleen voor percelen, waar zeer weinig onkruid op voorkomt« Zodra
onkruid van betekenis optreedt is met eggen en schoffelen geen vol
doende resultaat te bereiken. Men denkt dit aanvankelijk wel, maar
later vallen de resultaten altijd tegen en is men ook zelf verbaasd
over de hoeveelheid onkruid die zich schijnbaar uit het niet'heeft
ontwikkeld,, De bron vormen echter de aanvankelijk kleine onkruid
plantjes, waarvan zo ogenschijnlijk nog maar enkele waren overge
bleven.
Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn vrijwel steeds nodig,
In de praktijk komen er maar weinig percelen voor die uitslui
tend met schoffelen en eggen afdoende schoon te houden zijn. Men
heeft daarom in zeer veel gevallen (ook daar waar ogenschijnlijk
weinig onkruid staat) de chemische middelen nodig. Combinatie met
een mechanische bewerking is zeer aan te bevelen. Schoffelen voor
afgaand aan een chemische bestrijding moet echter worden afgeraden.
Het onkruid wordt dan vaak half onder kluitjes geschoven en is
'daardoor minder goed met het middel.te raken. Een mechanische be
werking moet daarom nooit vóór, maar na de bespuiting worden uitge
voerd., De resultaten van een bestrijding zijn altijd het beste als
het onkruid zeer klein i-s, Voor gebruik over het gewas komen dinoseb
(DNBP) en dinoseb-acetaat (I.vosit) in aanmerking,,
De gevoeligheid van conservenerwten voor de middelen
De gevoeligheid van de verschillende conservenerwtenrassen
varieert nogal, en is afhankelijk van het type. De langzame groei
ers kunnen het meeste hebben, en kunnen vanaf 4 à 5 cm lengte wor
den bespoten. Wat snellere typen zijn wat gevoeliger en het is. ge
wenst hier niet vóór een gewaslengte van 7~10 cm te beginnen. Bij
zeer snelle groeiers moet gewacht worden tot ze 10-12 cm lang zijn
geworden.
Het gewas moet kerngezond zijne Wanneer b.v, kort vóór de be
spuit ing of kort daarna nachtvorst optreedt, is de kans op schade
door de middelen groot. Ook wanneer het gewas zich slecht ontwikkelt
als gevolg van de een of andere ziekte, moet een bespuiting achter
wege blijven. De schadekansen zijn dan te groot.
De selectieve werking van de middelen
Men kan zich afvragen hoe het komt, dat het onkruid door het
bestrijdingsmiddel wordt gedood, terwijl het gewas ongemoeid blijft.

- 12 Dit wordt veroorzaakt door enkele verschilpunten die er tussen
gewas en onkruid bestaan.
a» de steilere stand van de erwten brengt jet zich mee, dat het
middel er gemakkelijk afrolt, terwijl het op de breedbladige
onkruiden blijft liggen,
b„ erwten beschikken over een dikke waslaag, vooral na enkele
dagen met schraal weer. Deze waslaag beschermt de plant tegen
het middel* Zodra de plant echter beschadigd is, o.v. door
nachtvorst of een ziekte kan de waslaag dunner of beschadigd
zijn, wordt de plant heel gemakkelijk door het middel bescha
digde
De selektieve werking van een middel wordt dan ook vergroot als
met een grovere druppel wordt gespoten* Deze rolt n„l- gemakke
lijk van de plant0 Op het onkruid wordt bij gebruik van een grove
druppel vaak een beter resultaat verkregen,, Grote druppels drogen
n„lo langzamer op dan een fijne druppel.. Het middel krijgt daar
door langer de gelegenheid om in te werken.,
De invloed van de weersomstandigheden
Goede resultaten zijn alleen te verwachten als de luchtvoch
tigheid hoog is tijdens en na het spuiten, omdat dan de spuitvloeistof maar langzaam opdroogt.
Het gewas moet echter droog zijn, en bij voorkeur wat afge
hard* Dit afgehard zijn betekent., over een behoorlijk dikke was
laag beschikken, die verkregen wordt na enige dagen schraal weer.
Ken spuit wel eens over een nat gewas zonder dat dit schade
veroorzaakt» Dit is alleen mogelijk op sterk afgeharde gewassen.
Bij de conservenerwten is het in het algemeen riskant en daarom
af te raden om over een nat gewas te spuiten,-, Naarmate de om
standigheden droger worden, is het moeilijker om goede resultaten
te bereiken.
'Vanneer het gewas niet of nauwelijks afgehard is, en de om
standigheden vochtig (maar het ge¥/as droog) kan met goed succes
gebruik worden gemaakt van Ivosit. Als de omstandigheden droger
zijn, en het gewas meer afgehard, dan is van Ivosit niet veel te
verwachten. Dan worden, althans wanneer de luchtvochtigheid rede
lijk is, met dinoseb (DNBP) goede resultaten verkregen. Om een
gunstige luchtvochtigheid te hebben, is het vaak nodig de bespui
tingen in de vroege morgen of avond uit te voeren. Onder minder
gunstige omstandigheden wordt in de praktijk de concentratie
dikwijls opgevoerd, soms tot 15 1 dinoseb per ha. Onder te droge
omstandigheden biedt dit echter geen oplossing. Dan is het zin
loos bespuitingen uit te voeren,
In de snelgroeiende conservenerwten moet men voorzichtig
zijn met hoge concentraties dinoseb. Daar is het verstandig niet
hoger te gaan dan 7 à 8 liter.
DHC voor opkomst, verdient raeer aandacht
Enkele zeer moeilijk te bestrijden onkruiden vragen nog wel
bijzondere aandacht, met name kamille, muur, kleefkruid edn
Vooral onder drogere omstandigheden leveren deze onkruiden nogal
moeilijkheden op.
Tot nu toe wordt nog weinig gebruik gemaakt van DHC, kort
vóór opkomst van de erwten„ Op de lichtere zavelgronden en de
zand- en dalgronden is dikwijls reeds onkruid aanwezig voor op
komst van de erwten, Op de zavelgronden biedt dit de gelegenheid
kamille te bestrijden, die voor de opkomst aanwezig is, zij het
nog bijzonder klein. Deze zeer kleine onkruiden zijn uitstekend
te doden met 5 kg DHC. Het gewas blijft dan geruime tijd schoon.

^ 7.
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Later kiemende zaden kunnen dan weer in een klein, en dus
gunstig stadium met Ivosit of dinoseD worden bestreden0 Met deze
werkwijze werden hier en daar reeds zeer goede resultaten ver
kregen, zodat meer aandacht hiervoor gewenst is,
Ondergezaaid karwij of graszaad ondervindt geen hinder van
een over het gewas uitgevoerde bespuiting* Ook de vóór opkomstbespuiting met DNC is voor de ingezaaide ondervrucht niet schade
lijke
Middelen met lange nawerking
Een geheel nieuwe ontwikkeling vindt plaats door de toepas
sing van middelen met een lange nawerking,-, Deze middelen worden
verspoten tussen zaaien en opkomst van het gewas, als nog vrij
wel geen onkruid aanwezig is. Ze zijn in staat het gewas, ook
zonder schoffelen en eggen, tot aan de oogst praktisch onkruidvrij te houden, tenminste wanneer de omstandigheden gunstig zijn*
Speciaal valt te vermelden, dat deze middelen onder gunstige
omstandigheden ook in staat zijn om duist te bestrijden*
Deze middelen kunnen alleen werken als voldoende vocht beschik
baar iso De praktijk "heeft geleerd, dat alleen tamelijk lichte,
van nature vochthoudende (opdrachtige) gronden zich lenen voor
deze middelen» Het humusgehalte mag niet te hoog zijn. Op andere
gronden vallen de resultaten dikwijls tegen* Mocht dit het geval
zijn, dan blijft uiteraard de mogelijkheid open om middelen als
dinoseb te gebruiken,,
In de praktijk is hier en daar al enige jaren gewerkt met
simazin (-£- kg/ha) De resultaten waren sterk wisselend. Alleen op
de van nature vochtige gronden was men tevreden. Zoals reeds ge
zegd zijn in dat geval de resultaten indrukwekkend*
In het komende jaar zal een nieuw middel beschikbaar komen
n*l* Residuren (bevat diuron + Cl IPC)* Het middel bevat dus o-a*
Cl IPC, d*w*z0 binnen 200 m van vlas of blauwmaanzaad kan schade
aan deze gewassen optreden* Het is daarom zaak met dit middel
meer dan 200 m van de genoemde gewassen verwijderd te blijven*
Conservenerwten kunnen iets gedrukt worden door deze langwerkende middelen* Ondervruchten als karwij en graszaad over
leven een behandeling met deze middelen niet*
Hoe duist bestrijden en de ondervrucht sparen?
Vooral in gebieden, waar enerzijds een duistprobleem is, en
men anderzijds in de erwten graag een ondervrucht zaait, bieden
bovengenoemde langwerkende middelen geen oplossing*
Momenteel is het middel Avadex (di-allaat) goedgekeurd voor
gebruik in erwten, in 3i 1 per ha* Het middel wordt toegepast
vlak voor of vlak na het zaaien* De grond moet vochtig zijn en
uitermate fijn worden gemaaktT terwijl het middel onmiddellijk
na het spuiten ingeëgd moet worden* Veel ervaring met de duistbestrijding is nog niet opgedaan, zodat in eerste instantie aan
geraden wordt het bij een uitvoerige praktijkbeproeving te laten,
Voor de erwten zijn de scbadekansen gering» Ondergezaaid karwij
is tegen het middel bestand*
Avadex doodt tweezaadlobbige (dus niet grasachtige) onkruiden
niet, zodat de normale bespuiting hiertegen ook uitgevoerd moe
ten worden*
Kosten van de middelen
De kosten aan middel per ha liggen globaal als volgt:
DNC + ƒ 25,00; dinoseb en Ivosit (lx spuiten) + ƒ 50,00: simazin
+ ƒ 30,00; Avadex + ƒ 55,00*

- 14 Onkruidbestrijding in stambonen
Nog een enkel woord over de onkruidbestrijding in stambonen®
In bonen kan men mechanisch (schoffelen, eggen) veel meer doen
dan in erwten» Toch kunnen chemische middelen ook hier goed
werk leveren.
Op gronden met veel zaadonkruiden, die reeds vóór opkomst
aanwezig zijn, kan DNC (5 kg/ha) vlak voor opkomst gespoten,
schitterende resultaten opleveren en de bonen gedurende lange
tijd onkruidvrij houden, omdat ook de kiemende onkruiden gedood
worden.
Een nieuw middel met lange nawerking is Aresin,. Het wordt
toegepast tussen zaaien en opkomst O-It kg per ha), maar heeft
ook weer vochthoudende grond nodig om te kunnen werken» Zeer
lichte gronden geven kans op schade, terwijl bij aanwezigheid
van veel humus de werking tegenvalt,.
Na opkomst kan Ivosit of DNBP worden toegepast» De weers
omstandigheden 'moeten dezelfde zijn als reeds bij de erwten
werd vermeld» De bonen moeten beslist in het zgn» slaapstadium
verkeren, om schadevrij te blijven,-,
De kansen op beschadiging zijn veel groter dan bij erwten.

- o - o -

- 15 "Nieuwe aspecten van het maaien, laden en transport van conservenerwten, alsmede het voeden van de viners"
Ir- K, de Koning
Inleiding
In ons land wordt per jaar aan de dorsstations voor conservenerwten 200„000 ton ruw product aangevoerde Dit komt neer op een
verwerkingscapaciteit van 5000 ton per dag als de ervan uitgaan dat
er 4-0 dagen per seizoen wordt gewerkt.
Wanneer we ons realiseren dat ervoor één bepaald perceel erw
ten maar twee dagen aangemerkt kunnen worden als optimaal oogsttijdstip, dan illustreren deze cijfers de problemen waarmede we
bij oogst van conservenerwten te maken hebben,. Hier komt nog bij
dat er in deze periode van 40 werkdagen gemiddeld 8 dagen voorko
men die eigenlijk te nat zijn om op het veld te oogsten«
Het grootste probleem bij het oogsten van erwten voor de conservenindustrie is dan ook de aanpassingsmogelijkheid van de laaden transportmiddelen aan de weersomstandigheden»
Het maaien
Het maaien vormt in de meeste gebieden vrijwel geen probleem
meer«, Met goede, goed afgesteld.e zwadmaaiers kan onder alle om
standigheden worden doorgewerkt* Hierbij moet worden voorop ge
steld dat het te maaien perceel voldoende vlak is en het gewas
niet te holle stand heeft. De afstelling van de zwadmaaiers moet
aan het te maaien gewas zijn aangepast.
Een veel voorkomende fout is een te snel draaiende haspel.
Deze haspel moet een zodanig toerental hebben dat de tanden bij
het intreden in het gewas een snelheid, hebben die gelijk en
tegengesteld is aan de voortbewegingssnelheid, Is deze snelheid
te hoog, en dit komt nogal eens voor, dan worden peulen losge
slagen die als verloren moeten worden beschouwd,, Hier komt nog
bij dat de slijtage aan de haspel onnodig wordt vergroot.
Een ander belangrijk punt is de haspel zelf» Zijn hiervan
tanden afgebroken of verbogen, dan wordt het werk minder goed. en
onnodige stagnatie is het gevolg- De tanden van de haspel moe
ten een stand hebben waarin ze nagenoeg loodrecht staan op de
strippen tussen vingerbalk en platform, op het moment dat de
vingerbalk tegen het platform rust, Zorg ervoor dat de haspel
in goede staat verkeert, dit is 'het belangrijkste deel van de
machine„
Het laden
Het laden wordt uitgevoerd volgens twee systemen n„l, met
een opraaplader of met een trekkervoorlader„
Bij de opraapladers hebben we te maken met twee systemen
voor de opvoer van 'het product n„l<, via een glijgoot door middel van schuifstangen of via een transportband met meenemers.
De opvoer via een glijgoot door middel van schuifstangen is
voor groene erwten heel geschikte Twee merken zijn hiervan in
de 'handel: de Lanz John Deere en de Mörtl-Zentro ,• Beide laders
zijn voor het laden van erwten voorzien van een verlenging,
waardoor ze een opvoerhoogte krijgen tot ca. 3°80 m- Dit is
voor 'het laden op vrachtauto's een vereiste.
Ook door de laders met opvoerband is goed werk te leveren,
mits men de opvoerband. niet te steil stelt. Bij een te steile
stand heeft men n.l, het bezwaar dat dit zware materiaal terug

- 16 rolt en in rollen op de dwarsband komt. Dit geeft aanleiding
tot verstoppingen.
Het laden rechtstreeks op vrachtauto's is alleen dan goed
uitvoerbaar indien de lader voldoende hoog laadt en het product
dwars afvoert, Ook zonder deze dwarsafvoer 'kan men uiteraard
wel laden, maar dan moet men achterop of zelfs over de cabine
heen laden. Het op de wagen gebrachte materiaal moet men dan
over de gehele lengte van de wagen verdelen,, Bij de laders,
die naast de wagen rijden kan men het materiaal over de lengte
van de wagen verdelen, wat veel onnodige arbeid uitspaart,
De dwarsafvoer van de laders is meestal een transportbandje,
Alleen de "Zentro"-lader heeft een glijgoot waardoor het mate
riaal wordt afgevoerd. Dit heeft het voordeel dat we kunnen
laden tot direct onder deze goot«' Bij de transportbandjes moet
men bij het laden de onderkant van het bandje vrij houden,. Dit"
kost ca, 20 cm laadhoogte.
Het laden met een voorlader op de trekker wordt veel toege
past, maar is in een aantal gebieden een omstreden zaak. Het is
Jammer dat sommige telers deze voor de boer zo aantrekkelijke
methode in discrediet brengen. De mogelijkheid is n0l, aanwezig
dat bij het laden met een trekkervoorlader veel grond tussen
het product komt. Dit is vooral het geval bij het volschuiven •••
van de laadvork uit zwad of wiers.
Beter kan men Wiersen maken van ca» 10 kg per strekkende
meter en hiervan in handwerk met de vork hoopjes maken. Deze
hoopjes kan men dan met de vork van de voorlader één voor één
opnemen. Op deze wijze voorkomt men klachten van de fabrikant.
Een overzicht van deze verontreinigingen geeft de tabel 1,
Deze monsters werden genomen in een periode met overwegend •
droog weer. Toch blijkt hieruit duidelijk dat de opraaplader
weinig verontreiniging geeft en de voorlader bij foutief ge
bruik veel,
In sommige gevallen accepteert men het laden met de voor
lader niet meer. Dit is Jammer omdat het laden met de voorla
der van de boer een aantrekkelijke methode is. De voorlader is
op vele akkerbouwbedrijven aanwezig. Veel reëler zou het naar
mijn mening zijn om in het contract de mogelijkheid van tot
bepaling van het zandgehalte op te nemen en dit in het zakelij
ke vlak te verrekenen. Dit zou al een belangrijke preventieve
werking hebben.
Het transport
De wagens die het product afvoeren, zijn meestal vracht
auto's, In de meeste gevallen rijdt deze vrachtauto het perceel
op0 Dan heeft men bij het laden weinig problemen.
Moeilijker wordt het indien er onder slechte omstandigheden
moet worden geladen. De vrachtauto kan niet meer het veld op
en dus moet er aan de rand van het veld worden overgeladen,'
Door enkele loonwerkers wordt voor dit transport over korte
afstanden gebruik gemaakt van tweewielige wagens met kipbare
bak en door de aftakas aangedreven wielen. Deze wagens hebben
twee- belangrijke voordelen,, Ie "I'r treedt bij de trekker nage
noeg geen slip op (slip geeft extra structuur bederf) en 2e
'het lossen, is in een "wip" uitgevoerd. De wagen kan dus direct'
weer weg,- Het aanschaffen van deze wagens voor het transport
van erwten is uiteraard te duur, In bepaalde gebieden heeft
men deze wagens voor ander transport en kan men ze met succes
achter de hand houden voor het geval dat
1!
Voor het- transport met landbouwwagens naar de fabriek valt
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te overwegen om gebruik te maken van zelflossende wagens met
laadhekken„ Men kan hiermee op het veld laden met een buiten
gewoon hoge capaciteit omdat de lader kan »varken op zi.jn maxi
male capaciteit en omdat de man in de wagen niet meer de be
perkende factor iso
Een dergelijke ombouwset voor een zelflossende wagen is op
iedere goede landbouwwagen op te bouwen,, De kosten worden ge
raamd op , ƒ 1200,- per wagen,. Het laden gaat globaal 50% snel
ler,- Het lossen vindt plaats aan het dorsstation op een grote
hoop en vraagt 3 tot 6 minuten,, Deze wagens zijn uiteraard ook
te gebruiken voor het transport van het veld naar de verharde
weg o
Bij' het verladen op vrachtauto's wordt steeds meer gebruik
gemaakt van laadkranen» Ook met.een' trekkervoorlader kan goed
verlaadwerk worden geleverd vooral als we een voorlader met
afschuifbord gebruiken,.
Een andere interessante ontwikkeling is het gebruik van laadbekken op vrachtauto's- Door het ge-bruik van deze hekken kan de
laadsnelheid aanzienlijk worden verhoogd, en ook de kwaliteit
van de belading wordenverbeterdDoor de heren de Lint in Zevenbergsehoek worden laadhekken
gebruikt die los op de laadbak van de wagen staan* Deze twee
hekken kunnen los op elke vrachtauto worden geplaatst, mits deze
vrachtauto normale laadborden heeft-, Ze worden met vier touwen
aan de laadbak bevestigd. Is de wagen vol dan maakt men de tou
wen los en kan men de hekken afnemen en voor dë volgende wagen
gebruiken. Men heeft zo aan het dorsstation geen last van de
hekken en behoeft per lader maar één stel hekken te hebben,
(Afbeelding 1)
Door ons werd een proef genomen met vast op de wagen beves
tigde hekken. Deze bestaan uit een buisconstructie met daartus
sen touw gesi)annen„ De constructie is zodanig dat de buis boven
aan de voor- en achterkant kan scharnieren en in het midden ge
makkelijk losneembaar is» De buizen vallen omlaag en komen verti
caal langs de voor- en achterstaander te hangen, Ze nemen ook
de touwen mee. Voor de volgende vracht moeten de buizen bovenaan
opnieuw worden bevestigd. Het touw trekt dan meteen weer strak.
Volgens deze methode behoeft men aan het laadwerk weinig aan
dacht te besteden en kan met een of twee man op de wagen worden
volstaan, (Afbeelding 2)
Het lossen
Het lossen wordt steeds meer uitgevoerd met hydraulische
kraantjes, Dit verlicht het werk aanzienlijke Toch is de behoef
te aan een verdeel/doseringsapparaat voor de invoer van de viner
nog groots
Door ons werd een proef genomen met een door ons geconstru
eerd verdeelapparaat, Met dit apparaat werd gewerkt bij de conservenfabrieken van Blom in Doetinchem,. De resultaten waren zo
danig dat de proeven in 1965 zullen worden voortgezet' door machine
fabriek Borga te Appingedam„ Dit apparaat zal ca« ƒ 8000,- kosten
en heeft de mogelijkheid om twee viners te voeden,- Op deze wijze
zou het mogelijk zijn om met een hydraulische kraan twee van deze
apparaten te voeden en zo vier viners van erwten te voorzien met
een regelbare capaciteit..
Samenvatting
1e Afstelling van de haspelsnelheid op de voortbewegingssnelheid
van de trekker.

- 19 2, Hoogte van de lader moet voor het beladen van vrachtauto's
minstens 3c80 m zijn.,
3» Opvoerband mag niet te steil (omlaag rollen van het product)o
4. Laadhekken geven een grotere laadsnelheid en een beter ge
vormde lading,
5» Afstemming van de laadmethode op de te gebruiken transport
middelen is noodzakelijke
(Overleg tussen loonwerker en transportbedrijf en dorsstation)
6c Overladen is ook met een voorlader uitvoerbaar indien kipof zelflossende wagens worden gebruikt7o Kip- of zelflossende wagens zijn toe te passen voor het trans
port naar de fabriek indien deze afstanden niet te groot zijn*
8„ De voeding van de viners is te mechaniseren*
9„ De mogelijkheid bestaat dat door een betere doseringsmogelijk
heid ook de capaciteit van de dorsmachine toeneemt,,
10- Voor het komend seizoen wordt U tijdens de oogstperiode
goed weer toegewenst-,
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