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Zaai- en dun proeven bij
suikerbieten in 1 962.
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Nog steeds is er sprake van afnemend arbeidsaanbod in de landbouw. Dit schept
problemen die om een oplossing vragen.
Ook in de landbouw is de afgelopen jaren veel arbeid vervangen door kapitaal.
Door mechanisatie van veel werkzaamheden heeft men de arbeidsmoeilijkheden
voldoende het hoofd kunnen bieden.
Ook bij de voor jaar s werkzaamheden in suikerbieten tracht men door ver
betering van arbeidsmethoden het gestelde doel te bereiken. Hierbij zal op zeer
korte termijn getracht moeten worden tot meer arbeidsbesparende methoden
te komen. Eén uur arbeid kost momenteel bijna ƒ 4,—, wat gelijk staat aan 80 kg
suikerbieten.
Ongeveer tien jaar geleden vroeg de bietenteelt op de meeste bedrijven nog
ongeveer 300 manuren per ha. Dat zou momenteel overeenkomen met 24 ton
bieten per ha, alleen aan loonkosten.
Belangrijk is, dat bij de verzorging van het suikerbietengewas naast spreiding
van het werk ook arbeidsbesparing wordt bereikt.
De huidige ontwikkeling bij de voorjaarsmechanisatie van de suikerbieten gaat
naar onze mening meer in de richting van gebruik van de precisiezaaimachine,
terwijl getracht wordt de rijendunner zoveel mogelijk op de achtergrond te
houden.
Dit is wel enigszins te begrijpen, wanneer men bedenkt dat het werken met een
rijendunner
veel moeilijker is dan met de precisiezaaimachine.
Toch zal men moeten trachten meer durf op te brengen om met de rijendunner
tot het gewenste resultaat te komen.
Dit rapport heeft ten doel hier een steentje toe bij te dragen.
Uit de proeven, die in dit verslag worden behandeld, blijkt duidelijk dat met
modernere arbeidsmethoden bij zaaien en verzorging van suikerbieten nog zeer
veel is te bereiken.
Aan allen die aan het welslagen van deze proeven hebben meegewerkt, past
een woord van dank. Het rapport werd samengesteld door de heer Hartmans,
terwijl Ir. Begeman voor verwerking van het cijfermateriaal zorgde.
De voorzitter van de werkgroep
C.E.R.B.E.
R. L. van den Berg.
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HOOFDSTUK I

Inleiding
Het aanbod van arbeidskrachten is de afgelopen jaren in de landbouw opnieuw
sterk afgenomen. Al zal deze afname de komende jaren vertraagd worden, toch
moet er voldoende rekening mee worden gehouden dat de arbeidsbezetting op
het merendeel der bedrijven tot een minimum zal dalen.
in verschillende perioden van het jaar kan dit aanleiding geven tot moeilijk
heden om in de arbeidsbehoefte te voorzien.
Vooral op die bedrijven, waar een zeer belangrijk deel van het bouwplan door
aardappelen en suikerbieten wordt ingenomen, kan dit aanleiding geven tot
arbeidsproblemen.
Arbeidsextensieve teelten als granen e.d. zijn in het zuidwesten van ons land
veel minder aantrekkelijk dan bijv. voor bedrijven in Groningen.
Wil men het huidige produktieschema handhaven, dan zal het nodig zijn uit te
zien naar andere arbeidsmethoden. Alleen dan zal het mogelijk zijn de gewenste
arbeidsbesparing en spreiding van het werk te bereiken.
Op bedrijven met een aanzienlijke oppervlakte suikerbieten en een geringe
arbeidsbezetting vormt de verzorging van dit gewas in het voorjaar vaak een
arbeidstop. Bij de traditionele methoden bij opeenzetten van suikerbieten en
het erop volgende wieden blijkt elk jaar weer dat per ha bijna steeds 100 tot
120 manuren nodig zijn, waarvan het opeenzetten meestal ongeveer 50 %
vraagt. Komt veel onkruid voor, dan kan deze tijd nog sterk oplopen.
Was het mogelijk de periode van het opeenzetten voldoende lang te maken, dan
zou dit ons nog niet voor grote problemen stellen. In een voorjaar als 1962
bleek door de lange koude periode de mogelijkheid aanwezig om de periode
over minstens vier weken te spreiden.
Van dergelijke jaren mag echter nooit worden uitgegaan. Juist als in het voor
jaar een snelle groei van de bieten voorkomt, moet dit een maatstaf zijn voor
bepaling van de arbeidsbehoefte.
Wij menen daarom, dat bij het toepassen van de traditionele methode van
opeenzetten uitgegaan moet worden van een maximale periode van 2xk week.
Bij een arbeidsweek van 45 uur mag dan ook niet worden aangenomen dat per
man meer dan 2V2 ha bieten opeengezet kan worden. Anders loopt men zeker
het risico dat in aanzienlijke mate opbrengstderving voor zal komen.
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden die er zijn
om bij het zaaien en de verzorging van het bietengewas gewijzigde methoden
toe te passen. Hiervoor is in 1962 een aantal proeven aangelegd. Deze waren
gelegen op enkele percelen van de proef boerderij Mariënhof te Westmaas en op
het bedrijf van de heer M. Vogelaar te Oud-Beijerland.
Hoewel hier sprake was van sterk uiteenlopende werkmethoden, hebben wij
toch gemeend dit in één rapport samen te vatten.
Allereerst wordt in enkele hoofdstukken een omschrijving gegeven van het doel
van deze proeven, alsmede van de bereikte resultaten en ervaringen.
Tenslotte wordt in een afzonderlijk hoofdstuk een uitgebreide uiteenzetting
gegeven van de mogelijkheden welke er momenteel zijn om bij het zaaien en
verzorgen van het bietengewas tot de gewenste resultaten te komen.
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Het doel van de proeven
Het doel van deze proeven is sterk verschillend geweest. Wij zouden cut als
volgt willen omschrijven.
Proef I.

Bedrijf: M. Vogelaar te Oud-Beijerland.

Doel:
Het nagaan van de mogelijkheden van de gewone nokkenradzaaimachine bij het
zaaien van verschillende hoeveelheden precisiezaad.
Hierbij werd speciaal aandacht besteed aan de verdeling van het zaad in de rij
en de benodigde tijd voor opeenzetten van de verschillende objecten.
Proef II.

Proefboerderij „Mariënhof" te Westmaas.

Doel:
Vergelijking van de methoden:
1. Opeenzetten van de bieten met de lange hak in één bewerking op een perceel
gezaaid met de precisiezaaimachine.
2. Sterk machinaal terugdunnen met rijendunner, waarbij als handwerk alleen
overblijft het verwijderen van overtollige planten tegelijk met het wieden
op onkruiden.
Proef III.

Proefboerderij „Mariënhof" te Westmaas.

Doel:
Het nagaan van de mogelijkheden die precisiezaaimachines, rijenbespuiting en
rijendunner bieden, in vergelijking met de traditionele methode, waarbij de
gewone zaaimachine wordt gebruikt en de bieten in twee bewerkingen worden
opeengezet en later nog tweemaal gewied.
Het bereiken van arbeidsbesparing en -spreiding bij het handwerk door toe
passing van rijendunner en rijenbespuiting.
De proeven I en II waren van beperkte omvang en nemen dan ook in dit
rapport een ondergeschikte plaats in. Toch zijn deze proeven van dusdanig
belang geweest, dat ze niet mogen ontbreken.
Proef III betreft een zeer uitvoerig opgezette proef, zodat hieraan de meeste
aandacht wordt besteed.
Mede door verschillende toepassing van de rijendunner zijn hier interessante
resultaten naar voren gekomen.
In de hierna volgende hoofdstukken worden de drie genoemde proeven in volg
orde behandeld.

HOOFDSTUK II
PROEF I. Gewone zaaimachine - verschillende hoeveelheden precisiezaad opeenzetten met korte schrepel.
Bedrijf: M. Vogelaar te Oud-Beijerland.
Doel van de proef
Nagaan van de mogelijkheden van de gewone nokkenradzaaimachine bij het
zaaien van verschillende hoeveelheden precisiezaad. Speciale aandacht besteden
aan de verdeling van het zaad in de rij bij de opkomst en bepaling van de
benodigde tijd voor opeenzetten voor de verschillende objecten.
Proefveldgegevens:
Gezaaid werd met een 3 meter brede Isaria nokkenradzaaimachine. Rijenafstand
50 cm. Het gebruikte precisiezaad was van het ras Trirave.
Grondsoort: zware klei met ca 50 % afslibbare delen. De structuur van de
toplaag was uitstekend; de veldjes lagen achter elkaar en hadden afmetingen
van 50 x 6 meter.
Het aantal telstroken per veldje bedroeg 5 x 10 m diagonaalsgewijs over de
12 rijen verdeeld. De onkruidtoestand op het perceel was van dien aard, dat
hiervan bij het opeenzetten weinig hinder werd ondervonden.
De bieten waren op 17 april gezaaid. De opkomst verliep vrij vlot doordat in de
kiemperiode de temperatuur vrij hoog was.
De zaaidiepte was bepaald op ca 2V2 à 3 cm.
De machine was afgesteld door deskundigen van het I.R.S. te Bergen op Zoom.
Vóór het afstellen kwamen afwijkingen in hoeveelheid per pijp voor, die max.
15 tot 20 % uiteen lagen. Na de juiste afstelling lag de max. afwijking nog
op IV2 à 2 %.
Er werd gezaaid met een rijsnelheid van ca 3 km per uur.
Resultaten van de tellingen
Op 25 mei werden tellingen verricht op alle objecten. Hiervoor werd gebruik
gemaakt van de meetlat, die is onderverdeeld in 100 duimen (inches).
De nummering van de meetlat loopt van 1 tot en met 100. Daarnaast zijn
formulieren ontwikkeld, waar eveneens een verdeling van 1 tot en met 100
op voorkomt.

Ook met de gewone zaai
machine moet langzaam
worden gereden

V'/

Vervolgens wordt nagegaan op welke nummers (duimen) bieteplantjes voor
komen. Dit wordt tegelijk genoteerd op de formulieren, waarbij tevens wordt
vermeld of er één of meerdere plantjes aanwezig zijn.
Hierdoor wordt bereikt dat kan worden berekend:
— het aantal duimen waarin één of meerdere plantjes voorkomen (z.g. bbdstand) ;
— het aantal meerlingen wat voorkomt, waaruit het percentage eenlingen in
de stand kan worden berekend;
— het aantal gaten van een bepaalde grootte van 4 latten (10 meter rij) kan
eveneens worden vastgesteld, waardoor een inzicht in de verdeling van het
zaaisysteem kan worden verkregen.
In deze proef waren vier verschillende zaadhoeveelheden per ha verzaaid.
De resultaten waren als volgt:
zaadhoev.
per ha in kg
3.6
4.0
5.0
5.5

vastgestelde
bbd-stand
22.0
22.6
24.0
24.5

percentage
eenlingen
68.2 %
70.0 %
65.4 %
59.2 %

aantal gaten per ha
23—40 cm groter dan 40 cm
9100
5200
13000
2600
10400
1300
11700
1300

Uit deze tabel kan worden vastgesteld:
Ondanks de oplopende zaadhoeveelheid per ha is er toch slechts een geringe
toename van de bbd-stand. Bij de hogere zaadhoeveelheden neemt dit wel iets
toe. Dit staat toch niet in verhouding tot de toename van de hoeveelheid zaad.
Het percentage eenlingen in de stand daalt naarmate de zaadhoeveelheid per
ha toeneemt. Dit is een logisch gevolg van het feit dat de bbd-stand bijna geen
wijzigingen ondergaat.
Bij de beoordeling van het aantal gaten, wat is omgerekend per ha, valt op,
dat bij het aantal gaten van 23 tot 40 cm geen opmerkelijke verschillen voor
komen. Hier is zelfs het aantal gaten bij de lage zaaizaadhoeveelheid het laagst.
Heel anders wordt het wanneer het gaat over het aantal gaten groter dan
40 cm. Dit zijn de z.g. „gevaarlijke gaten". Bij de lage zaaizaadhoeveelheden
blijkt duidelijk een niet onaanzienlijke stijging van dit aantal.
Naar onze mening zou dit er toch wel op kunnen wijzen dat bij gebruik van
minder dan 5 kg precisiezaad in de gewone zaaimachine men toch wel duidelijk
in de gevaarlijke zone terecht kan komen.
Bij deze proef waren de groeiomstandigheden vrij gunstig te noemen. Zou dit
niet het geval zijn geweest, dan kan zonder bezwaar worden aangenomen
dat bij de zaaizaadhoeveelheden beneden 5 kg per ha een onregelmatige stand
zou zijn voorgekomen.
Het opeenzetten van de bieten
Het opeenzetten vond plaats toen de bieten in het 4 tot 6 blad-stadium waren
gekomen. Er werd opeengezet in één bewerking met de korte schrepel, waarbij
de Flakkeese methode werd toegepast. De arbeider die de objecten opeenzette,
was vaardig en vakbekwaam.
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De korte schrepelmethode vereist veel vaar
digheid

De onkruidtoestand van het perceel was matig, zodat bij het opeenzetten hier
van weinig hinder werd ondervonden. De weersomstandigheden waren tijdens
het opeenzetten zeer gunstig.
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de benodigde tijd van
opeenzetten, berekend per ha met daarnaast het bereikte aantal planten per ha.
object
zaadhoev.
3.6
4.0
5.0
5.5

uren opeenzetten
aantal planten na opeenzetten
per ha
per ha
32.0 mu
66.800
29.0 mu (zeer weinig onkruid)
71.500
31.9 mu
72.100
35.0 mu
70.700

Duidelijk blijkt dat geen aanwijsbare arbeidsbesparing voorkomt door het kiezen
van kleinere zaaizaadhoeveelheden per ha. De onkruidtoestand speelt een rol
in de tijd voor opeenzetten.
Met nadruk willen we er op wijzen dat de berekende uren per ha voor het
opeenzetten betrekking hebben op de effectieve tijd, waarmee we de zuivere
tijd voor het opeenzetten bedoelen.
Het scherpen van de schrepel en ook de wachttijden zijn hier niet bij in
begrepen.
Ook valt het op dat bij de lage zaaizaadhoeveelheid het aantal planten beneden
70.000 per ha is gebleven. De persoon die de bieten opeenzette, leverde zeer
goed werk. Was dit niet het geval geweest, dan zou het resterende plantenaantal bij de objecten met lage zaaizaadhoeveelheden ongetwijfeld ongunstiger
hebben gelegen.
Samenvatting
Bij het zaaien van bieten met de gewone machine is het van uitermate groot
belang dat de machine goed afgesteld wordt. Zo moet men voldoende aandacht
schenken aan de afstelling van de bodemkleppen. Ook is controle van de zaaikouters van alle pijpen geen overbodige luxe. Sterk gesleten kouters moetcu
vernieuwd worden.
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Het zaaien van precisiezaad met de gewone machine is goed uitvoerbaar. Dit
betekent echter niet, dat wij de voorkeur zouden geven aan precisiezaad boven
het meestal gebruikte M-zaad. De kg-prijs is aanzienlijk hoger.
Wit men zo mogelijk door de loonwerker met de precisiezaaimachine laten
zaaien en toch de eigen nokkenradmachine achter de hand hebben, dan kunnen
wij ons indenken dat men de voorkeur geeft aan precisiezaad.
Wij achten het ongewenst en zelfs gevaarlijk om zelfs op gronden met een
goede structuur minder dan 5 kg zaad per ha te verzaaien. De verdeling van
het zaad door de gewone machine mag nimmer gelijk worden gesteld aan dat
van de precisiezaaimachine.
Uit deze proef komt dit ook duidelijk naar voren. Onder vergelijkbare om
standigheden ligt het aantal gaten van 23 tot 40 cm en groter bij de nokkenrad
machine altijd hoger dan bij de precisiezaaimachine.
Ook blijkt dat het percentage eenlingen in de stand (bepaald met de meetlat)
afneemt naarmate de zaaizaadhoeveelheid toeneemt. Daarentegen is er slechts
een geringe toename van het aantal bbd's te constateren.
Het aantal „gevaarlijke gaten" wordt groter naarmate de zaaizaadhoeveelheid
afneemt.
Bij het opeenzetten met de korte schrepel is duidelijk gebleken, dat een
geringere zaaizaadhoeveelheid geen noemenswaardige arbeidsbesparing bij het
opeenzetten levert.
Bij de lage zaaizaadhoeveelheid (3.6 kg) bleek het niet mogelijk om 70.000
planten per ha over te houden na het opeenzetten. Ook bij het nawieden gaat
nog ca 5 % van het resterende aantal planten verloren, zodat vastgesteld kan
worden dat het aantal planten in de eindstand na het wieden veel te laag
is geweest.

m *: IZ I '

Recht zaaien betekent vlotter oogsten
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HOOFDSTUK III
Proef II. Precisiezaaimachine - precisiezaad - twee verschillende verzorgings
methoden.
Bedrijf: Proefboerderij „Mariënhof" te Westmaas.
Doel van de proef
Vergelijking van de methoden:
1. Opeenzetten van met de precisiezaaimachine gezaaide bieten met de lange
hak in één bewerking en later nog twee keer wieden.
2. Sterk machinaal wieden en terugdunnen van met de precisiezaaimachine
gezaaide bieten, waarbij als handwerk overblijft eenmaal nawieden en
tegelijk overtollige planten verwijderen.
Proefveldgegevens
Gezaaid werd met een 5-rijige Stanhay precisiezaaimachine. Rijenafstand 50 cm.
Het gebruikte precisiezaad was Hilleshög Standard Poly. Zaaidatum 19-3-'62.
Grondsoort: middelzware kleigrond. De structuur van de toplaag was goed.
Direct na het zaaien kwam een koude periode voor met veel regen. De opkomst
was traag.
In de zaaielementen werd een zaaibandje gebruikt, waardoor de zaden 4.4 cm
uit elkaar werden gelegd. De verzaaide hoeveelheid zaad bedroeg 5.4 kg per ha.
Er kwam vrij veel onkruid op het perceel voor.
Het aantal telstroken bedroeg evenals bij de vorige proef 5 x 10 m diagonaalsgewijs over het veld.
De zaaidiepte was afgesteld op 2 cm. De rijsnelheid bedroeg 3.5 km per uur.
Op 4 mei werd het hele perceel bewerkt met de Vicon rijendunner, waarbij in
elk element twee pennen met de smalle 3 mm kant dwars op de rij waren
geplaatst. Dit had ten doel de aanwezige korst te breken, die door slagregen
was ontstaan. De korst kon hierdoor zeer goed worden gebroken, terwijl toch
weinig planten werden verwijderd.
Resultaten van de tellingen
Uit de eerste tellingen bleek dat de beginstand gemiddeld 24 bbd bedroeg.
Dit geeft duidelijk weer dat het opkomstpercentage vrij laag is geweest.
Wordt n.l. op 4.4 cm in de rij gezaaid en houdt men rekening met enige wielslip
van de aandrijf rollen, dan betekent dit dat ca 22 zaadkluwens per strekkende
meter rij werden gezaaid.
Bij een rijenafstand van 50 cm bedraagt het aantal meters rij per ha 20.000.
Verwacht mocht dus worden, dat per ha 22 x 20.000 = 440.000 zaden waren
verzaaid. Per 1xk meter rij (= meetlatlengte) mogen 22 x IVz = 55 zaden
verwacht worden.
24
55

Het opkomstpercentage is in dit geval dus-— x 100 = ruim 43 % geweest.
Omstreeks 10 mei werd het grootste gedeelte van het perceel met de lange hak
in één bewerking opeengezet. Een klein gedeelte werd echter met de rijen
dunner verder bewerkt. Eerst werd nog een bewerking met pennen uitgevoerd
om zoveel mogelijk kiemend onkruid op te ruimen, terwijl daarna werd be
gonnen met het eigenlijke terugdunnen met mesjes.
Er werd naar gestreefd de eindstand van het perceel dicht bij 70.000 planten
per ha te brengen.
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De tabel op biz. 10 geeft een overzicht van de machinale bewerkingen.

Uit deze tabel blijkt, dat bij de eerste bewerking met pennen, waarbij de korst
in de rij gebroken werd, meer dan het theoretisch berekende percentage bbd
is weggeslagen. Dit had echter tot resultaat dat door het losmaken van de
grond nieuwe planten te voorschijn kwamen, waardoor het effect van de tweede
bewerking met pennen geringer lijkt.
Duidelijk valt op, dat bij de laatste bewerking met twee mesjes per element
sterk teruggedund is, zodat 8.7 bbd oftewel 8.7 x 8.000 = ca. 70.000 planten
overbleven. Er ontstond hierdoor wel een vrij holle stand, wat zeker vermeden
had kunnen worden wanneer een regelmatiger beginstand was bereikt.
Eind mei werd, nadat het met de lange hak opeengezette deel reeds voor de
eerste keer was gewied, met de lange hak de enige bewerking als handwerk
uitgevoerd. Hierbij werd nauwkeurig op onkruid gewied, terwijl tegelijkertijd
overtollige planten werden verwijderd.
Wij moeten opmerken dat voor deze bewerking een lange hak met een snijvlak
van 13 cm werd gebruikt. Dit is een eerste vereiste om snel te kunnen werken
en toch nog voldoende planten over te houden.
Vergelijking van de arbeidstijden tussen de
volgende op:
opeenlex
2e x
zetten wieden wieden
manuren per ha
18
lange hakmethode
37
30
nieuwe methode
35

beide methoden levert het
mach.
dunnen
3.2
12.4

tot.
88.2
47,4

planten/ha
58.000
67.000

Duidelijk blijkt, dat bij de nieuwe methode van bietenverzorging een grote
arbeidsbesparing is bereikt.
Er is een te gering aantal planten bij de lange hakmethode overgebleven. Dit
is veroorzaakt door het feit dat bij het opeenzetten een lange hak met snijvlak
van 18 à 19 cm is gebruikt. Hier had een hak met een snijvlak van ca 15 cm
een veel beter resultaat gegeven.
Bij vergelijking van de bewerkingskosten moet bij de nieuwe methode een
calculatie van de kosten van trekker en rijendunner worden gemaakt.
Vooropgesteld moet echter worden dat de besparing op arbeid hier voldoende
tegen opweegt.
De oogst
Het perceel werd op 10 oktober gerooid met een tweerijige Stoll van de fa.
Herweijer te Greup. De weersomstandigheden waren gunstig en ook de toestand
van de grond maakte dat het rooien vlot verliep.
De machine leverde de bieten op de wagen en bracht het blad op lengtezwaden.
De opbrengstbepaling vond plaats door het apart opvangen van de bieten van
vijf stroken van 10 meter dubbele rij van elk der objecten.
Het percentage grond- en koptarra werd voor beide objecten berekend op 14 %.
De resultaten van de opbrengstbepaling waren:

langehak-methode
nieuwe methode

netto opbr./ha
berekende
37.500
38.300

gerooid aantal
planten van 2 x 10 m rij
57 = 57.000 per ha
65 = 65.000 per ha

gemiddeld
bietgewicht
589 gram
658 gram
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De rooiverliezen en het suikergehalte werden niet bepaald. Het rooiverlies was
echter van zeer weinig betekenis. Enkele kleine bieten gingen over het zeefrad
in de machine verloren.
Het valt op, dat het gemiddelde bietgewicht in het eerste geval hoger ligt.
Dit is te verklaren door het feit, dat in het met de lange hak opeengezette
gedeelte de planten op regelmatige afstanden van elkaar stonden, terwijl het
plantenaantal per ha vrij laag was.
De machinaal teruggedunde bieten hadden een zeer onregelmatige stand, waar
bij het voorkwam dat vaak twee bieten vrij dicht op elkaar stonden.
De opbrengst, hoewel niet hoog, ligt bij de nieuwe methode iets gunstiger.
Was men in het lange hakobject tot een stand van ca 65.000 planten gekomen,
dan was de opbrengst zeker hoger geweest dan bij de nieuwe methode.
Samenvatting
Het zaaien op ruimere afstand dan 4% cm bij een rijenafstand van 50 cm moet
ten sterkste ontraden worden. Bij een zaaiafstand van 4Vfe cm in de rij neemt
men geen onnodig risico.
Door toepassing van de rijendunner is het mogelijk een belangrijke besparing
op arbeid te bereiken. Het is dan echter noodzakelijk dat de methode van
handwerk volledig gewijzigd wordt.
Bij het uitvoeren van het opeenzetten van bieten met de lange hak in één
bewerking moet hiervoor aangepast gereedschap worden gebruikt. Dit gereed
schap moet scherp zijn met scherpe hoeken, terwijl het blad een snijvlak van
ca 15 cm dient te hebben. Bij een zeer dichte stand van de bieten kan het
snijvlak groter zijn.
Gaat men over tot sterk machinaal terugdunnen van de bieten met de rijen
dunner, dan bij het nawerk met de lange hak een blad van 12 à 13 cm ge
bruiken. Hiermee kan snel en doeltreffend op onkruid gewied worden.
Wordt tot een stand van 10 tot 14 bbd teruggedund, dan kan een aanzienlijke
arbeidsbesparing worden bereikt, indien het opeenzetten komt te vervallen.
Er wordt dan alleen tijdens het wieden ook nog gelet op overtollige planten.
Het te sterk mechanisch terugdunnen in een gewas wat vrij onregelmatig staat,
moet sterk worden ontraden. Terugdunnen tot een stand waarin nog gemiddeld
14 bbd voorkomen, zal indien het op de juiste wijze wordt uitgevoerd, geen
bezwaren opleveren.
In gewassen met een zeer regelmatige stand kan het terugdunnen veel inten
siever gebeuren. Daarbij is het voor alles gewenst dat de werksnelheid van de
rijendunner niet te hoog wordt opgevoerd. Sterke beschadiging van de bieten
en teveel grondverplaatsing zijn anders niet uitgesloten.
Het verschil in arbeidsuren bedroeg bij deze proef 40 mu/ha in het voordcel
van de nieuwe methode. Het extra aantal machine- en trekkeruren bedraagt
4.6 per ha, waarmee bij de kostencalculatie rekening moet worden gehouden.
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HOOFDSTUK IV
Proef III.

Vergelijking: precisiezaaimachine - gewone zaaimachine
precisiezaad - gewoon zaad
rijenbespuiting en mechanisch uitdunnen
hand wer kmethoden.
Bedrijf: Proefboerderij ,,Mariënhof" te Westmaas.
Doel van de proef

Het nagaan van de mogelijkheden die precisiezaaimachine, rijenbespuiting en
rijendunner bieden, in vergelijking met de traditionele methode, waarbij de
gewone zaaimachine wordt gebruikt en de bieten in twee bewerkingen worden
opeengezet en later nog tweemaal gewied.
Het bereiken van arbeidsbesparing en -spreiding bij het handwerk door toe
passing van rijendunner en rijenbespuiting.
Proefveldgegevens
Deze proef was zeer uitgebreid opgezet. Hieronder volgt een schema van de
indeling van het proefveld, waarin eveneens veel gegevens zijn verwerkt.
De grondsoort op het proefveld was van homogene samenstelling en het betrof
kleigrond met ca 40 % afslipbare delen.
De structuur van de grond was matig. Alle veldjes waren ca 90 meter lang en
5 meter breed.
Bij de grondbewerking werd de combinatie kromtandig en tandensleep toe
gepast.
Daar ook de toplaag nog vrij vochtig was, was de kwaliteit van het werk niet
zoals men dat graag zou wensen.
De werking van de hier toegepaste werktuigen was dan ook zeer oppervlakkig.
Het gebruikte precisiezaad was van het ras Trirave. Zaaidatum 19 april.
Evenals voorgaande jaren was een 5-rijige Stanhay precisiezaaimachine be
schikbaar gesteld door de N.V. Massee en Zoon te Zwolle.
Het Trirave precisiezaad had een zeeffractie van 3 tot 4*4 mm, waarbij het
aantal zaadkluwens per kg 93.000 bedroeg. Het percentage eenkiemigheid lag op
77 %, terwijl kiemkracht en kiemenergie resp. 90 en 85 % waren.
De verzaaide hoeveelheid zaad per ha lag hier op 4.3 kg.
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Met de Saxonia proefveldzaaimachine werd naast gewoon zaad ook precisiezaad gezaaid. De hiermee verzaaide hoeveelheden waren omgerekend per ha
resp. 14 en 6V2 kg.
Rijenbespuiting werd tegelijk met het zaaien uitgevoerd. Hiervoor was be
schikbaar een rijenspuitinstallatie, geconstrueerd door landbouwer G. de Jong
te Stougjesdijk. Hiermee werd ca 15 cm breedte van de rijen bespoten. Zo
doende werd 30 % van het grondoppervlak bespoten.
De benodigde hoeveelheid middel (Prebetox) bedroeg zodoende 7 liter per ha.
De spuitapparatuur werkte uitstekend.
De bij het zaaien met de precisiezaaimachine aangehouden rijsnelheid lag rond
3V2 km per uur.
Ook met de proefveldzaaimachine werd niet sneller dan 4 km per uur gereden.
De opkomst van de bieten
Na het zaaien kwam een vrij langdurige droge periode voor. Dit had tot gevolg
dat een deel van het zaad, gezaaid met de precisiezaaimachine, droog kwam
te liggen. Gedeeltelijk moet dit worden toegeschreven aan de grondbewerking,
die onder vrij ongunstige omstandigheden werd uitgevoerd. Het perceel kwam
hierdoor niet voldoende vlak te liggen, wat een iets ongelijke zaaidiepte tot
gevolg had.
De zaaidiepte was ingesteld op 2 cm. Onze mening is echter dat bij zaaien
rond half april dieper dan 2 cm moet worden gezaaid. Een zaaidiepte van 3 cm
is dan te prefereren.
In maart zouden wij adviseren niet dieper dan 2 cm te zaaien om verstenen van
het zaad door een te lage bodemtemperatuur tegen te gaan. Ook komt in maart
niet vaak een lange droge periode voor. Bovendien is de luchtvochtigheid in
deze maand hoger dan in april.
De werking van het spuitmiddel
De bereikte resultaten waren hiermee, in tegenstelling tot voorgaande jaren,
niet van dien aard dat opmerkelijke verschillen werden geconstateerd.
Het was zelfs zo, dat er op het oog geen zichtbaar onkruidbestrijdend resultaat
kon worden vastgesteld.
Toch bleek bij het latere handwerk in alle gespoten veldjes een vrij behoorlijke
arbeidsbesparing te zijn bereikt.
De resultaten van rijenbespuiting, uitgevoerd tegelijk met het zaaien, zijn zeer
sterk afhankelijk van de weersomstandigheden na het zaaien.
De vochtigheidstoestand van de grond speelt hierbij een grote rol. In de praktijk
is duidelijk gebleken dat op percelen, die in maart gespoten werden, een gunstig
effect mogelijk was.
De onkruidbezetting op het proefperceel was zodanig, dat van een matige be
zetting kon worden gesproken.
De meest voorkomende onkruiden waren: muur, dovenetel, zwarte nachtschade,
zwaluwtong en ganzevoet.
De stand van de bieten
De opkomst van het gewas was iets onregelmatig. Bovendien werd al spoedig
hinder ondervonden van vogels. Plaatselijk waren de kiemende zaden boven
gehaald uit de rij, waarbij de kiem was weggepikt.
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Vooral in zeer late voorjaren schijnt dit meer voor te komen.
Mede hierdoor was de stand van het proefveld dermate onregelmatig geworden,
dat eind april nog gedacht werd de proef over te zaaien. Hier werd echter van
afgezien.
De verwachtingen voor het slagen van de proef waren hierdoor echter sterk
getemperd.
Regen in begin mei gaf nog enige nagroei van droogliggende zaden, zodat uit
eindelijk nog een vrij redelijke stand kon worden bereikt.
In de loop van de maand mei werd op enkele velden nog schade van mollen
ondervonden. Dit had hier en daar een iets hollere stand tot gevolg.
Bij het werken met de rijendunner in deze veldjes gingen sommige elementen
vaak diep werken in de losgewoelde grond. De kwaliteit van het werk werd
plaatselijk nadelig beïnvloed.
Het machinale werk
Het proefveld werd driemaal geschoffeld met de schoffelbalk voorop de trekker.
De bewerkingen met de rijendunner werden afzonderlijk uitgevoerd. In de
praktijk is het zeer wel mogelijk de bewerkingen schoffelen en rijendunnen
gecombineerd uit te voeren.
Wel is het dan belangrijk dat de gebruikte schoffelstellen niet breder werken
dan de uitslag van de pennen of mesjes van de rijendunner.
Van veel belang is dat bij machinaal dunnen bij gebruik van een getrokken
machine een tweede man aanwezig is om de machine te besturen.
Voor de machinale bewerking van deze proef was door Vicon een 5-rijige
dunner beschikbaar gesteld.
De machine had een toerenvariator waarmee de slaglengte van de elementen
kon worden gewijzigd.
Overzicht van de resultaten
In de tabel op blz. 17 wordt een overzicht gegeven van de resultaten bereikt met
rijendunnen en methode-verandering bij de verzorging.

Vicon rijendunner tijdens
een bewerking op het
proefveld
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objecten

I

II

III

IV

V

GGO
PGO
GGOC
PPL
PP3
PPC6
PP10L
PP10LC
PP10V
PP10VC
PP14L
PP14LC
PP14V
PP14VC

39,1
27,9
38,2
24,0
11,2
11,6
11,5
11,2
11,3
10,6
15,6
14,2
13,5
13,0

0
0
0
0
2
2
5
5
3
3
4
4
2
2

39
66
40
79
81
81
75
85
80
76
76
78
78
76

39
66
40
79
78
78
86
89
82
84
83
81
80
82

96,0
88,7
105,1
96,8
61,4
49,8
40,0
37,8
50,6
41,7
60,9
44,1
53,7
40,1

VI
—.
—
—
—

6,5
6,0
15,5
15,5
9,0
9,0
12,0
12,0
10,0
10,0

VII
66,0
88,7
105,1
96,8
67,9
55,8
55,5
53,3
59,6
50,7
72,9
56,1
63,7
50,1

VIII
74.300
77.200
73.700
74.300
70.400
72.600
73.700
64.500
70.100
61.200
73.700
68.100
75.000
76.000

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

X
1.000
1.200
1.400
2.800
10.800
9.200
12.000
11.800
11.800
12.000
7.400
7.000
8.800
8.400

Verklaring van de gebruikte tekens, die eveneens voor volgende tabellen zijn
toegepast:
GGO:
PGO:
GGOC:
PPL:
PP3:
PPC6:
PP10L:
PP10LC:
PP10V:
PP10VC:
PP14L en
PP14V en
I:
II:
III:
IV:
V:
VI:
VII:
VIII:
IX:
X:

gewoon zaad - gewone zaaimachine - oude methode: t.w. door
hakken, kruipend dunnen en tweemaal wieden
dezelfde methode, maar met gebruik van precisiezaad
zelfde methode als GGO, maar met rijenbespuiting (Prebetox)
precisiezaad - precisiezaaimachine - met de lange hak in één be
werking opeenzetten en later tweemaal wieden
precisiezaad - precisiezaaimachine - terugdunnen met mesjes van
3 cm
precisiezaad - precisiezaaimachine - terugdunnen met mesjes van
6 cm, in dit object is rijenbespuiting uitgevoerd
precisiezaad - precisiezaaimachine - terugdunnen met rijendunner
over lange periode tot ongeveer 10 bbd
idem maar met rijenbespuiting
precisiezaad - precisiezaaimachine - terugdunnen met rijendunner
over korte periode tot ongeveer 10 bbd
idem met rijenbespuiting
14LC: als 10L en 10LC, maar met het verschil dat deze objecten tot
ongeveer 14 bbd zijn teruggedund
14VC: als 14V en 14VC, echter ook tot ongeveer 14 bbd teruggedund.
bbd-stand na het uitvoeren van de laatste dunbewerking met rijen
dunner
aantal bewerkingen met rijendunner
percentage eenlingen in de beginstand (eerste tellingen)
percentage eenlingen na de laatste dunbewerking met de rijendunner
aantal manuren per ha voor handwerk
aantal manuren per ha voor het machinale werk met rijendunner
totaal aantal manuren voor handwerk en machinaal dunwerk
resterend aantal planten per ha nadat het handwerk is beëindigd
percentage dubbele planten nadat het handwerk was beëindigd
aantal gaten groter dan 40 cm per ha, vastgesteld na de laatste
bewerking met de rijendunner.
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Hoewel deze tabel duidelijk voor zichzelf spreekt, willen wij toch enkele op
merkingen maken.
De gewenste eindstand na het machinaal dunnen van de 10 en 14 bbd-objecten
is vrij goed benaderd. Door de onregelmatige beginstand is er echter steeds
naar gestreefd iets boven de gestelde normen te blijven. Alleen bij de 14V en
14VC objecten is dit niet volledig gelukt, maar hier was het ook minder nood
zakelijk.
Het percentage vastgestelde eenlingen in de beginstand (bij eerste telling)
blijkt bij het gewone zaad zeer laag te liggen, n.l. resp. 39 en 40 %. Met precisiezaad is met de gewone machine 66 % eenlingen bereikt.
Het percentage eenlingen bij de objecten, gezaaid met de precisiezaaimachine,
varieert van 75 tot 81 % bij de beginstand.
Opvallend is, dat bij de objecten PP3 en PPC6 na de laatste bewerking met de
rijendunner met resp. mesjes van 3 en 6 cm een kleine verlaging van het
percentage eenlingen voorkomt. Bij alle overige objecten waar naast pennen
voor onkruidbestrijding ook kleine mesjes zijn gebruikt, is een stijging te
constateren in het percentage eenlingen na de laatste dunbewerking.
Alle objecten waar de „oude" methode is toegepast, komen met een aantal
manuren voor handwerk naar voren wat bij gebruik van gewoon zaad ge
middeld dicht rond de 100 manuren per ha ligt. Dit is een cijfer wat ook in de
praktijk als normaal kan worden aangemerkt.
Met gebruik van precisiezaad in de gewone machine is een kleine besparing op
arbeid bereikt, die we hier kunnen stellen op ongeveer 10 %.
Bij de methode waarbij de bieten met de lange hak in één bewerking opeengezet zijn, komt geen duidelijke besparing naar voren.
Bij alle machinaal bewerkte objecten komt een duidelijke arbeidsbesparing
t.o.v. de oude methode naar voren. Deze arbeidsbesparing varieert van ongeveer
40 tot 60 manuren per ha.
Zeer opvallend is hierbij dat alle objecten waar rijenbespuiting is toegepast
een besparing op arbeid hebben opgeleverd, die gemiddeld op 10 manuren
per ha gesteld mag worden. Dit resultaat is daarom opvallend, daar van de
uitwerking van deze rijenbespuiting op het veld zeer weinig resultaat werd
geconstateerd.
Vanzelfsprekend moet bij het aantal manuren ook de arbeid gerekend worden,
besteed aan het gebruik van de rijendunner. Vergeleken met de oude methode
blijft er dan nog 40 tot 50 manuren besparing op arbeid over.
Bij beoordeling van het aantal planten per ha wat na het handwerk werd
geteld, blijkt dat alleen op twee van de tien bbd-objecten het niet mogelijk was
70.000 planten per ha in de eindstand te bereiken.
Op de meeste velden is men hier belangrijk boven gebleven.
Het percentage meerlingen (dubbelen) in de eindstand is ook vastgesteld.
Hier is het niet mogelijk conclusies te trekken. Het hier vastgestelde percentage
dubbelen, wat gemiddeld rond de 10 % ligt, kan als vrij normaal worden aan
gemerkt. Wel moet er met nadruk op worden gewezen dat een hoog percentage
dubbele planten in de eindstand de kwaliteit van het kopwerk bij machinaal
rooien sterk kan benadelen.
Ook is het aantal gaten groter dan 40 cm berekend per ha, uitgaande van de
tellingen in de telstroken.
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Hieruit blijkt wel duidelijk dat bij de traditionele methode zeer weinig gaten
in de stand zijn voorgekomen.
Bij de lange hak-methode een geringe stijging, maar ook hier zijn geen be
werkingen met de rijendunner uitgevoerd.
Bij de 14 bbd-objecten valt op, dat het aantal gaten bij de in korte periode
teruggedunde objecten hoger is dan bij de objecten die in een vrij lange periode
bewerkt zijn.
Wel blijkt duidelijk dat het aantal gaten, groter dan 40 cm, sterk verband houdt
met de bbd-stand na het uitvoeren van de laatste bewerking met de rijen
dunner.
Bij de 10 bbd-objecten komt veruit het grootste aantal gaten voor.
Of dit aantal gaten een grote invloed heeft gehad op de opbrengst, zal later
worden nagegaan.
Ook is nagegaan wat het verband is tussen het terugdunnen tot een bepaalde
bbd-stand en het aantal gaten van verschillende grootte per 10 meter telstrook.
Vanzelfsprekend betreft het hier gemiddelde cijfers van een groot aantal telstroken.
In de volgende tabel wordt hiervan een overzicht gegeven.
teruggedund
tot bbd-stand

2V2 tot 15 cm

20,2
19,5
18,2
17,6
17,6
16,5
15,3
14,4
13,5
12,5
10,7

61,1
52,6
50,0
44,0
44,0
43,5
38,3
36,5
32,6
26,3
22,9

aantal gaten per 10 meter rij
groter dan 60 cm
40-60 cm
15-40 cm
12,4
16,4
14,1
16,6
16,6
14,5
15,2
14,5
14,5
15,2
12,1

1,7
1,7
1,8

1,4
1,4
2,2
2,3
3,2
3,0
2,8
4,2

0,2
0,4
0,5
1,0
1,0

0,9
1,0

0,9
1,5
1,9
2,5

Het aantal kleine gaten neemt steeds meer af naarmate verder teruggedund
wordt. Veel planten worden verwijderd, waardoor veel kleine gaten bijv. één
grote worden. Opvallend is, dat het aantal gaten van 15 tot 40 cm, die als
tamelijk ongevaarlijk kunnen worden aangemerkt, vrij constant blijft. In deze
kolom is er dus een doorgang van klein naar groot.
Bij de gaten van 40 tot 60 cm, die de stand onregelmatig maken, zien we een
langzame stijging. Het is moeilijk te zeggen waar het kritieke punt precies zal
liggen. Bij de 20 bbd-stand zijn per 10 meter rijlengte al 1,7 van dergelijke
gaten aanwezig. Een duidelijke aanwijzing dat de opkomst van het proefperceel
vrij onregelmatig is geweest, waarbij nog komt de opgetreden schade van mollen
en vogels.
Gaten groter dan 60 cm kunnen met recht gevaarlijke gaten worden genoemd.
Wij menen te mogen stellen dat, wanneer per 10 meter rij het aantal gaten
groter dan 60 cm boven het cijfer 1 komt, dat dan de gevaarlijke zone is bereikt.
In een regelmatig opgekomen gewas zal dit cijfer nog niet bereikt zijn als tot
ongeveer 14 bbd is teruggedund.
19

Het berekende opkomstgemiddelde van alle objecten lag op 20,7 bbd. Een laag
cijfer, wat duidelijk een onregelmatige stand aangeeft.
In de tabel op blz. 21 wordt nog een overzicht gegeven van het uitvoeren van
een vijftal bewerkingen met de Vicon rijendunner op één der objecten die tot
een bbd-stand van ongeveer 10 moest worden teruggebracht.
Drie bewerkingen werden uitgevoerd met pennen, waarbij het in hoofdzaak
ging om onkruidbestrijding.
De laatste twee bewerkingen waren er op gericht de stand tot ca 10 bbd te
benaderen.
Bij beschouwing van het theoretisch berekende % bbd t.o.v. het vastgestelde
percentage, blijkt vooral bij de eerste bewerkingen met pennen nogal een sterke
afwijking voor te komen. Bij de eerste bewerking moet dit worden toe
geschreven aan het kiemen van droogliggend zaad na de eerste bewerking.
Bij de tweede bewerking is moeilijk een oorzaak aan te geven.
Alle overige bewerkingen geven duidelijk weer dat het theoretisch berekende
percentage goed is benaderd.
Hoe wij deze berekeningen van de dunintensiteit uitvoeren, wordt in het laatste
hoofdstuk met duidelijke voorbeelden aangegeven.
Bij gelijke slaglengte bij verschillende bewerkingen (zie 1ste en 2de) is het
gewenst dat de tweede bewerking in tegengestelde richting van de eerste
plaats vindt.
De groei van het gewas na het dunnen
Beoordeling van de objecten in de maanden mei en juni gaf de volgende
inzichten.
De sterk teruggedunde objecten (10V en 10L) toonden duidelijk een vrij open
stand. Vooral op plaatsen waar mollen hadden gewroet.
Vergelijking van deze objecten met die waarbij de traditionele methode was
toegepast, deed vermoeden dat een behoorlijke opbrengstderving mocht worden
verwacht.
Er kon niet worden vastgesteld dat met de rijendunner bewerkte objecten
minder snel groeiden. De rijendunner was op zeer oordeelkundige wijze ge
bruikt, zodat ook nimmer beschadiging van planten geconstateerd werd.
Nadat het gewas zich in de maand juni vlot had ontwikkeld, werden de ver
schillen in stand van steeds geringere vorm. Lopend door het gewas bleef toch
in de 10 bbd objecten een duidelijke onregelmatigheid over.
De bladontwikkeling op het proefveld was goed. Er kwam zeer weinig vergelingsziekte voor. In de maand augustus kwamen enkele kleine plekken voor,
die zich zeer weinig meer uitbreidden.
Een bespuiting tegen zwarte luizen behoefde niet te worden uitgevoerd.
Er kwamen zeer weinig schieters in het perceel tot ontwikkeling.
Een stilstand in groei kon niet worden geconstateerd, terwijl vooral in de
maanden september-oktober het wortelgewicht zich gunstig ontwikkelde.
De oogst
De proef werd gerooid op 24 en 25 oktober.
De weersomstandigheden waren gunstig, terwijl de grond zeer droog was.
Gerooid werd met een eenrijige Vicon-Steketee bietenrooier zonder bladafvoer.
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De rijsnelheid tijdens het rooien bedroeg ongeveer 4 km per uur. De bieten
werden op de naastrijdende wagen gerooid. Opbrengstbepalingen vonden plaats
door de bieten van de telstroken en van 10 meter verlengstrook afzonderlijk in
netten op te vangen. Per object werd zodoende opbrengst bepaald van 5 x 20
meter rijlengte.
Tegelijk met het opvangen van de bieten werd ook van de bemonsterde opper
vlakte de rooiverliezen bepaald.
Tarra- en suikergehalte werden bepaald door de Coöp. Suikerfabriek te
Puttershoek.
Tijdens het rooien deden zich geen storingen voor. Door de droge en vaak zeer
harde grond werden de rooiverliezen nadelig beïnvloed.
De opbrengsten en verliezen
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de netto opbrengst, het
rooiverlies, de grond- en koptarra, het suikergehalte en de suikeropbrengst
per ha.
Daarnaast volgen dan nog de verhoudingscijfers, waarbij het GGO-object op
100 wordt gesteld.
De gebruikte tekens vóóraan zijn dezelfde als die bij de vergelijking van de
verzorging van de proef.
Netto opbrengst in
kg per ha

GG0
PG0
GGOC
PPL
PP3
PPC6
PP10L
PP10LC
PP10V
PP10VC
PP14L
PP14LC
PP14V
PP14VC

46.800
48.800
48.800
46.300
46.700
46.600
43.900
45.400
44.200
43.550
47.350
46.100
47.550
46.800

°/o

Kg rooi
verlies
per ha

koptarra

2550
2200
3200
4200
2600
3200
3300
2500
2700
2500
3300
2900
3450
2600

8,0
8,1
5,9
7,6
8,6
8,0
6,7
6,4
7,5
6,5
7,0
6,9
7,8
7,2

%
grond tarra

7,5
6,2
6,6
6,8
5,1
7,5
6,7
7,8
7,3
7,2
6,8
7,6
6,8
8,9

Totaal
tarra

15,5
14,3
12,5
14,4
13,7
15,5
13,4
14,2
14,8
13,7
13,8
14,5
14,6
16,1

Suiker
gehalte

16,80
16,85
16,85
17,00
17,00
16,90
16,55
16,65
16,70
16,80
16,80
16,70
16,80
16,85

Suikeropbrergst in
kg per ha

7887
8406
8213
7831
7939
7885
7265
7556
7383
7308
7978
7700
7975
7870

Verhoudingscijters

100
106,6
104,1
99,3
100,9
99,9
92,1
95,8
98,3
92,7
101,2
97,6
101,1
99,8

Bij beschouwing van de netto opbrengsten per ha blijkt dat de hoogste op
brengst voorkomt bij twee objecten waar de traditionele methode van opeenzetten is toegepast. De objecten die met de lange hak in één bewerking opeengezet zijn, als ook de met 3 en 6 cm mesjes bewerkte objecten, liggen vlak
bij elkaar.
Ook de 14 bbd-objecten liggen alle vrij gunstig en van een aanzienlijke opbrengstverlaging is geen sprake.
De 10 bbd-objecten vallen echter vrij sterk terug, waarbij het plantenaantal
per ha een rol heeft gespeeld.
De rooiverliezen per ha liggen algemeen vrij hoog. Het gemiddeld verlies ligt
boven 3 ton per ha. Naast de droge harde grond is het mogelijk dat de machine
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extra verlies heeft gegeven door een mogelijke kleine afwijking in de afstelling.
Tussen de objecten zijn geen opmerkelijke verschillen aan te wijzen.
Ook de grondtarrapercentages vertonen geen belangrijke variaties. Dit percen
tage is laag, mede door de zeer droge omstandigheden.
Het percentage koptarra daarentegen ligt hoog. Dit geldt zowel voor de objecten
met een zeer regelmatige verdeling van de bieten als voor die waar van een
zeer onregelmatige stand kon worden gesproken.
De totale tarrapercentages lopen dan ook zeer weinig uiteen.
Bij de kolom, waarin het suikergehalte is vermeld, valt alleen op dat bij de
objecten 10L en 10LC een lager gehalte is gevonden dan van de overige.
Het verschil is echter zo gering, dat hier moeilijk enige aanwijzing voor kan
worden gegeven.
Tenslotte is in de beide laatste kolommen de suikeropbrengst per ha vermeld,
met daarachter de verhoudingscijfers, berekend uit deze suikeropbrengst.
De 10 bbd-objecten komen duidelijk achter bij de overige. Het aanzienlijk lagere
plantenaantal enerzijds en de zeer onregelmatige verdeling van de bieten in de
rij zullen hier zeker van invloed zijn geweest.
Voegen we de bij elkaar behorende al en niet gespoten objecten bijeen, dan
blijkt het volgende, wanneer we de gemiddelden bepalen:
Opbrengst

GG0-GG0C
PGO
PPL
PP3
PPC6
PP10L-10LC
PP10V-10VC
PP14L-14LC
PP14V-14VC

47.800
48.800
46.300
46.700
46.600
44.650
43.900
46.750
47.200

Rooiverlies

2900
2200
4200
2600
3200
2900
2600
3100
3000

Kop
tarra

Grondtarra

7,0
8,1
7,6
8,6
8,0
6,5
7,0
7,0
7,5

7,0
6,2
6,8
5,1
7,5
7,3
7,2
7,2
7,9

Totaal
tarra

14,0
14,3
14,4
13,7
15,5
13,8
14,2
14,2
15,4

Suiker
gehalte

16,00
16,85
17,00
17,00
16,90
16,60
16,75
16,75
16,80

Su'kerop
brengst

8050
8406
7831
7939
7885
7410
7345
7836
7920

Opbrengstverschillen p. ha

0
+1000
—1500
—1100
—1200
—3150
—3900
—1050
— 600

Uit deze tabel blijkt duidelijk, dat bij de gemiddelde berekende opbrengsten
alleen de 10 bbd-objecten sterk achterblijven.
Wij merken met nadruk op, dat deze cijfers alleen betrekking hebben op de
hier uitgevoerde proef.
Samenvatting
Aan de voorjaarsgrondbewerking voor suikerbieten moeten zeer hoge eisen
gesteld worden. In deze bietenproef bleek overduidelijk dat een te vroege
grondbewerking veel moeilijkheden bij het zaaien kan veroorzaken.
De zaaidiepte moet afgestemd worden op het tijdstip van zaaien. Kan in maart
gezaaid worden, dan wordt de zaaidiepte ondieper afgesteld dan wanneer dit
eerst ongeveer half april kan plaatsvinden.
Wordt in maart op 1% à 2 cm diepte gezaaid, dan moet de zaaidiepte in april
ongeveer 1 cm meer bedragen.
De opkomst van deze proef was vrij onregelmatig. Dit werd veroorzaakt door
dat iets te ondiep gezaaid was, terwijl bovendien door te vroege grondbewerking
het zaaibed niet vlak genoeg was, waardoor een onregelmatige zaaidiepte bij
precisiezaaien voorkwam.
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Na enige regen werd de stand nog iets regelmatiger. Vogels en mollen ververoorzaakten tijdens en na opkomst nog aanzienlijke schade aan het gewas.
De gemeten beginstand lag gemiddeld op 21 bbd, wat als zeer laag moet worden
aangemerkt.
De werking van het onkruidbestrijdingsmiddel Prebetox, wat d.m.v. rijenbespuiting tegelijk met het zaaien werd toegepast, gaf geen opmerkelijke resul
taten te zien. Toch bleek desondanks bij het latere handwerk op alle gespoten
veldjes een niet onaanzienlijke arbeidsbesparing te zijn bereikt. Het effect van
rijenbespuiting is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en de
vochtigheidstoestand van de grond na het zaaien.
De gestelde eindstanden na machinaal dunnen zijn vrij goed benaderd. Door de
vrij onregelmatige beginstand is er echter steeds naar gestreefd iets boven de
gestelde normen te blijven.
Met de gewone zaaimachine en gebruik van precisiezaad werden bij de tellingen
66 % eenlingen in de stand vastgesteld, terwijl dit bij gebruik van de precisiezaaimachine schommelde van 75 tot 81 %.
De benodigde hoeveelheid handwerk lag bij de traditionele methode (doorhakken-dunnen en tweemaal wieden) rond 100 manuren per ha, terwijl dit bij
gebruik van precisiezaad in de gewone machine ongeveer 10 uur per ha lager
uitkwam.
Bij de met de rijendunner bewerkte objecten is een besparing van 40 tot 60
manuren per ha bereikt. Voor de komende jaren kan dit van zeer grote
betekenis zijn.
Rijenbespuiting leverde op bijna alle objecten een besparing van gemiddeld
10 uur per ha op bij het handwerk. Deze besparing weegt echter nog niet op
tegen de kosten van het spuitmiddel zelf. Deze kosten kunnen bij toepassing
van rijenbespuiting op ongeveer ƒ 60,— per ha worden gesteld. Hierbij moeten
nog geteld worden de kosten van de spuitinstallatie zelf.
Tellen wij de uren voor machinaal werk op bij het benodigde handwerk, dan
blijkt dat in deze proef bij toepassing van de nieuwe methoden een arbeids
besparing van 40 tot 50 manuren per ha is bereikt.
Bij enkele 10 bbd-veldjes bleek het niet mogelijk te zijn een eindstand van
70.000 planten per ha te halen. Dit wijst er duidelijk op, dat de stand van het
gewas reeds in het beginstadium onregelmatig is geweest.
Bij intensief gebruik van de rijendunner liep het aantal gaten, groter dan 40 cm,
sterk op. Dit was vooral bij de 10 bbd-objecten het geval.
De rijendunner moet met oordeel en overleg gebruikt worden. In dat geval
behoeft er geen sprake te zijn van een groeiremmende invloed.
Hoewel meer of minder gaten in de stand wijzen op toenemende onregelmatig
heid, toch mag dit nog niet als verontrustend worden beschouwd voor de te
verwachten opbrengst.
Gaten groter dan 60 cm kunnen als gevaarlijk worden aangemerkt. Uit deze
proef meenden wij te mogen vaststellen, dat wanneer het aantal gaten groter
dan 60 cm per 10 meter rijlengte het cijfer 1 te boven gaat, de gevaarlijke zone
is bereikt.
De theoretisch berekende dunintensiteit zal in de meeste gevallen slechts weinig
afwijken van de vast te stellen intensiteit bij de tellingen.
Correcte instelling van de werkdiepte van pennen of mesjes in de rijendunner
en een niet te hoge werksnelheid zijn noodzakelijk om goed werk te bereiken.
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Bij de opbrengstbepaling tijdens de oogst bleek de hoogste opbrengst voor te
komen bij die objecten, die volgens de oude methode opeengezet waren.
Dit lag geheel in de lijn der verwachtingen.
De 14 bbd-objecten liggen alle eveneens vrij gunstig, evenals de objecten waar
met 3 en 6 cm mesjes is gewerkt.
Van een opbrengst verlaging van betekenis is geen sprake.
Enkele van de 10 bbd-veldjes vallen sterk terug. Het resterende plantenaantal
en de zeer onregelmatige verdeling in de rij zijn hier de factoren geweest die de
opbrengst in ongunstige zin hebben beïnvloed.
De rooiverliezen per ha liggen in het algemeen vrij hoog. Opmerkelijke ver
schillen tussen de objecten zijn niet duidelijk aan te geven. Ook de grond- en
koptarra-percentages geven slechts zeer geringe verschillen te zien. Er zijn geen
aanwijzingen dat een onregelmatiger stand een hoger percentage koptarra zou
veroorzaken. Wel moet hierbij opgemerkt worden, dat het kopapparaat van de
rooimachine vrij ondiep was afgesteld.
Vergeleken met de traditionele verzorgingsmethode, waarbij gebruik wordt
gemaakt van normaal zaad, gezaaid met de gewone zaaimachine, blijkt dat bij
machinaal terugdunnen tot een stand van ongeveer 14 bbd een opbrengstdaling
is ontstaan, die varieert van 600 tot 1000 kg bieten per ha.
Bij de objecten waar met 3 en 6 cm mesjes is gewerkt, is deze verlaging ruim
1 ton per ha. De 10 bbd-objecten daarentegen geven een opbrengstverlaging
van 3 tot 4 ton per ha te zien.
Met nadruk willen wij er op wijzen, dat de hier vermelde resultaten alleen
betrekking hebben op proeven, genomen op de proefboerderij „Mariënhof" te
Westmaas.

Tellen met meetlat waarmee de bbd-stand wordt vastgesteld
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HOOFDSTUK V
ENKELE AANWIJZINGEN VOOR EEN DOELMATIG GEBRUIK
VAN PRECISIEZAAIMACHINE EN RIJENDUNNER
Het is van zeer groot belang dat zowel precisiezaaimachine als rijendunner op
doelmatige wijze worden gebruikt. Dat hier in de praktijk nogal eens iets aan
hapert, is de afgelopen jaren duidelijk bewezen.
Stelt men geen hoge eisen aan de grondbewerking in het voorjaar, dan houdt
dat tevens in dat geen grote verwachtingen mogen worden gesteld aan toe
passing van genoemde machines.
Ook een te grote rijsnelheid bij precisiezaaien en rijendunnen heeft een
averechtse invloed. Zo zijn er veel factoren die hun invloed in ongunstige zin
kunnen uitoefenen.
De arbeidsorganisatie voor de komende jaren dringt ons in de richting van
gebruik van precisiezaaimachine en rijendunner, al of niet met toepassing van
rijenbespuiting.
Die omschakeling zal voor het ene bedrijf eerder komen dan voor het andere.
Maar dat houdt ook in, dat allen zullen moeten leren over te schakelen naar
nieuwere methoden, waardoor arbeidsbesparing mogelijk wordt gemaakt.
Dat hier veel is te bereiken, hebben de bietezaai- en dunproeven der afgelopen
jaren ons duidelijk gemaakt.
Daarom meenden wij er goed aan te doen, dit rapport, waarin de proeven in
1962 worden behandeld, te besluiten met een hoofdstuk waarin een aantal aan
wijzingen wordt gegeven voor een doelmatig gebruik van precisiezaaimachine
en rijendunner.
De bewerkingen zullen zoveel mogelijk in volgorde worden behandeld.
De grondbewerking in het voorjaar
Een goed verkruimelde toplaag is voor suikerbieten altijd nodig geweest.
Precisiezaaimachine en rijendunner stellen bovendien hoge eisen aan vlakligging. Een voorbewerking in de winter van ongelijk geploegd land, bestemd
voor bieten, is op de zwaardere kleigronden altijd gewenst.
Te vroeg kunstmest strooien in het voorjaar op nog natte grond komt ook nog
teveel voor. Hierdoor ontstaan wielsporen, die met een oppervlakkige be
werking niet zijn weg te krijgen. Momenteel kan met de centrifugaalkunstmeststrooier een dermate hoge dagcapaciteit worden gehaald, dat te vroeg strooien
tot het verleden dient te behoren.
Ligt het land er voldoende vlak bij, dan kan meestal met de tandensleep goea
werk worden geleverd. Wij bedoelen dan de vier-balks tandensleep met tanden
van ca 9 cm lengte, terwijl de vijfde balk geen tanden heeft, maar dienst doet
om een grotere vlakligging te bereiken. Deze laatste balk moet aan weerszijden
ca 20 cm langer zijn dan de werkbreedte van de sleep.
Op niet voldoende vlakliggend land wordt de voorkeur gegeven aan eggen met
vrij korte tanden, die intensief werken, maar geen taaie grond boven halen.
Een tandlengte van 12 cm is meestal wel voldoende.
Ook de combinatie eg-tandensleep is zeker aan te bevelen. Hoe kleiner het
aantal bewerkingen is, hoe beter. Daar het hier zeer oppervlakkige bewerkingen
betreft, is een gecombineerde bewerking zeer goed uitvoerbaar.
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Een goede verkruimeling
en vlaklegging van de
grond is gewenst

Egsporen moeten zoveel mogelijk weggewerkt worden. Is dit niet mogelijk, dan
kan een laatste bewerking met zaadeg en cambridgerol ook als combinatie tot
een goede vlakligging leiden. Vanzelfsprekend kan alleen goed met de
cambridgerol worden gewerkt als er sprake is van droog zonnig weer.
Dit werktuig heeft onder sterk drogende omstandigheden het voordeel dat de
grond iets wordt aangedrukt, zodat de toplaag minder snel indroogt.
Het zaaien
Het zaaien moet zo spoedig mogelijk na de grondbewerking plaatsvinden. Goede
afspraken met de loonwerker zijn gewenst. De benodigde tijd voor zaaien
menen wij te moeten stellen op ongeveer IV2 uur per ha. Dit hangt sterk af van
de grootte van de percelen.
De loonwerker moet rekening houden met extra tijd voor transport van bedrijf
naar bedrijf.
De afstelling van de precisiezaaimachine
Voorop moet staan dat het hier gaat over precisiewerk. Een correcte afstelling
van de machine is een eerste vereiste. De diepte-afstelling van de afzonderlijke
elementen mag niet in het land plaatsvinden, maar bij voorkeur op een vlakke
vloer. Een goede schaalverdeling is voor diepte-instelling gewenst. Controleer
echter bij een nieuwe machine of deze schaalverdeling klopt met de werkelijke
zaaidiepte.
Ook de markeurs moeten nauwkeurig afgesteld worden. In het land moet nog
eens nagegaan worden of deze afstelling juist is. Om recht te zaaien geven wij
er de voorkeur aan dat de markeurstreep die getrokken wordt, in één lijn komt
te liggen met de binnenzijde van de voorste trekkerband.
Het vullen van de elementen moet op het perceel zelf gebeuren. Anders is de
kans op brugvorming van het zaad zeer groot. Zorg er ook voor dat geen
verontreinigingen, van welke aard ook, in de zaaikamers komen. Dit luistert
bij de precisiezaaimachine zeer nauw.
Ook moeten de zaaielementen van tijd tot tijd gereinigd worden van ont
smettingspoeder en fijngewreven zaaddeeltjes.
Bij bevestiging van de machine aan de driepuntshefinrichting van de trekker
is enige zijdelingse speling in de hefinrichting gewenst. Wordt hier geen
rekening mee gehouden, dan gaan de elementen min of meer wringend lopen.
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De zaaidiepte
Kan er in maart gezaaid worden, dan is meestal de bodemtemperatuur nog aan
de lage kant. Dieper dan 2 cm zaaien is dan niet gewenst. Gebeurt dit wel, dan
kan dit verstenen van het zaad tot gevolg hebben. Bij het zaaien in de maand
april komt het voor dat een sterk drogende periode optreedt, waardoor de
toplaag indroogt.
Dan geven we er de voorkeur aan dat de zaaidiepte wordt ingesteld op
21/2 à 3 cm.
De rijsnelheid
Bij de gewone zaaimachine is altijd aangevoerd, dat bij het zaaien van bieten
zaad de rijsnelheid beperkt moest blijven tot ruim 4 km per uur.
Dat geldt in nog sterkere mate voor de precisiezaaimachine.
Bij sommige machines is een rijsnelheid van ca 3V2 km per uur voorgeschreven,
bij andere een iets hogere. Houdt u daar nauwkeurig aan.
Het is van uitermate groot belang dat de cellen van zaaibandjes of -wielen
tijd krijgen om met een zaadkluwen gevuld te worden.
Bij toenemende rijsnelheid neemt de zaaizaadhoeveelheid af, alleen al door het
feit dat de vulling van de cellen onregelmatiger wordt.
Controleer daarom de rijsnelheid. Zit er geen snelheidsmeter op de trekker,
dan doet u dit op de volgende wijze.
Loop één minuut gelijk op met de machine en maak stappen van één meter.
Tel hoeveel stappen u per minuut maakt en vermenigvuldig met 60. Dan weet
u bij benadering de rijsnelheid nauwkeurig.
De drukrol
Elke precisiezaaimachine heeft voor elk element een drukrol. Hierin is zeer
weinig uniformiteit te bespeuren.
De Engelse merken Stanhay en Webb hebben beide een brede drukrol, die bij
de Stanhay tegelijk de aandrijving verzorgt van het zaaimechanisme.
Het betreft hier veerbelaste drukrollen, waarvan de druk gewijzigd kan
worden. Komen sterk drogende weersomstandigheden voor, dan betekent dit

Bij deze machine werd
de vlakke drukrol ver
vangen door een luchtbandje om het aanladen
van grond tegen te gaan
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een voordeel. Slagregen na het zaaien heeft vaak een averechtse uitwerking.
Dan geeft een brede drukrol meer kans op korstvorming.
Daarnaast kennen wë de niet-veerbelaste drukrol van de Monodrill, een Duitse
machine. Deze tweedelige holle drukrol laat een bol rugje over. De kans op
verslemping is geringer dan bij eerstgenoemde machines.
Machines als Tank, Kleine en Hassia hebben daarentegen een vrij smalle
drukrol. Deze hebberç ten doel het zaad iets vast te drukken, terwijl daarachter
een aantal tandjes of toeschuivers nog enige losse grond op de rij brengen.
Dit systeem heeft een goede indruk gemaakt, hoewel wij ook hierbij het zaaien
op te vochtige grond sterk ontraden.
In 1962 kwamen nogal eens moeilijkheden voor door aanladen van grond aan
de drukrol. Enkele merken ondervonden hiervan vrij ernstige hinder. Wij
menen dat dit incidenteel is. In de drie voorgaande jaren werden in het geheel
geen moeilijkheden ondervonden.
Het precisiezaad
Dit jaar komen bij precisiezaad een tweetal zeeffracties voor, t.w. 3 tot 4 mm
en 314 tot 414 mm.
Beide zeeffracties zijn naar onze mening in de bestaande precisiezaaimachines
goed bruikbaar. Dat het fijnere zaad meer kans zou geven op dubbele vullingen
van de cellen der zaaiwielen of -bandjes is niet met zekerheid te zeggen.
De diepte van de cellen is in hoge mate bepalend voor de vulling met meer of
minder dubbele zaden.
Zeer belangrijk is de kiemkracht van het precisiezaad. De minimumeisen voor
kiemkracht van precjsiezaad zijn vastgesteld op 68 %• Naar onze mening is dit
percentage te laag om steeds met voldoende zekerheid een regelmatige opkomst
te mogen verwachten.
Ook de eenkiemigheid van de verschillende rassen is aan vrij grote variatie
onderhevig. Wij staan op het standpunt dat vooral bij toepassing van de nieuwe
verzorgingsmethoden een hoog percentage eenkiemigheid gewenst is. Anders is
de kans vrij groot dat het aantal dubbele planten in de eindstand te hoog blijft.
Onze eisen gaan hierbij naar een percentage eenkiemigheid van 70 tot 80 %.
Bij toepassing van de traditionele methode is deze noodzaak niet in die mate
aanwezig.
Zaaizaadhoeveelheid per ha
Vaak wordt de vraag gesteld, hoeveel precisiezaad per ha nodig is om een goede
stand te mogen verwachten. Deze vraag is echter overbodig. Het is niet de
hoeveelheid zaad, maar de zaaiafstand in de rij die de doorslaggevende factor is.
Bij een goed zaaibed kan zonder enig bezwaar op 4% cm afstanden worden
gezaaid, uitgaande van 50 cm rijenafstand.
Een ruimere afstand durven wij zeker niet te adviseren. In 1962 is duidelijk
gebleken dat zelfs bij 4 y2 cm zaaiafstand in de rij nog een vrij dunne stand
kon optreden, veroorzaakt door de zeer koude en natte periode in het voorjaar.
Met dergelijke omstandigheden heeft men nu eenmaal rekening te houden.
Velen, die vorig jaar een zaaiafstand van 7% cm in de rij hebben gekozen, zijn
daar nu wel van genezen. Wij hebben verschillende van deze percelen gezien,
waar het niet of zeer moeilijk was een plantenaantal van 60.000 per ha over te
houden. Dat geeft dus wel te denken.
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Het aantal zaadkluwens per kg kan vrij sterk schommelen. Rassen als Trirave
en KWE hebben normaliter een hoog aantal zaadkluwens per kg, soms meer
dan 90.000. Daarnaast zijn er ook rassen, waarvan het precisiezaad iets grover
is, zodat het aantal dan vaak rond de 70.000 schommelt.
Het aantal zaadkluwens is dus bepalend voor het benodigde aantal kg zaad
per ha.
Wordt op 4x/2 cm in de rij gezaaid, dan komen per strekkende meter rij 22 zaden.
Gerekend met enige wielslip, willen we dit aantal afronden op 20. Bij een
rijenafstand van 50 cm bedraagt het aantal meters rij per ha 20.000. Per ha
worden dus 20.000 x 20 = ca 400.000 zaden verzaaid. Van zaad met 90.000
zaadkluwens per kg zal dus ca 4% kg per ha nodig zijn. Komen echter slechts
70.000 zaadkluwens per kg voor, dan stijgt de zaaizaadhoeveelheid tot bijna 6 kg.
Gaat men nu uit van een zaaiafstand van bijv. 7Vè cm, dan verzaait men
ongeveer 13 zaden per m, wat neerkomt op 260.000 zaden per ha. In 1962
hadden veel percelen een opkomst van 40 %, wat in ons geval dus zou be
tekenen dat slechts ruim 100.000 enkele of dubbele planten voorkomen.
Mag dan verwacht worden dat er nog van een redelijke verdeling sprake is
wanneer 70.000 planten per ha gehandhaafd worden? Ervaring heeft ons anders
geleerd!
De verzorging van het gewas
Het opeenzetten en wieden
De verzorging van het bietengewas heeft altijd veel arbeid gevraagd. Deze
arbeid kunnen we stellen op 100 tot 120 manuren per ha. Bij zeer weinig
onkruid is een iets lager aantal uren mogelijk, maar het omgekeerde komt
vaker voor.
Voor het opeenzetten moet op 45 tot 55 manuren/ha gerekend worden, terwijl
de periode waarin dit werk moet gebeuren, op 2Vz week gesteld kan worden.
Dat wil niet zeggen, dat deze periode in sommige jaren niet langer kan zijn.
Maar daarvan mag niet worden uitgegaan.
Bij 14 beschikbare werkdagen moet rekening worden gehouden met de mogelijk
heid dat regenverlet optreedt. Uitgaande van 12 dagen en een werkdag van
9 uur, betekent dit dat per man ruim 100 uur beschikbaar is, waarin dus 2 tot
IVz ha bieten opeengezet kunnen worden.
Bij de huidige arbeidsbezetting op veel bedrijven is het begrijpelijk, dat naar
andere methoden uitgezien moet worden, waardoor spreiding van het werk en
tevens arbeidsbesparing mogelijk wordt.
Hoe kan dit worden bereikt?
1. Door gebruik van M-zaad in de gewone zaaimachine
Overschakeling van normaal naar M-zaad had tot gevolg dat een veel hoger
percentage eenlingen in de stand voorkwam. Hierdoor verliep het opeenzetten
aanzienlijk sneller. Een arbeidsbesparing van naar schatting gemiddeld 10
manuren per ha werd hierdoor mogelijk.
2. Door met de precisiezaaimachine op ruimere afstand dan 5 cm te zaaien.
Wij menen te mogen stellen dat bij het toepassen van deze methode te grote
risico's worden genomen. Vaak wordt het dan voorgesteld alsof men wel 25
manuren per ha kan besparen. Wij menen dit naar het rijk der fabelen te
kunnen verwijzen.
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3. Toepassing van precisiezaaimachine en rijendunner eventueel met rijenbespuiting.
Deze methode willen we in het hierna volgende nader onder uw aandacht
brengen. Misschien is het zo, dat u momenteel nog goed met uw arbeidskrachten
klaar kunt komen. Toch zal er in de komende jaren een omschakeling van de
methode moeten volgen. Het is dan ook van zeer groot belang, dat men vroeg
tijdig ervaring opdoet, om zodoende met de rijendunner tot positieve resultaten
te geraken.
Bij de verzorging van het gewas kan ook gedacht worden aan de schoonlandeg.
Met dit type onkruideg kan onder gunstige omstandigheden een behoorlijk
effect worden bereikt. Bij korstvorming na slagregen valt het resultaat meestal
tegen.
Het is gewenst deze eg in een frame aan de driepuntshefinrichting te bevestigen.
Op die bedrijven, waar de onkruideg elk jaar in de bieten wordt gebruikt,
blijkt een flinke besparing op de tijd voor wieden mogelijk. Zaadonkruid moet
hiermee in kiemstadium bestreden worden. Wordt er vrij langzaam 'gereden,
dan kan zelfs nog zonder bezwaar in vrij grote bieten worden gewerkt.
Als laatste mechanische bewerking van het bietengewas wordt vooral in Zee
land een gunstig effect bereikt met het licht aanaarden van de bieten. Onkruid
zaad wat zich vrij laat ontwikkelt, wordt hierdoor voldoende onderdrukt.
De rijendunner
Wil men met de rijendunner goed werk kunnen leveren, dan is de volgende
voorbereiding nodig.
Eerst moet met de meetlat nagegaan worden hoe de gemiddelde bbd-stand op
het perceel is. Er wordt alleen genoteerd in hoeveel van de in 100 duimen
verdeelde meetlat van 2.54 m één of meer bieteplantjes voorkomen. Of er één
of twee in een bepaalde duim staan, doet er niet toe.
Zo wordt diagonaalsgewijs een aantal tellingen over het perceel gedaan. Meestal
zijn 6 tot 8 tellingen voldoende.
Komen er grote schommelingen in aantallen voor. dan iets meer latten tellen.
Daarna wordt het gemiddelde berekend, waarbij we spreken van een bbd-stand
van bijv. 26. Dit tellen en berekenen kost ca 15 minuten.
Bij het zaaien op 4y2 cm in de rij hadden we berekend dat ongeveer 20 zaden
per meter lagen. Per 2% meter (meetlatlengte) mochten dus 50 zaden worden
verwacht. Bij een goede verdeling van het zaad in de rij betekent dus een
bbd-stand van 26 een opkomstpercentage van

26
50

100 = 52 %.

Vinden we een 30 bbd-stand, dan is het opkomstpercentage dus ca 60 %, wat
als goed kan worden aangemerkt. Een 25 bbd-stand is redelijk; een 20 bbdstand of minder is slecht.
Onkruidbestrijding met rijendunner
Een korst kan goed met een rijendunner gebroken worden. Wij geven dan de
voorkeur aan smalle, bijv. 3 mm brede, pennen. Met twee van deze pennen
per dunelement kan een zeer goed effect worden bereikt. Slechts weinig biete
plantjes gaan verloren.
Voor onkruidbestrijding kan de 6 of 8 mm pen gebruikt worden. Ook hier liefst
twee pennen per element met een slaglengte ingesteld op 24 cm. Hiermee kan
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veel kiemend onkruidzaad worden «jpgeruimd, terwijl er lucht in de grond
wordt gebracht.
Met pennen gaan slechts weinig bieteplantjes verloren. Per bewerking zouden
we dit willen stellen op gemiddeld 2 bbd.
De werksnelheid van de machine moet binnen de perken blijven, daar anders
de kans groot is dat plantjes beschadigd en wortels blootgeslagen worden.
Een rijsnelheid van 3 km per uur mag nauwelijks overschreden worden.
In twee of drie bewerkingen met de pennen kunt u het grootste deel van het
onkruid opruimen als steeds het juiste moment gekozen wordt. De tweede
bewerking wordt steeds in tegengestelde richting van de eerste uitgevoerd, enz.
Het uitdunnen
Voordat met het eigenlijke uitdunnen wordt begonnen, moet eerst met de
meetlat opnieuw de stand gecontroleerd worden.
Gesteld dat een stand van 20 bbd wordt gevonden. U wilt terugdunnen naar
14 bbd. Wat wil dit zeggen?
Een 14 bbd-stand betekent, dat u 14 bieten bevattende duimen op de 100 in
totaal van de meetlat als gemiddelde hebt geteld. We kunnen dus ook zeggen
dat de bbd-stand is 14 %.
Per 2V2 meter komen dus 14 bieten (eenlingen of dubbelen) voor. Per ha wordt
dit bij een rijenafstand van 50 cm 14 x 8.000 = 112.000 planten.
Uit proeven van de afgelopen twee jaar is gebleken, dat zonder bezwaar tot een
14 bbd-stand kan worden teruggedund.
Natuurlijk kan er bij de tellingen, voordat met het uitdunnen wordt begonnen,
ook een andere bbd-stand gevonden worden. Wij geven enkele voorbeelden,
bbd-stand na rijenwieden
24 bbd
20 bbd
18 bbd
terugdunnen naar
14 bbd
14 bbd
14 bbd
uitdunnen dus van
10 bbd
6 bbd
4 bbd
in procenten
ca 42 %
30 %
22 %
Het percentage bieteplantjes wat nog weggeslagen moet worden, kan in één of
meer bewerkingen met de dunner plaats vinden.
Bij een hoog percentage verdient het aanbeveling het uitdunnen in minstens
twee bewerkingen uit te voeren, maar noodzakelijk is dit niet.
Bij de Vicon dunner heeft men mesjes van 17 en 27 mm snijvlak en bij de
Sieling dunner is dit 24 mm.
Bij eerstgenoemde rijendunner kunnen per element twee mesjes geplaatst
worden. Ook dan dient de slaglengte op 24 cm te worden ingesteld, omdat de
mesjes 6 cm achter elkaar geplaatst zijn.
Op elke slaglengte gaan de mesjes tweemaal door de rij.
We krijgen dus:
Bewerking
mesjes
2 van 17 mm
2 van 27 mm
1/17 mm -f- 1/27 mm

slaglengte
24 cm
24 cm
24 cm

aantal bewerkte cm uitdunpercentage
2x2x17= 6,8 cm
28 %
2x2x27 = 10,8 cm
45 %
1x2x44= 8,8 cm
37%

Wordt één mesje per element gebruikt, dan kan door verandering van rij
snelheid of toerenvariatie in de machine de slaglengte worden veranderd.
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Moet bijv. 30 % worden uitgedund, dan kunt u dit, zoals is berekend, ongeveer
bereiken door twee mesjes van 17 mm per element te plaatsen.
Er wordt dan theoretisch 28 % uitgedund.
Maar u kunt het ook bereiken met één mesje van 27 mm, wat dus per slag
lengte 5,4 cm wegsnijdt.
54
U wilt 30 % uitdunnen, dus de slaglengte wordt ingesteld op
x 100 = 18 cm.
Met een mesje van 24 mm wordt per slaglengte 4,8 cm weggesneden, dus de
slaglengte moet zijn^ x 100 = 16 cm.
In een ander geval wil men van 15 naar 12 bbd terugdunnen. Het uitdun
percentage bedraagt dus 3 bbd of 20 %.
De volgende mogelijkheden zijn aanwezig:
Een mesje van 27 mm snijdt per slaglengte 5,4 cm weg, dus om een uitdunpei'centage van 20 % te bereiken, moet de slaglengte ingesteld worden op
5'4

20

x 100 = 27 cm.

Met een mesje van 24 mm wordt dit nu

48

x 100 = 24 cm, voor een mesje van

34
17 mm heel eenvoudiff '
x 100 = 17 cm.
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Hoe groter de slaglengte is, des te rustiger werkt de machine. Hoe korter de
slaglengte, hoe langzamer men moet rijden.
De diepte-instelling van de mesjes moet zeer correct zijn. Een werkdiepte van
% cm is meestal wel voldoende.

De werkdiepte van de dunmesjes moet zeer correct worden afgesteld
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Rijen bespuit ing
Rijenbespuiting tegelijk met het zaaien is zeer goed uitvoerbaar gebleken.
De resultaten van deze bespuiting zijn zeer wisselvallig. Het hangt in sterke
mate van de weersomstandigheden na het zaaien af, terwijl ook de vochtig
heidstoestand van de grond een zeer grote rol kan spelen.
Met de huidige middelen kan niet gezegd worden dat de chemische onkruidbestrijding in bieten al tot een oplossing is gekomen. Juist omdat we te maken
hebben met middelen die moeten worden toegepast voordat de bieten door
komen, kan er nooit van worden uitgegaan, dat de omstandigheden voor een
gunstig effect voldoende aanwezig zijn.
Mede doordat de kosten van een bespuiting vrij hoog zijn, wordt deze methode
nog op vrij kleine schaal toegepast.

Pas uw gereedschap aan bij de te volgen methode

Handwerk
Wij adviseren om op met de precisiezaaimachine gezaaide percelen bij het
opeenzetten zonder gebruik vooraf van rijendunner, een lange hak met een
snijvlak van 15 cm te gebruiken. Gebruikt men een grotere hak, dan loopt men
de kans dat te weinig planten per ha overblijven.
Bij machinaal wieden en dunnen tot bijv. 14 bbd-stand kan een aanzienlijke
besparing op handwerk worden verwacht. Dit wordt echter alleen bereikt
wanneer het opeenzetten van de bieten komt te vervallen.
Hiervoor in de plaats komt het wieden, waarmee tegelijk nog overtollige
planten worden weggeslagen. Een lange hak met een snijvlak van 12 à 13 cm
is het aangewezen gereedschap. Men bewerkt dan normaal rij voor rij.
Het blad van dit type lange hak moet scherp zijn en puntige hoeken hebben.
Een besparing op handwerk van 40 tot 50 manuren is zeker mogelijk.
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