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VOORWOORD

De grote wijzigingen die bij de bedrijfsonderdelen arbeid en mechanisatie in de
landbouw zijn opgetreden, maken het gewenst dat nieuwe arbeidsbesparende
methoden worden beproefd. Wij prijzen ons gelukkig, u een nieuwe C.E.R.B.E.publikatie aan te kunnen bieden, waarin ervaringen en resultaten zijn opgenomen
van proeven, waarbij op een aantal bedrijven de nieuwere verzorgingsmethoden
bij suikerbieten zijn toegepast.
Praktijkproeven op grote schaal geven meestal een veel duidelijker inzicht om
trent mogelijkheden en moeilijkheden bij deze voor de praktijk nieuwe werk
methoden. Het werken met precisiezaaimachines heeft reeds vrij algemeen
ingang gevonden. Dat met chemische onkruidbestrijding en zeker ook met
werktuigen als rijendunner en onkruideg vele mogelijkheden aanwezig zijn om
tot toepassing van gewijzigde werkmethoden over te gaan, toont deze publikatie
duidelijk aan.
Schommelde ca 10 jaar geleden de benodigde hoeveelheid handwerk bij de
verzorging van de suikerbieten meestal tussen 80 en 100 uur per ha, momenteel
zijn verschillende bedrijven in staat deze arbeid tot ca 35 à 50 manuren terug te
brengen. Proeven van kleinere opzet hebben echter reeds duidelijk gemaakt dat
de benodigde arbeid indien dit noodzakelijk mocht zijn, wel tot 10 à 15 uur per
ha is te reduceren.
Het spreekt voor zichzelf dat dit op percelen met sterke onkruidbezetting een
vrome wens zal blijven. Voor het slagen van deze nieuwe verzorgingsstechniek
is het bovendien een eerste vereiste dat alle werkzaamheden op de meest effi
ciente wijze worden uitgevoerd. Dat geldt reeds vanaf de grondbewerking in de
voorafgaande herfst.
Deze publikatie geeft een overzicht van de mogelijkheden en geeft tevens aan
wijzingen waaraan men zich bij toepassing van deze nieuwe verzorgingsmethodo
moet houden. Wij spreken de hoop uit, dat deze materie u ten dienste kan zijn
bij het bepalen van de arbeidsorganisatie in uw eigen bedrijf.
's-Gravendeel, februari 1965.
De voorzitter van de werkgroep
C.E.R.B.E.
R. L. van den Berg.
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INLEIDING

In de jaren 1960-1963 werden op de proefboerderij „Mariënhof" te Westmaas
proeven genomen met verschillende verzorgingsmethoden bij suikerbieten, waar
bij o.m. werden vergeleken :
—

de „traditionele" methode, waarbij de gewone of precisiezaaimachine werd
gebruikt en het opeenzetten van de bieten in één of zonodig twee bewer
kingen werd uitgevoerd, waarna het wieden volgde ;

—

de „nieuwere" methoden, waarbij na precisiezaaien, met de rijendunner tot
een tevoren bepaalde bbd-stand van meestal 10 of 14 bbd werd teruggedund,
terwijl bij het handwerk nog in meer of mindere mate correctie in de stand
werd toegepast.

Bovendien werd elk jaar het effect van chemische onkruidbestrijding nagegaan,
waarbij meestal rijenbespuiting tegelijk met het zaaien werd uitgevoerd.
De ervaringen die uit deze proeven resulteerden, toonden duidelijk aan dat bij
een goede opzet en uitvoering van de nieuwere verzorgingstechniek zeer veel
op arbeid kon worden uitgespaard. Bovendien bleek dat bij niet al te intensief
machinaal terugdunnen van het gewas, bijv. tot 14 bbd-stand, de opbrengst
derving meestal zeer gering was. Het effect van chemische onkruidbestrijding
was van jaar tot jaar sterk wisselend, omdat hierbij de weersomstandigheden
een zeer grote rol spelen.
Het C.E.R.B.E. besloot na vier jaar onderzoek, de proeven in deze vorm te be
ëindigen en over te gaan tot een andere proefopzet, die in de praktijk op een
aantal bedrijven uitvoerbaar moest zijn. Hiervoor zijn in 1964 zes akkerbouw
bedrijven aangezocht, waar de proeven op grote schaal konden worden uitge
voerd. Vooropgesteld werd dat men er in principe mee akkoord zou gaan dat per
man in handwerk een vrij grote oppervlakte verzorgd moest worden, waarbij een
minimumgrens van 5 y2 à 6 ha werd gesteld.
De volgende bedrijven namen aan dit praktijkonderzoek deel, waarbij tevens de
oppervlakte suikerbieten en de beschikbare arbeidskracht(en) zijn vermeld.
Tabel 1.
Deelnemende bedrijven
oppervlakte suikerbieten aantal personen
S. van Bergeijk,
Barendrecht
6.0 ha
1
H. v. d. Heuvel,
Willemsdorp
8.5 ha
losse hulpkrachten*
J. J. v. d. Hoek,
's-Gravendeel
13.6 ha
2
A. W. van Kempen, Melissant
7.3 ha
1
C. Vijfvinkel,
Nieuwenhoorn
8.0 ha
1
Proefboerderij,
Westmaas
6.0 ha
1
* Het was de bedoeling op bedrijf Van den Heuvel het handwerk zoveel mogelijk te
vervangen door de rijendunner. De opzet was dat enkele conducteurs van de N.S.
buiten diensttijd nog handwerk zouden uitvoeren. Daar deze mensen echter niet
beschikbaar waren, moest ander los personeel worden aangezocht.
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De uitvoering van de werkzaamheden werd vooraf met de betreffende land
bouwers doorgenomen. Hierbij werden tevens schriftelijke gegevens verstrekt,
die van belang konden zijn voor een vlot verloop van de uit te voeren werkzaam
heden en methoden bij grondbewerking, zaaien en verzorging van de suiker
bieten.
In deze publikatie zal op deze onderdelen worden ingegaan terwijl tevens
de bereikte resultaten, die uiteraard zeer uiteenlopend zijn, nader zullen worden
toegelicht.
Hiervoor is deze publikatie onderverdeeld in de volgende hoofdstukken :
— de voorjaarsgrondbewerking voor suikerbieten ;
— het precisiezaad, de rijenafstand en zaaiafstand in de rij ;
— de toepassing van de precisiezaaimachine ;
— de mogelijkheden van chemische en mechanische onkruidbestrijding ;
— de techniek van het machinaal uitdunnen met rijendunner ;
— het handwerk en het gebruikte handgereedschap ;
— de bereikte resultaten op de deelnemende bedrijven ;
— vergelijking van een tweetal arbeidsbesparende verzorgingsmethoden ;
— een vergelijkende proef vroeg en laat zaaien van suikerbieten op kleigrond ;
— aanwijzingen die van belang zijn bij de grondbewerking, het zaaien en de
verzorging van suikerbieten ;
— overzicht van enkele kostenvergelijkingen.

Bij het schoffelen kan een witgeschilderde staafmarkeur
van iy 2 m lengte zeer goede diensten bewijzen.
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DE VOORJAARSGRONDBEWERKING VOOR SUIKERBIETEN
Bij de voorjaarsgrondbewerking moet men zich ten doel stellen het land in een
zo gering mogelijk aantal bewerkingen klaar te maken. Dit werd ook de deel
nemers aan de proeven voorgesteld, waarbij speciaal werd gewezen op de
mogelijkheid van gecombineerde bewerkingen. Het beschikbare vermogen van
de trekker is immers steeds wel voldoende, omdat toch uitsluitend ondiepe
bewerkingen worden uitgevoerd.

Het uitvoeren van gecombineerde bewerkingen beperkt het aantal wielsporen.
Dit is in het voorjaar uitermate belangrijk.

Zelfs in een gunstig voorjaar van 1964 is echter duidelijk gebleken dat het
zaaiklaarmaken in één bewerking in de meeste gevallen zeer moeilijk bereikbaar
is. Met de traditionele werktuigen als tandensleep, ondiep werkende eggen,
gladde sleep enz. is het moeilijk, zo niet onmogelijk een gelijkmatig los en vlakliggend zaaibed te maken. Toch is dit naar onze mening voor precisiezaaien,
rijenbespuiting en ook voor machinaal uitdunnen van uitermate groot belang.
De meeste grond is in het voorjaar zeer kwetsbaar bij het berijden met zwaar
materiaal en hoe minder sporen er ontstaan hoe beter. Men zal daarom de werkbreedte van de werktuigen zo groot mogelijk moeten kiezen en daarbij het aantal
bewerkingen minimaal moeten houden.
Op vele gronden zal men vooraf omstandigheden moeten scheppen om in het
voorjaar een vlak zaaibed te bereiken. Dit lukt uitstekend wanneer men in de
winterperiode, na een flinke nachtvorst een bewerking toepast met de triltand7

cultivator. Het best kan men hierbij dwars op de ploegrichting werken, waardoor
de gaten zoveel mogelijk worden opgevuld.
Uit een in 1964 ingestelde enquête bleek dat slechts een gering aantal bedrijven
een voorbewerking in de winter toepast. Wij kunnen ons indenken dat een
bewerking op slempgevoelige grond funest is, maar daar is het meestal ook niet
noodzakelijk omdat dergelijke grond bij het ploegen reeds voldoende vlak valt,
tenminste wanneer de ploeg goed is afgesteld.
Een werktuig waarmee men het land wél in één bewerking vlak kan maken is de
nog (te) weinig bekende schudeg. Deze eg heeft voor het klaarmaken van aard
appelland reeds naam gemaakt, maar is naar onze mening ook voor het klaar
maken (vlakmaken) van bietenland uitstekend bruikbaar. Vanzelfsprekend moet
dan de werkdiepte van de tanden hierop worden afgestemd, wat naar onze
mening inhoudt dat de werkbreedte dan met enkele aanbouwstukken gemakkelijk
is te vergroten.
Op goed vlakliggend geploegd land is de combinatie eggen met vrij korte tanden,
schoonlandeg en cambridgerol zeer aanvaardbaar gebleken. De cambridgerol kan
alleen in deze combinatie worden gebruikt als de toplaag niet te vochtig is en
de weersomstandigheden een zonnig en drogend karakter hebben. Is dit het
geval dan ontstaat zeer mooi werk.
Bewerkingen dwars op de zaairichting geven altijd enige wielinsporing van de
trekker. Deze sporen vallen meestal niet op, maar kunnen in een droog voorjaar
een zeer ongunstige invloed hebben op de opkomst van de bieten. Deze kleine
onregelmatigheden in het oppervlak kunnen tot gevolg hebben dat de zaaidiepte
van diverse precisiezaaimachines in meer of mindere mate wordt „ontregeld",

Ook de Structural schudeg kan door zijn wrijvende werking een goed vlak zaaibed maken.
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De combinatie Vicon beweegbare eg met aangekoppelde schoonlandeg
bij het klaarmaken van bietenland.

omdat sommige machines zeer sterk reageren op een iets ongelijk grondopper
vlak.
Wij blijven daarom voorstander, indien twee bewerkingen móeten worden uit
gevoerd, deze beide in de zaairichting te leggen.
Hoe werd de grondbewerking op de deelnemende bedrijven gedaan ? De vol
gende tabel geeft een kort overzicht, waarbij naast de methode, ook het aantal
bewerkingen, de grondsoort en de werkrichting wordt aangegeven.
Tabel 2.
Bedrijf :
Van
Van
Van
Van

Bergeijk
den Heuvel
den Hoek
Kempen

Vijfvinkel
Proefboerderij

methode

aantal be
werk
afslibb.
werkingen richting
5 v. 12 cm + schoonlandeg
2
l.1
30-70%
2
eggen en slepen
l.xd2
20-35%
5 v. 12 cm + cambridgerol
1.
30-40%
1
voorbewerkt
gladde sleep en schoonlandeg
18%
1
1.
voorbewerkt +
2 x slepen met tandensleep
1.
2
30-60%
1 x eggen + 1 x eggen
1.
2
30-40%
+ Cambridge
in zaairichting
2. langs- en dwarsbewerking
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Op meerdere bedrijven lag het land onvoldoende vlak. Dit was o.m. het geval
op de bedrijven Van Bergeijk en Van den Hoek. Vooral de gespitte percelen op
bedrijf Van den Hoek lagen te ongelijk, wat het werken met de rijendunmachine
ook ongunstig beïnvloedde. Het gebruik van kooiwielen moet zeer sterk worden
aangeraden, daar anders de wielsporen bij ondiepe bewerking onvoldoende ver
dwijnen. De bewerking op bedrijf Van Kempen benaderde het ideale, wat ook tot
uitdrukking kwam bij machinaal dunnen van het gewas.

Detailopname van Vicon-Monodrill precisiezaaielement met gekamde aandrijfwielen en tweedelige holle drukrol.
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HET PRECISIEZAAD, DE RIJENAFSTAND EN ZAAIAFSTAND IN DE RIJ.
Het precisiezaad
Wil men deze nieuwe verzorgingsmethoden met succes uitvoeren dan is het
noodzakelijk dat de kwaliteit van het precisiezaad aan hoge eisen voldoet, voor
wat betreft :
—
—
—

de zeeffractie van het zaad ;
de kiemkracht ;
de eenkiemigheid.

In de volgende tabel zijn een aantal gegevens vermeld van het precisiezaad,
gebruikt door de deelnemende bedrijven.
Tabel 3.
Bedrijf :
Van Bergeijk
Van den Heuvel
Van den Hoek
Van Kempen
Vijfvinkel
Proefboerderij

ras

type

kiemkracht eenkiemigheid

1 2
3
KW Polyb.
C
73 78 76
KW Polyb.
C
70 78 81
Hill. St. P.
C
55 59 63
74 83 80
Zwaanpoly
C
Polyrave
C
58 67 69
KW Polyb. C
63 69 79
KW Polyb.
C niet onderzocht
Trirave
B
63 69 67
Trirave
B
59 65 68
Hill. St. P.
72 84 85
C
Trirave ingehuld
44 72 61
Polykuhn
C
75 80 81

4
75
64
65
70
60
71

5
75
58
71
58
60
64

66
68
51
73
48

70
73
57
78
49

aantal
kluwens/kg
67700
69250
64550
65800
62750
73250
81050
78700
62500
55800
67000

Opmerking kiemkracht :
1 = percentage kiemen na 5 dagen, vastgesteld door R.P.v.Z. te Wageningen.
2 = percentage kiemen na 14 dagen,
„
„
„
„
„
3 = percentage kiemen na 14 dagen, vastgesteld door Keuringsdienst
Zuid-Holland te Barendrecht.
4 = percentage eenkiemigheid vastgesteld door R.P.v.Z. te Wageningen.
5 = percentage eenkiemigheid vastgesteld door Keuringsdienst Zuid-Holland.
Zowel bij de percentages kiemkracht als bij de eenkiemigheid komen verschillen
voor tussen de bepaling van R.P.v.Z. en K.Z.H. Dit is te wijten aan het feit, dat
de monsters zaad reeds in de maand mei 1964 door de Keuringsdienst en eerst
in de herfst door het R.P.v.Z. zijn onderzocht.
Duidelijk blijkt dat er aanzienlijke variaties zijn voorgekomen niet alleen tussen
de diverse rassen maar ook in de verschillende partijen. Soms blijken zelfs de
minimum eisen van kiemkracht of eenkiemigheid niet eens gehaald te zijn.
Vooral de eenkiemigheid laat soms vrij sterk te wensen over. In de praktijk is
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dan ook duidelijk gebleken dat op dit punt nog wel het een en ander is bij te
schaven.
Het ontbreken van de vereiste gegevens op de label aan de zak met precisiezaad
staat gelijk met „het kopen van een kat in de zak". Voor de praktijk is het
daarom van uitermate groot belang dat vanaf 1965 bij het zaad nauwkeurige
gegevens worden verstrekt betreffende kiemkracht, eenkiemigheid en aantal
kluwens per kg.
Tevens is het gewenst dat men vroegtijdig gegevens ontvangt over de kiemkracht
van het zaad en de eenkiemigheid, zodat hiermee bij de bestelling van het zaad
reeds rekening kan worden gehouden. Voor een goed resultaat van preciesiezaaien, ook in ongunstige jaren, is het naar onze mening noodzakelijk :
—
—
—

dat de kiemkracht de 80% haalt of overschrijdt ;
dat de eenkiemigheid minstens 70% bedraagt, waarbij een hoger percentage
altijd te prefereren is ;
dat het aantal kluwens per kg ook aan redelijk te stellen eisen voldoet.

De rijenafstand en de zaaiafstand in de rij
Behalve bedrijf Vijfvinkel te Nieuwenhoorn waar op 44 cm werd gezaaid, was
de rijenafstand op de overige bedrijven 50 cm. Speciaal voor de oogst is deze
laatste afstand alleen al verantwoord.
De zaaiafstand van het zaad in de rij is een factor die eveneens van grote betekenis
is. Vaak wordt hierbij onvoldoende gerealiseerd dat de veldopkomst van jaar tot
jaar sterk uiteen kan lopen. In 1964 zijn de omstandigheden waaronder de veldkieming plaats kon vinden zeker gunstig geweest voor wat de april-zaai betreft.
Van korstvorming was weinig sprake en de kiemtemperatuur was voldoende hoog
om een snelle kieming mogelijk te maken.
Men zou hieruit kunnen concluderen dat in 1964 een hoog percentage veld
opkomst verwacht mocht worden. Hoe zijn nu de resultaten op de deelnemende
bedrijven geweest ? Tabel 3 geeft hiervan een overzicht.
Tabel 4.
bedrijf

zaaidatum zaaiafstand
in cm
17/4 5.3
Van Bergeijk
Van den Heuvel 18/4 5.5
5.1
Van den Hoek 9-11/4
Van Kempen
Vijfvinkel

9-10/4
15-16/4

4.4
5.2

Proefboerderij

9-10/4

5.0
6.0

gemeten percentage percentage
ras
bbd-stand eenlingen veldopkomst
20.0
43%
KWP
80
28.5
72
KWP
63%
27.4
Zwaanpoly
77
56%
Polyrave
20.5
70
42%
Hill. S.P.
23.3
77
48%
KWP
29.5
78
52%
Trirave
28.2
59%
81
KWP
27.6
79
58%
77
Trirave
25.3
51%
(ingehuld) 25.1
Trirave ing.
84
50%

De gemiddelde veldopkomst blijkt rond de 52% te liggen. In werkelijkheid zal dit
iets hoger geweest zijn omdat de zaaiafstand in de rij door enige wielslip altijd
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enkele procenten afwijkt, hoewel uiteraard ook met de mogelijkheid van dubbelvullingen rekening moet worden gehouden.
Factoren die van invloed zijn op de veldopkomst zijn van jaar tot jaar zeer uit
eenlopend. Wij noemen hierbij o.m. :
—
—
—

de weersomstandigheden na het zaaien, waarbij vooral de temperatuur
bepalend is ;
het al of niet optreden van korstvorming door zware regenval, waarbij het
in sommige jaren noodzakelijk is, deze te breken door langzaam te rollen
of een pennenbewerking met rijendunner ;
aantasting door insecten zoals bietekevertje en springstaarten.

Irt sommige jaren kunnen vogels het gewas beschadigen,
doordat de kiemen worden weggepikt.

Zowel de vrij hoge temperatuur bij de veldkieming als het niet of zeer weinig
voorkomen van korstvorming hebben in 1964 een gunstige invloed gegeven op
de veldopkomst. Aantasting door springstaarten gaf op twee bedrijven een
plaatselijk dunnere stand.
Omdat men het optreden van factoren zoals hierboven genoemd niet met enige
zekerheid vooraf kan bepalen, menen wij algemeen te moeten adviseren, niet
ruimer dan 5—5% cm te zaaien, temeer daar uit proeven is gebleken dat ruimere
zaai slechts weinig invloed heeft op de tijd voor het opeenzetten. Voldoet het
zaaibed niet aan de verwachtingen dan is het beter de zaaiafstand kleiner dan
5 cm te nemen. Waarom zou men onnodig risico's nemen?
13

Wij weten dat op bedrijven met vrij lichte grond nogal eens op iy2 cm gezaaid
wordt. Dit betekent dat men in feite 50% ruimer gaat zaaien en daardoor ook
50% minder zaad gebruikt. Het is dan duidelijk dat men ook een 50% lagere
bbd-stand bij opkomst kan verwachten, wat dan onder niet al te ongunstige
kiemingsomstandigheden een 12-16 bbd-stand oplevert.
Alleen al de kans op een minder goede veldopkomst, al zou dit maar eenmaal
in de 10 jaar voorkomen, maakt ruimere zaai tot een risicofactor welke niet
verantwoord is. Het percentage veldopkomst kan wel variëren van 20 tot 70%.
Bij 5 cm-zaai heeft men bij 20% veldopkomst nog een kans het gewas te laten
staan, hoewel een topopbrengst al tot de onmogelijkheden behoort. Bij 7 y2 cmzaai behoeft men niet lang na te denken, maar kan men overzaaien met alle
gevolgen van dien.

Een zeer mooie verdeling in de rij bij 5 cm-zaai
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DE TOEPASSING VAN DE PRECISIEZAAIMACHINE
De deelnemende bedrijven zaaiden met de volgende precisiezaaimachines :
Tabel 5.
bedrijf
Van Bergeijk
Van den Heuvel
Van den Hoek
Van Kempen
Vijfvinkel
Proefboerderij

merk
zaaimachine

aantal rijen

rijsnelheid
in km/uur

eigendom van

Tank
Monodrill
Stanhay
Kleine
Hassia
Stanhay

6
12
6
5
6
5

4.0
4.2
3.5
3.5
3.9
4.8

Palm Selandia

5

3.8

eigen combinatie
loonbedrijf Breure
eigen machine
eigen machine
loonbedrijf Kwak
samen met ander
proefbedrijf
beproevingsmachine

De kwaliteit van het zaaiwerk was in het algemeen goed te noemen. De zaaidiepte varieerde van ca 2 tot 3 cm, waarbij geen aanwijsbare verschillen in
opkomst werden geconstateerd. Dit was ook niet te verwachten omdat de
kiemingsomstandigheden algemeen vrij gunstig waren.
De Palm Selandia op de proefboerderij was een beproevingsmachine, beschikbaar

Zesrijige Monodrill precisiezaaimachine,
uitgerust met twee waarschuwingsvlaggen voor wegtransport.
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gesteld door de N.V. O. de Leeuw te Zwolle. Deze machine heeft een sterk van
andere machines afwijkend drukrol- en toestrijkersysteem, waarmee uitstekend
gewerkt is. Er werden echter onder deze gunstige omstandigheden geen verschil
len geconstateerd met de Stanhay drukrol.
Op zware grond heeft een veer- of gewichtsbelaste drukrol naar onze mening
voordelen, omdat men dan de mogelijkheid heeft de druk aan te passen aan de
omstandigheden. Op lichtere opdrachtige gronden is dit van minder belang.
Tussen de verschillende drukroltypen is in 1964 geen verschil geconstateerd.
Wordt een rijsnelheid van 3l/2 tot 4 km aangehouden, zoals in de praktijk vrij
algemeen is te constateren, dan is niet alleen de zaadverdeling in de rij en ook
de vulling van de zaaischijven of -bandjes goed, maar bovendien komt de werking
van de drukrol beter tot zijn recht.
Het doel van precisiezaaien is een regelmatige verdeling van het zaad mogelijk
te maken en het bereiken van een stand waarin zoveel mogelijk eenlingen voor
komen. De in de winterperiode georganiseerde meetdagen voor zaaischijven en
-bandjes hebben aan het licht gebracht dat er nog teveel kaf onder het koren is.
De ervaringen hieromtrent zijn zeer teleurstellend geweest. Het is dan ook zaak
dat de fabrikanten van precisiezaaiapparatuur, welke niet aan de eisen voldoet,
met meer nauwkeurigheid te werk gaan dan tot nu toe het geval is geweest.
Voor de gebruiker is het van groot belang dat controle wordt uitgeoefend, alleen
al omdat een gewaarschuwd man voor twee geldt !
In 1964 is duidelijk geworden dat het aanbeveling verdient, indien hiervoor de

Palm Selandia beproevingsmachine.
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benodigde ruimte aanwezig is, aan de precisiezaaimachine sporenwissers te
monteren. De trekkersporen zijn meestal nogal diep omdat overwegend zonder
kooiwielen wordt gezaaid. Bij veel regen worden deze sporen vast, wat zeer
bezwaarlijk is bij o.a. het schoffelen. Dit is te voorkomen door een tweetal
veertandverkruimelaars of z.g. drietanden te gebruiken.

Dit beeld laat de Monodrill precisiezaaimachine achter.
Duidelijk zijn de drukrolsporen zichtbaar.
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DE MOGELIJKHEDEN VAN
CHEMISCHE EN MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING
Het is zeer begrijpelijk dat na een jaar als 1964 de belangstelling voor chemische
onkruidbestrijding sterk is toegenomen. De resultaten waren, behoudens enkele
uitzonderingen, van dien aard dat het effect goed tot zeer goed kon worden
genoemd. Afgezien hiervan waren de resultaten met de verschillende middelen
nogal uiteenlopend, hoewel ook het tijdstip en de wijze van toepassing een meer
of mindere invloed hadden.
De deelnemers werden geheel vrijgelaten in het al of niet toepassen van chemi
sche bestrijdingsmiddelen. Alleen was wel als eis gesteld dat een onkruideg en
rijendunner beschikbaar moesten zijn.
De volgende middelen werden toegepast :
bedrijf
Van Bergeijk
Van den Heuvel
Van den Hoek
Van Kempen
Vijfvinkel
Proefboerderij

chemische middelen
mechanische middelen
geen
4m. onkruideg + Vicon rijendunner
AAbitoxan volvelds besp. Vicon rijendunner
geen
6m. onkruideg + Vicon rijendunner
Piramin rijenbespuiting Vicon rijendunner
Piramin volveldsbesp.
4m. schoonlandeg + Vicon rijendunner
(halve oppervlakte)
Piramin rijenbespuiting Vicon rijendunner
(zowel vóór als na opkomst)

Hoe waren de resultaten op de diverse bedrijven?
Bedrijf van Bergeijk paste geen chemische bestrijding toe hoewel een rijenspuitapparatuut op de precisiezaaimachine aanwezig was. Het werken met onkruideg
en rijendunner viel op deze overwegend zware kleigrond tegen. De werking van
de rijendunner was bovendien onregelmatig doordat ook het schoffelwerk zeer
ongelijk diep was, waardoor de dunelementen ook matig werk leverden. Achterop
het perceel kwam veel onkruid tot ontwikkeling.
Bedrijf v. d. Heuvel, waar volvelds gespoten werd had op de overwegend lichte
grond een zeer goed onkruiddodend effect. Daardoor werd niet gewerkt met
onkruideg, terwijl de rijendunner alleen voor het uitdunnen werd gebruikt.
De Aabitoxan bespuiting gaf wel enige groeiremming, die vooral op overlappin
gen van de spuitbanen vrij ernstig was.
Bedrijf van den Hoek werkte alleen met mechanische middelen, waarvoor èen
6 m. onkruideg en een rijendunner werden gebruikt. Een intensiever gebruik van
de onkruideg is hier aan te bevelen.
De Piramin-bespuiting gelijk met zaaien had op bedrijf Van Kempen een uit
stekend resultaat en een zeer lange werking, waardoor zelfs zwarte nachtschade
nog goed werd meegenomen.
Piramin-volveldsbespuiting op bedrijf Vijfvinkel gaf eveneens een uitstekende
onkruiddoding. Met de onkruideg werd vóór opkomst ook een goed effect bereikt,
terwijl de rijendunner met pennen ook zeer bruikbaar bleek te zijn. Het onkruiddodend effect van de Piramin was echter zodanig dat hieraan veruit de voorkeur
werd gegeven, hoewel dit vrij hoge kosten per ha geeft.
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Op de Proefboerderij te Westmaas werkte de Piramin rijenbespuiting vóór op
komst zeer goed, hoewel de concentratie hier wel aan de uiterste grens lag. Door
de vrij hoge concentratie én doordat de spuitdoppen soms te dicht bij de grond
kwamen, werd op een deel van het perceel een vrij ernstige beschadiging van
de jonge planten waargenomen. Dit had zelfs een zeer onregelmatige stand tot
gevolg, zodat de rijendunner op ca 2% ha niet kon worden ingezet. De bespuiting
na opkomst gaf geen merkbare resultaten, hoewel de onkruidgroei reeds mini
maal was.
Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat de chemische onkruidbestrijding
in 1964 een zeer goed effect had, hoewel op twee bedrijven van enige groeiremming sprake was. Het is van zeer groot belang dat bij rijenbespuiting de
spuitdoppen op constante hoogte boven de grond werken. Op iets ongelijk liggend
land kunnen vrij sterk afwijkingen voorkomen, waardoor de concentratie plaatse
lijk zodanig wordt, dat de bieteplantjes vrij ernstig beschadigd of zelfs gedood
kunnen worden.
Het werken met onkruideg heeft het meeste effect in droge perioden, waarbij op
elk gewenst moment het kiemende onkruidzaad kan worden aangepakt. Zodra
echter de onkruidplanten met hun kiembladen boven komen is het resultaat
minimaal.
Toch menen wij dat de onkruideg ook in 1964 intensiever gebruikt had kunnen
worden, waarbij de keuze van het juiste moment bepalend is voor het resultaat.

Aanbouwrijenspuit onder trekker waarmee 18 zaairijen
per werkgang kunnen worden bespoten.
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Ook een pennenbewerking met de rijendunner moet niet onderschat worden.
Ook hieraan is in deze proeven nog te weinig aandacht geschonken.
De uitwerking van zowel chemische als mechanische middelen op wortelonkrui
den is minimaal. Men zal bij de bietenteelt uit moeten kunnen gaan van schoon
land.
Bij de nieuwe verzorgingsmethoden bij suikerbieten geven wij de voorkeur aan
rijenbespuiting gelijk met zaaien, maar dan moet het land goed vlak liggen.
Volveldsbespuiting heeft alleen als bezwaar dat het een dure methode is, waarbij
globaal gerekend moet worden op f 150,— per ha, wanneer bijv. Piramin wordt
gebruikt. Vanzelfsprekend zijn er ook duurdere middelen.
Daarnaast is het gewenst dat zowel een onkruideg als rijendunner ter beschik
king staan.

Stanhay precisiezaaimachine met opgebouwde Dorman rijenspuit.
Voor rijenbespuiting is het vereist dat het land goed vlak ligt.
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DE TECHNIEK VAN HET MACHINAAL UITDUNNEN MET RIJENDUNNER
Op alle deelnemende bedrijven werd in meer of mindere mate gebruik gemaakt
van de rijendunner. In het algemeen gezien werden hiermee goede resultaten
bereikt, hoewel in deze proeven ook blijkt dat sommige gronden vrij veel moei
lijkheden kunnen geven.
Er werd naar gestreefd het eigenlijke uitdunnen met mesjes in een niet te vroeg
stadium uit te voeren. In voorgaande jaren was duidelijk aan het licht gekomen
dat uitdunnen van zeer kleine plantjes een vrij gevaarlijke methode kan zijn.
In kiem- en tweebladstadium zijn de plantjes namelijk nog uiterst gevoelig en
zwak en kunnen gemakkelijk beschadigd worden, waardoor groeiremming en
zelfs groeistilstand kan optreden. In een jong gewas kan men dan ook veel beter
werken met pennen. Door deze in de gewenste stand te plaatsen kan een meer
of minder intensieve bewerking worden uitgevoerd, die als hoofddoel moet
hebben kiemend onkruid te bestrijden.
Hebben de planten vier of zes echte blaadjes dan kan zonder bezwaar met
mesjes worden gewerkt.
Met nadruk willen wij hierbij op het volgende de aandacht vestigen.
De „traditionele" mesjes van 17 en 27 mm van de Vicon rijendunner zijn bij de
nieuwere uitvoeringen vervangen door de z.g. driehoeksmesjes, waarmee een veel
beter dunresultaat mogelijk is. Hiermee wordt niet alleen het beoogde uitdun-

Vicon getrokken rijendunner

met

tweemansbediening.
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percentage beter bereikt maar blijven ook geen beschadigde plantjes achter,
tenminste wanneer de machine goed is afgesteld.
Het is verder een eerste vereiste dat, voordat met dunnen wordt begonnen, eerst
geteld wordt met de meetlat. Dit mag men nooit overslaan ! Het tellen van
ca 10 latten vergt ongeveer 15 minuten, waarna men de gemiddelde bbd-stand
bepaalt. Eerst dàn kan worden bepaald met welke mesjes teruggedund zal
worden. Bij de nieuwe Vicon rijendunmachine is deze berekening zeer eenvoudig
omdat men hierbij van een vaste slaglengte van 32 cm is uitgegaan. Weet men
dus de beginstand en heeft men bepaald tot welke bbd-stand teruggedund zal
worden, dan kan men in een dunschema aflezen welke mesjes moeten worden
gebruikt.
Bij de dunmachines met toerenvariator moet men tevens nog de slaglengte
bepalen. In de praktijk levert dit vrij veel moeilijkheden op. Toch is het eenvou
diger dan men wel eens denkt.
Men moet als volgt te werk gaan :
1. Stel de gemiddelde bbd-stand vast op het perceel.
2. Bepaal dan tot welke stand u wilt terugdunnen.
3. Bereken hieruit het uitdunpercentage.
2 x m x n x 100
,
, ,
4. Bereken met de formule
= s vervolgens de slaglengte,
d
waarbij u bijv. een keuze maakt uit een 3 of 6 cm mesje.
Voorbeeld
1.
2.

Berekende bbd-stand (= beginstand) = 25 bbd.
Uitdunnen tot bbd-stand (nieuw), bijv. 14 bbd; dus 11 bbd uitdunnen.

3.

Uitdunpercentage -ü25
2 x m x n x 100
-j
= s

4.

x 100 = 44%.
, waarbij

m
n
d
s

=
=
=
=

Bi] gebruik van een 6 cm mesje per element dus

te gebruiken mesje ;
aantal mesjes per element ;
uitdunpercentage ;
vereiste slaglengte.
2 x 6 x 1 x 100
—
= ruim 27 cm.

Natuurlijk kan men ook in twee bewerkingen terugdunnen. Men kan dit bijv.
als volgt doen :
— Ie keer van 25 naar 20 bbd (5 bbd uitdunnen =
5 = 20%).
25
— 2e keer van 20 naar 13 bbd (7 bbd uitdunnen
= 35%).
j
2x3x1x100
,
De eerste keer dunt u met mesje van 3 cm, dus op
—
= 30 cm slaglengte;
de tweede keer (maar eerst weer de bbd-stand nagaan) dunt u terug met mesje
, .. , , ,
2x6x1x100
.
van 6 cm, waarbij de slaglengte
—
= ruim 34 cm wordt.
35
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De werksnelheid bij machinaal uitdunnen.
De werksnelheid is, naast een goede afstelling van de machine, bepalend voor
de kwaliteit van het werk. Een korte slaglengte vereist een langzame werksnel
heid, terwijl een grotere slaglengte een grotere rijsnelheid toelaat. Jarenlange
ervaring heeft ons geleerd dat de rijsnelheid in km per uur bij machinaal uit
dunnen = slaglengte : 10. Deze snelheid mag met niet meer dan 10% worden
overschreden, daar anders gemakkelijk beschadiging van het gewas en teveel
grondverplaatsing optreedt. Bij een slaglengte van 32 cm dus een rijsnelheid van
32 : 10 = 3.2 + 10% = max. 3.5 km/uur.
Houdt men zich hier nauwkeurig aan dan zal de dunmachine rustig blijven
werken en het effect van de bewerking maximaal zijn. Met de moderne dunmesjes zal men er goed aan doen in maximaal één of twee bewerkingen tot de
gewenste eindstand terug te dunnen.
Onze ervaring is, dat beter niet verder dan tot 12 à 13 bbd kan worden teruggedund bij 50 cm en tot 11 bbd bij 44 cm rijenafstand, als het maar op de juiste
wijze gebeurt.
Een eindstand van 12 à 13 bbd wil zeggen dat men bij 50 cm rijenafstand
12 à 13 x 8000 = 96000 tot 104000 planten waarbij een zeker percentage
dubbele, overhoudt. Bij 11 bbd bij 44 cm rijenafstand 11 x 9090 = ca 100.000
planten per ha.

In dit gewas kon nog zeer goed met rijendunner worden gewerkt.
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HET HANDWERK EN HET GEBRUIKTE HANDGEREEDSCHAP
Bij het uitvoeren van de nieuwe verzorgingsmethoden waarbij per man een grote
oppervlakte in handwerk moet worden verzorgd is het van belang dat men zich
aan de volgende richtlijnen houdt.
1.

2.
3.
4.
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Het is gewenst dat het handwerk in tarief wordt uitgevoerd, waarbij uiter
aard rekening dient te worden gehouden met de hoeveelheid onkruid wat
aanwezig is. Vast staat dat het uitvoeren in tarief de prestatie in belangrijke
mate verhoogt.
Voordat met het handwerk wordt begonnen, moet uitvoerig overleg met de
betreffende man plaatsvinden, waarbij de uitvoering van het werk over de
hele periode wordt besproken.
De oppervlakte bieten wordt in delen van één ha ingedeeld, zodat men op
elk moment een duidelijk inzicht heeft in de prestatie bij het opeenzetten
en steeds kan nagaan welk deel bewerkt is.
Als vuistregel voor handwerk mag men uitgaan van het volgende :
— l/i deel van de totale oppervlakte, waar met opeenzetten wordt begon
nen als de bieten nog in kiem- of tweebladstadium zijn, wordt niet
machinaal gedund, maar wel eerst geschoffeld. De benodigde tijd voor
handwerk voor dit gedeelte zal moeten liggen tusen 25 en 30 manuren
per ha.

Korte schrepel

—

-

Flakkees model.

% deel, wat dus later opeengezet wordt, beginnen met rijenwieden en
onkruideggen, wat op elk moment herhaald moet kunnen worden. Er
wordt machinaal uitgedund naarmate de ontwikkeling van het gewas
meer of minder snel verloopt. Het doel van machinaal uitdunnen is het
gewas open te houden, zodat de planten voluit kunnen ontwikkelen en
het opeenzetten vlot kan plaatsvinden.

5.

Is ongeveer de helft van de totale oppervlakte opeengezet, dan moet men
van methode veranderen. Het gewas is dan namelijk al zodanig machinaal
uitgedund, dat enkel nog corrigerend wordt opgetreden, waarbij gelijktijdig
gewied wordt. Hierdoor ontstaat een daling van de arbeidstijd van ca 25
naar 20 manuren per ha.

6.

Om vlot opeenzetten mogelijk te maken kan het best een lange hak met
16 cm breed blad worden gebruikt, terwijl later bij het corrigeren en wieden
zonodig kan worden overgegaan op een nog smallere van ca 12 cm. Het
spreekt voor zichzelf dat scherp gereedschap met scherpe punten wordt
gebruikt.

7.

Voor het opeenzetten van een grote oppervlakte van bijv. 6 ha of meer,
moeten wij ten sterkste ontraden hierbij met de korte schrepel te werken,
temeer daar dit opeenzetten reeds drie of vier weken vergt. Het is beter
vanaf het begin direct zich de lange hak-methode eigen te maken. Bij deze
methode behoeft geen vermoeidheid op te treden.

8.

Bij het nawieden van het gewas is de te volgen methode afhankelijk van het
nog aanwezige onkruid. Bij zeer weinig onkruid kan men het best drie rijen
gelijk „meenemen". De benodigde arbeidstijd voor wieden zal bij weinig
onkruid de 15 mu/ha niet overschrijden.
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DE BEREIKTE RESULTATEN OP DE DEELNEMENDE BEDRIJVEN
Het in handwerk verzorgen van een grote oppervlakte bieten is een methode
waar veel haken en ogen aan vast kunnen zitten. Het was dan ook niet verwon
derlijk dat alle bedrijven niet in de opzet slaagden.
Slechts op de bedrijven Van den Hoek en Van Kempen was dit wèl het geval.
Voor het „mislukken" zijn de volgende oorzaken aan te geven :
—

het niet bereiken van de vereiste prestatie bij het opeenzetten, wat voor een
groot deel veroorzaakt werd door de volgende „onvolkomenheden" :
1. Het niet laten uitvoeren van het werk in tarief.
2. Onvoldoende prestatieverhoging door verhoogd uurloon.
3. Het willen halen van een maximaal percentage eenlingen, waardoor het
werk teveel vertraagd wordt.
4. Het teveel „vastzitten" aan de oude vertrouwde methode, speciaal
wanneer op een zeker moment overgeschakeld moet worden van opeenzetten naar „corrigeren en wieden".

—

ziekte van de voor dit werk aangezochte arbeider, waardoor voor dit werk
minder deskundig personeel in moest vallen ;

—

familieomstandigheden waardoor teveel verlet voorkwam, vooral in het
begin van de periode ;

—

moeilijke werkomstandigheden, waardoor zowel het machinaal dunnen be
moeilijkt en het handwerk met de lange hak op harde vaste grond onaan
genaam werd ;

—

te onervaren los personeel waardoor de tijd per ha te hoog opliep.

Daar komt nog bij dat de noodzaak van de te volgen methodiek niet aanwezig
kan zijn. Vooral wanneer het werk door regen enz. wordt vertraagd is men snel
geneigd met ander personeel bij te springen. Het is begrijpelijk dat dan de proef
opzet wordt doorkruisd.
Al met al zijn toch zeer interessante ervaringen opgedaan, wat een groot voordeel
van dergelijke praktijkproeven kan worden genoemd.
Van enkele deelnemende bedrijven zullen de resultaten in het kort worden be
handeld. De arbeidsverdeling is hierbij in een aantal grafieken weergegeven.
Bedrijf Van Kempen
Het perceel bieten waarop deze proef betrekking had werd voor dat met opeenzetten werd begonnen, verdeeld in gelijke delen van 1 ha. Dit gebeurde op alle
bedrijven.
In de grafiek op blz. 28 valt direct op dat de arbeidstijd voor opeenzetten per ha,
bij ha no. 1, waar dus met handwerk werd begonnen en niet machinaal gedund,
er sterk uitspringt. Dit is in een stadium met veel kiemplanten een bekend ver
schijnsel. Het zicht op het werk is nog niet voldoende om snel te kunnen werken.
26

*

De delen 2 en 3 waren praktisch onkruidvrij, wat zowel in de tijd voor opeenzetten als ook bij het wieden duidelijk uitkomt. Door machinaal te dunnen houdt
men het gewas open, waardoor zelfs in een fors gewas nog vrij snel gewerkt
kan worden.
Aantasting van de jonge bieteplantjes door springstaarten is meestal erg plaat
selijk. In 4 en 5 kwam een dergelijke aantasting voor. Een gedeelte van deze
oppervlakte kon dan ook niet machinaal worden teruggedund. Zaadontsmetting
met lindaan is op percelen waar men deze aantasting mag verwachten vereist.
Het machinaal uitdunnen werd uitgevoerd door loonbedrijf J. Vogelaar te Dirks
land. De kwaliteit van dit werk was zeer goed te noemen.
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In de hierna volgende grafieken zijn voor de verschillende werkzaamheden
dezelfde tekens gebruikt.
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Het handwerk werd uitgevoerd door een vakbekwame arbeider. Gepoogd werd
omschakeling van methode te bereiken, door het vervangen van de vertrouwde
korte schrepel door de lange hak. Doordat de prestatie sterk terugliep en de man
moeilijk aan dit gereedschap kon wennen, moest hiervan worden afgezien. Het
staat echter vast dat bij een dergelijke grote oppervlakte per man de lange hak
het aangewezen gereedschap is. Men behoeft dan niet bang te zijn dat op den
duur vermoeidheid optreedt, zodat deze methode veel aantrekkelijker kan worden
genoemd. Omschakeling is echter voor oudere mensen een moeilijke zaak.
De kwaliteit van het handwerk was zeer goed, terwijl de prestatie hoog lag.
Door de goede onkruiddodende werking van de rijenbespuiting met Piramin vroeg
het nawieden van het perceel weinig arbeid.
De gemiddelde eindstand na opeenzetten lag tussen 70.000 en 80.000 planten per
ha. Het percentage dubbele planten in de eindstand bedroeg ca 2% waaruit ook
de kwaliteit van het handwerk duidelijk blijkt.
Voordat met machinaal dunnen werd begonnen werd het perceel gerold met een
6 meter brede gladde rol. Het uitdunnen had mede hierdoor en ook door de goede
vlakligging van de grond een uitermate gunstig effect. Er werd gebruik gemaakt
van 6 cm dunmesjes bij een slaglengte van 29 cm, waardoor in het 4-bladstadium
ca 40% werd teruggedund. Voor de laatste drie ha werd nog een tweede bewer
king met 2 mesjes van 17 mm per element uitgevoerd. Deze hadden beter ver
vangen kunnen worden door één mesje van 3 cm.
Een gemiddelde tijd per ha voor handwerk van ruim 37 manuren is gunstig. Het
betekent echter dat de betreffende man meer van 260 uur in de periode van 5 mei
tot 18 juni in gebogen houding heeft gewerkt. Dit moet op den duur tot ver
moeidheid aanleiding geven. Vooral daarom is naar onze mening omschakeling
naar het gebruik van de lange hak noodzakelijk, al zal men dan wel iets op het
percentage dubbele planten moeten toegeven. Dit is echter naar onze mening
geen doorslaggevend bezwaar.
Bedrijf Van den Hoek
Omdat het eigen personeel gedurende de maand mei grotendeels bezet was met
het klaarmaken en afleveren van consumptieaardappelen, werd het opeenzetten
en het wieden van de 13.6 ha suikerbieten door twee losse arbeidskrachten
gedaan. Deze mensen waren zeer vakbekwaam en leverden een hoge prestatie,
temeer omdat naast deze oppervlakte nog 2]/2 ha elders moest worden verzorgd.
Omschakeling naar gebruik van lange hak met 16 cm blad leverde niet de minste
moeilijkheden op.
Begonnen werd met perceel I, waar de rijendunner niet werd gebruikt. Dit per
ceel werd in kiem-tweebladstadium opeengezet. Ook hier blijkt opnieuw dat
naarmate het gewas nog klein is, de tijd voor opeenzetten iets hoger ligt. De
gemiddelde tijd voor opeenzetten is vrij laag, mede omdat weinig onkruid
aanwezig was. Na het opeenzetten werd het gewas bewerkt met pennen in de
rijendunner, tegelijk met schoffelen. Dit leverde uitstekend werk op. Dit afge
legen perceel ontsnapte echter aan de nodige aandacht, zodat op zeker moment
na regen het onkruid (nachtschade en melden) zich sterk ontwikkelde. Het was
te laat om hiertegen machinaal nog met succes op te treden, zodat veel arbeid
bij het wieden noodzakelijk werd.
29

"\. v.

Hoek

''S <3T «TA Ven ^£.«.1

4V wÄ
s u t k e r b i e.4-ew

So
AA A A

09

% I s e cc e l « f v

W

Bo
W

w

7»

w
VV

w

AAAA

A AAA

j

CJ

L A U

V A v
L A L
t A \

'

7«
W

4?
6«

w
«
(i
-i

45

v

4«

fi.

5

0

*AAA

A AAA

O

î?
i
(u

3e

;«

1

(A. 1

\»

A A AA
1 A !

T
1 A 1
0

-

^5

i A 1

J-U \
1 A 1

L A W
L A L
1 A 1

3 + r t »+

J

ifreee
2

3

25

22

22

16

5

h A *•
b e ^ t tn
\p.fe ^

i
p^r pret 1
4
2
3o

3s

M*
« « ( h - t f t ü r <\f w «
p ® r iodû
6-6
4-5
«n(i
vw«i
âr©«i*ta«r.v m
tfiewi*
bq
WiembL i b).
k
<- *
f £ r i o d9
A- 'S
wiedcM
iuir
i 0 '••
4J«m .
d OpéCMX- Wi'«d«n
h«
Z*«
4,3.4
manure*
par Wa

t.ty *«

I A 1
5. 0
4
<9
< 1 - 12

-

(S

<7

U - H

6-<J
mCi

(4-15
m«i

*g.Zo
met

21-32

2 fel.

4 U.

4 . 6 bl.

<3 iroo "t

^root

i«-2M
ju n 1

• 2 « - 2 4>
j u «t*

!"3
J" 1 '
toiA^I
667

iZ- 14
jjlli
opeetiz.
336

Ifc- Itf
j u «:

wie<t«n

75'^'

22-3S
mal

Vt CL

5
24
AS

lo m « < :
29-2 Jmrni
ê hl<}ro.t
juni4 ] w 1 «.'

4-<S "/•
eiubbftle
j» l * w t « ^

Perceel II leverde de grootste problemen op, omdat hier zeer veel wortelonkrui
den tot ontwikkeling kwamen. Een deel werd bovendien aangetast door springstaarten. Met de nieuwe zes meter brede onkruideg en de rijendunner werd
getracht het gewas „open" te houden en het zaadonkruid zoveel mogelijk te
bestrijden. In de dunmachine werden zowel pennen als mesjes gebruikt, waar
mee nog wel een redelijk effect werd bereikt, hoewel het perceel onvoldoende vlak
lag voor dit werk.
Een deel van het perceel werd tot ca 11 à 12 bbd teruggedund, zodat het hand
werk in dit snelgroeiende gewas toch nog een redelijk vlot verloop kon hebben.
Toch blijkt uit de grafiek dat in dergelijke percelen nooit een lage werktijd te
bereiken valt. Zowel de tijd voor opeenzetten als het wieden ligt dan ook vrij
hoog. Het pleit voor het doorzettingsvermogen van het personeel dat het de moed
op kon brengen zich hier doorheen te slaan.
Perceel III had een iets dunnere stand, waarbij enige vogelschade viel te consta
teren. De rijendunner werd hier zeer intensief ingezet, waardoor niet alleen de
stand open werd gehouden maar ook veel onkruid kon worden opgeruimd. Vooral
de laatste 31/2 ha werd sterk teruggedund en wel tot ca 100.000 planten per ha.
De tijd voor het handwerk was zowel bij het corrigerend opeenzetten als bij het
wieden dan ook laag. Om snel te kunnen werken mag niet teveel meer op dubbele
planten worden gelet. Dit perceel werd na het opeenzetten (omstreeks half juni)
aangeaard. Hiervoor werden oude ganzevoetschoffels gebruikt van 33 cm breedte,

Ganzevoetschoffel met opstaande, iets doorlopende rand voor het licht aanaarden van
de bieten als laatste machinale bewerking.
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Suikerbieten behoren op schoon land te worden geteeld.
Daar hapert zo hier en daar nogal eens iets aan.

waarop een opstaande rand werd gelast van ca 3 cm hoog. Het effect was zeer
goed, want hierna kwam zeer weinig zaadonkruid meer tot ontwikkeling. Het licht
aanaarden is naar onze mening zeker aan te bevelen.
Bedrijf Vijfvinkel
De voor dit werk aangezochte vaste arbeider moest door ziekte verstek laten
gaan. Het werk werd daarom met eigen krachten uitgevoerd, waardoor het moei
lijk was aan de vereiste prestatie te geraken, hoewel dit minder belangrijk werd
omdat de opzet van de proef, het verzorgen van een grote oppervlakte per man,
toch niet meer haalbaar was.
Het perceel, waar enige jaren luzerne was geteeld, was verre van onkruidvrij,
temeer omdat een aantal grote kweekplekken zich sterk hadden ontwikkeld.
Vooral het gedeelte 1—5 was hier sterk mee bezet.
De helft van het perceel (ha 1—4) was niet gespoten, de andere helft wel. Het
niet gespoten deel werd tweemaal met onkruideg bewerkt en verder met pennen
en mesjes in de rijendunner. Het machinaal dunnen werd uitgevoerd door loon
bedrijf Kwak met de Vicon rijendunner. Het gewas kon met de dunmachine
steeds voldoende open worden gehouden, wat een gunstige invloed had op het
handwerk.
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Ook hier blijkt weer dat wortelonkruid de tijd voor opeenzetten èn van wieden
zeer nadelig beïnvloedt. De totaaltijd per ha op het niet gespoten deel, waar
ook het meeste wortelonkruid voorkwam liep daardoor tot boven 80 mu/ha op.
Op het gespoten deel zien we een veel lagere tijd zowel voor het gedeeltelijk
corrigerend opeenzetten en het wieden. De bespuiting heeft hier ca 35 mu/ha
aan arbeidsbesparing opgeleverd. Het percentage dubbele planten was gering,
doordat zeer nauwgezet werd opeengezet. Een bewerking met 6 cm mesjes in de
dunmachine gaf een aanzienlijk beter resultaat dan bij toepassing van de „oude"
27 mm mesjes.
Bedrijf Van den Heuvel
Zoals reeds in deze publikatie werd vermeld, was de eerste opzet van deze proef
dat er alleen wat corrigerend handwerk zou plaats vinden, door personeel dat
buiten eigen diensttijd zo af en toe zou helpen. Dit kon geen doorgang vinden,
zodat een beroep op los personeel werd gedaan, waardoor meer arbeid in hand
werk moest worden ondergebracht. Deze mensen willen n.l. de volle werkweek
maken.
De chemische onkruidbestrijding gaf een uitstekend effect, zodat vooral in de
maand mei weinig onkruid tot ontwikkeling kwam. Nadien stak er echter
weer de kop op, wat ook zal blijken uit de tijd voor wieden.
Er werd slechts eenmaal machinaal gedund en wel met Vicon dunner van loon-
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bedrijf Breure. Behalve de eerste 3 ha werd intensief teruggedund met mesjes
van 6 cm bij een slag van 26 cm, zodat theoretisch 46% werd opgeruimd. Op de
vrij lichte losse gedeelten op het perceel was het duneffect minder goed dan
eerst werd verwacht, doordat de mesjes voor mooi werk iets te diep hadden
gewerkt.
Uit de tijd voor het opeenzetten en wieden blijkt duidelijk :
— dat het machinaal uitdunnen weinig effect heeft gehad op de tijd voor
opeenzetten ;
— dat de arbeidsprestatie t.o.v. andere bedrijven vrij laag heeft gelegen, waar
schijnlijk veroorzaakt door onvoldoende ervaring én door het instellen van
een verhoogd uurloon ;
— dat het vrij hoge percentage dubbele planten de tijd bij het opeenzetten
sterk geremd heeft, omdat steeds gebukt werd om dubbele te corrigeren.
De nawerking van het onkruidbestrijdingsmiddel was beperkt, zodat een nog
vrij hoge tijd aan wieden moest worden besteed. Een deel van ha 8 was niet
gespoten wat duidelijk in de tijd voor opeenzetten en wieden uitkomt.
Proefboerderij „Mariënhof"
In het begin van de periode van opeenzetten stagneerde het werk aanzienlijk,

Bij het opeenzetten met lange hak kan in vlot tempo worden gewerkt,
zonder dat vermoeidheid zal optreden.
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doordat de arbeider Van den Hoek door familieomstandigheden enige tijd niet op
het werk aanwezig kon zijn. Zodoende werd minstens een week te laat begonnen.
Bovendien lag de tijd voor opeenzetten steeds flink boven 30 mu/ha, ook al weer
doordat te nauwkeurig op dubbele planten werd gekeken. Omstreeks eind mei
was nog „slechts" ruim 3 ha opeengezet, terwijl de rijendunner met de overige
3 ha „bij" was.
Toen begin juni vrij veel regen een arbeidsoverschot deed ontstaan, werd enkele
dagen meer vast personeel in de proef gezet. Hierdoor was het doel niet meer
te verwezenlijken, hoewel dit nog volop mogelijk was geweest. Er kwam weinig
onkruid voor als resultaat van de Piramin rijenbespuiting. Een deel van het
perceel had na een goede beginstand vrij ernstig te lijden van de bespuiting,
waardoor een niet onbelangrijk deel van de planten wegvielen. Wat hiervan,
naast een te hoge concentratie van het middel, de nevenoorzaken zijn geweest
was moeilijk te achterhalen. De helft van het perceel werd teruggedund tot een
eindstand van 12 tot 14 bbd. Na het opeenzetten kwam weinig onkruid meer tot
ontwikkeling, zodat de Piramin in 1964 algemeen een lange werking had.
Het effect van de bespuiting na opkomst was naar onze mening gering. De
totale spuitkosten nemen hierdoor niet weinig toe.
Doordat geen onderverdeling in de tijdschrijving plaats vond, moeten wij vol
staan met het geven van enkele gemiddelde cijfers. Deze waren als volgt :
Proefboerderij „Mariënhof"
Gemiddelde uren per ha
beginstand
eindstand na
mach. dunnen
20—27 bbd
12—14 bbd

uren/ha
opeenzetten
35.9

uren per ha
wieden
16.5

totaaltijd/ha
52.4

Bedrijf Van Bergeijk
Door de vrij onregelmatige opkomst, speciaal op het zeer zware gedeelte van het
perceel, leverde het werken met de rijendunner vrij grote moeilijkheden op.
Soms verbogen de dunmesjes op de vaak harde plekken, terwijl door het zeer
onregelmatige schoffelwerk het duneffect ook matig en onregelmatig was.
Toepassing van de onkruideg had ook niet het gewenste effect en zelfs het
handwerk was op deze harde grond geen plezierige bezigheid.
Bovendien kon geen akkoord worden bereikt over het tarief voor het handwerk.
Na ca 5 ha werd daarom besloten met ander personeel in te vallen, omdat onkruidgroei op het achterste deel van het bijna een kilometer lange perceel dit
tevens gewenst maakte.
De tijdnotities van de man die deze 6 ha zou verzorgen, waren onvoldoende om
een overzicht te geven van de benodigde tijd.
Uit deze proeven is duidelijk naar voren gekomen, dat men niet algemeen kan
stellen, dat op elk bedrijf de mogelijkheden voldoende aanwezig zijn, per man
een zeer grote oppervlakte suikerbieten te verzorgen. Daarvoor kunnen teveel
factoren een meer of minder grote rol spelen. Bovendien is de noodzaak van een
grote oppervlakte van bijv. 6 ha per man op slechts enkele bedrijven aanwezig.
Toch hebben deze proeven geleerd, dat zelfs bij een vrij sterke onkruidontwikke38

ling men nog goed kan slagen in de opzet. Bij de keuze uit „losse hulp" of
„omschakeling van werkmethoden" kan zonder meer voor het laatste gekozen
worden, temeer omdat hier en daar de „tarieven" schrikbarend hoog hebben
gelegen.
Verder is duidelijk aangetoond, dat met doelmatig gebruik van chemische en
mechanische middelen en juiste toepassing van de bewerkingen bij land klaar
maken en zaaien, de prestatie per man veel minder gebonden is aan een bepaalde
oppervlakte.
Dat de mogelijkheden op het terrein van de gemechaniseerde teelt van suiker
bieten nog niet uitgeput zijn, zal in het hierna volgende worden verduidelijkt.
VERGELIJKING VAN
EEN TWEETAL ARBEIDSBESPARENDE VERZORGINGSMETHODEN
Op drie van de deelnemende bedrijven aan het praktijkonderzoek werden bij de
uitvoering van de proeven, op kleine schaal nog twee methoden met elkaar
vergeleken. De werkwijze was hierbij als volgt :
Methode A
— machinaal terugdunnen van het gewas tot een eindstand tussen 12 en 13
bbd (ca 100.000 planten per ha) ;
— daarna met lange hak alleen nog wieden op onkruid, waarbij zodanig te
werk wordt gegaan, dat niet op een enkele bieteplant wordt gelet, zodat het
werk in snel tempo kan worden uitgevoerd (ca 12—15 man-uren per ha) ;
— indien nodig licht aanaarden van het gewas.
Methode B
— machinaal terugdunnen van het gewas tot een eindstand van 12 tot 14 bbd ;
— hierna corrigeren van het gewas, waarbij overtollige planten worden opge
ruimd en gelijktijdig gewied, zodat nog ca 70.000 tot 75.000 planten per ha
overblijven ;
— later nog eenmaal met lange hak wieden van het gewas, zodat de totaaltijd
voor het handwerk komt te liggen tussen 30 en 35 man-uren per ha ;
— indien nodig ook hier licht aanaarden van het gewas.
Deze proeven hadden betrekking op een oppervlakte van één of twee zaaigangen
(5 tot 12 rijen).
Hierna volgen enkele gegevens van de bedrijven.
Van den Hoek Van Kempen Proefboerderij
klei 35%
zavel 18%
klei 35%
grondsoort en afslibbaarheid
50 cm
50 cm
50 cm
rijenafstand
4.4
5.1
5.0
zaaiafstand in de rij
23
29
25
beginstand in bbd
24
22
23
perc. dubbele planten in beginstand
chem.
mech.
chem.
onkrui dbestri jding
12-13
12-13
mach. terugdunnen tot bbd-stand
12-14
9/4
11/4
9/4
zaaidatum
24 okt.
—
14 okt.
oogstdatum : handwerk
—
30 okt.
4 okt.
machinaal
P. Standen
Vicon
oogstmethode machinaal
—
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Bemonstering op tarra en gehalte uitgevoerd door de Coöp. Suikerfabriek te
Puttershoek.
Bij de opbrengstbepaling in handwerk werd op alle bedrijven van ieder object
5 x 10 m bietenrij met bietenspa en kopmes zeer nauwkeurig geoogst.
Bij het machinaal rooien werd op de proefboerderij van elk object eveneens
5 x 10 m rij afzonderlijk opgevangen en gewogen. Op het bedrijf Van den Hoek
werden de aanwezige 10 rijen bieten van ca 190 meter lengte van elk object
afzonderlijk machinaal geoogst, waarbij van elke methode twee vrachten naar
de suikerfabriek te Puttershoek gingen. Hier werden van elke vracht twee mon
sters genomen, zodat van elk object 4 monsters konden worden onderzocht op
suikergehalte en tarra.
De resultaten
De resultaten van deze methodevergelijking waren als volgt :
Bedrijf Van den Hoek
methode
A
B

vastgesteld
plantenaantal /ha
100.800
73.200

methode

vastgesteld
plantenaantal/ha
A
100.000
B
75.000
Bedrijf Van Kempen

Oogsten in handwerk
tarra
netto opbr. suikergehalte suikeropbrengst
perc. in tonnen/ha
in tonnen/ha
18.1
67.7
17.2
11.64
17.6
62.9
17.7
11.11
Machinaal oogsten
tarra
netto opbr. suikergehalte suikeropbrengst
perc. in tonnen/ha
in tonnen/ha
21.3
62.3
17.6
10.96
32.0(?)
51.1 (?)
17.5
8.74 (?)

Oogsten in handwerk
vastgesteld
tarra
netto opbr. suikergehalte suikeropbrengst
plantenaantal/ha perc. in tonnen/ha
in tonnen/ha
22.6
65.9
18.5
A
92.000
12.15
B
68.800
21.6
60.7
18.6
11.25
Proefboerderij „Mariënhof"

methode

methode
A
B

vastgesteld
plantenaantal/ha
96.000
68.000

Machinaal oogsten
tarra
netto opbr. suikergehalte suikeropbrengst
perc. in tonnen/ha
in tonnen/ha
12.0
51.5
16.8
8.85
12.4
50.8
17.2
8.77

Uit deze proeven blijkt dat methode A zeer gunstig naar voren komt. Op alle
bedrijven is hierbij de hoogste opbrengst bereikt.
Bij het in handwerk oogsten op bedrijf Van den Hoek, bleek een meer-opbrengst
van 4.8 ton per ha of ruim 7% aanwezig te zijn, terwijl het suikergehalte ge
middeld 0.5% lager was.
Bij het machinaal oogsten op 30 oktober is het berekende verschil ruim 11 ton
per ha, veroorzaakt door het extreem hoge tarracijfer bij methode B. Dit is niet
verklaarbaar en naar onze mening voor vergelijking niet bruikbaar. Bij het
40

machinaal oogsten van de beide objecten was geschat dat er weinig verschil in
percentage grondtarra aanwezig was. Bij gelijkschakeling van de percentages
grondtarra op 21.3%, wat naar onze mening zeker verantwoord is, blijkt nog een
verschil van ruim 5 ton aanwezig. Het suikergehalte ligt vrij gelijk.
Bij het handrooien op bedrijf Van Kempen bleek dezelfde tendens aanwezig te
zijn. Hier een hogere opbrengst van 5.2 ton per ha of ongeveer 8%. Het gehalte
van de bieten vertoont hier geen aanwijsbaar verschil.
Op de proefboerderij „Mariënhof" te Westmaas bleek de opbrengst op het A-veld
slechts weinig hoger te liggen, ondanks het feit dat een deel van de kleine bieten
bij het rooien onder zeer gunstige omstandigheden (zie percentage grondtarra)
tussen de spijlen van de korf door op de grond terugvielen. Tegenover een ruim
1% hogere opbrengst staat een lager suikergehalte van 0.4%, waardoor de
suikeropbrengst per ha weinig verschilt.
Uit deze interessante proeven mogen geen voorbarige conclusies worden getrok
ken. De vraag is n.l. of het gunstige jaar 1964 hier van invloed is geweest op de
wel zeer gunstige resultaten bij deze nieuwe methode. Het is dan ook gewenst
dat op een aantal bedrijven deze proeven op wat grotere schaal worden herhaald.
Eerst dan kan met enige zekerheid worden vastgesteld of de tendens voor een
hogere opbrengst aanwezig zal zijn.

EEN VERGELIJKENDE PROEF VROEG EN LAAT ZAAIEN
VAN SUIKERBIETEN OP KLEIGROND
Vaak komt het voor dat zich in maart reeds gunstige mogelijkheden voordoen
om bieten te zaaien. Hierdoor heeft men immers de kans de groeiperiode van het
gewas enigszins te verlengen.
Doordat op bedrijf Van den Berg te 's-Gravendeel regen het zaaiwerk op 19 maart
stagneerde, werd het mogelijk een vergelijkende proef op één perceel aan te leg
gen. Hierbij zou worden nagegaan hoe groot het verschil in opbrengst tussen
„vroeg en laat" zaaien zou zijn.
Eerst op 10 april kon het zaaien op dit perceel worden voortgezet.
Enige gegevens
: lichte kleigrond met ca 25% afslibbare delen.
: zesrijige Stanhay precisiezaaimachine met landwielaandrijving.
Ras
: Klein Wanzleben Polybeta C.
Rijenafstand en zaaiafstand in rij
: resp. 50 cm en 4.9 cm.
Onkruidbestrijding : volveldsbespuiting met Piramin (goed resultaat).
Opeenzetten
met lange hak van 16 cm in één bewerking.
Opkomstmetingen : vroeg gezaaide deel 20.1 bbd en 15.4% dubbele planten.
laat gezaaide deel 23.2 bbd en 19.4% dubbele planten.
Schietervorming
: vroeg gezaaide deel 11%,;
Iaat gezaaid : minder dan 1/2% schieters.
Grondsoort
Zaaien
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Opbrengstbepalingen
Op 21 oktober werden in elk object 5 stroken van 10 meter rijlengte in handwerk
met bietenspa en kopmes gerooid. De opbrengsten werden gewogen en voor
tarra- en gehalteonderzoek door de Coöp. Suikerfabriek te Puttershoek onder
zocht.
Bij het machinaal oogsten met Catchpole Cadet wagenrooier werd eerst het
vroeggezaaide gedeelte geoogst, wat rond 1 november geheel naar de fabriek
was afgevoerd. Daarna vond het rooien van de laatgezaaide bieten plaats.
Beide gedeelten werden nauwkeurig opgemeten, zodat een duidelijk inzicht in
de opbrengsten kon worden verkregen.
Hier volgen de opbrengstgegevens :

gedeelte
vroeg gezaaid
laat gezaaid

gedeelte
vroeg gezaaid
laat gezaaid

aantal
planten/ha
60.000
69.600

aantal
planten/ha
63.000
69.000

m handwerk rooien
op 21 oktober 1964
tarraperc. netto ton/ha
17.9
17.8

63.8
56.4

machinaal gerooid
oogstnetto ton/ha
periode
1—27 okt.
57.8
5—12 nov.
53.6

gehalte

suikeropbr.
in ton/ha

15.8
15.6

10.08

gehalte

suikeropbr.
in ton/ha
9.19
8.64

15.9
16.1

8.79

Bij het proefrooien in handwerk een opbrengstverschil van 7.4 ton per ha, terwijl
ook het suikergehalte 0.2% hoger was.
Bij het machinaal rooien blijkt dat wanneer laatgezaaide bieten ook het laatst
geoogst worden, dit een gunstig effect heeft op de opbrengst en suikergehalte.
Desondanks blijft een verschil in opbrengst van 4.2 ton per ha aanwezig.
De kans op een hogere opbrengst bij vroeg zaaien is veelal voldoende aanwezig,
hoewel op deze percelen meestal een aanzienlijk lagere beginstand in bbd voor
komt. Men zal bij vroeg zaaien dan ook op zijn hoede moeten zijn en zeker niet
ruimer dan op 5 cm zaaiafstand in de rij moeten zaaien.

AANWIJZINGEN DIE VAN BELANG ZIJN BIJ DE GRONDBEWERKING,
HET ZAAIEN EN DE VERZORGING VAN SUIKERBIETEN
Het zaaiklaarmaken van bietenland
Het zaaiklaarmaken van bietenland op kleigrond in één bewerking is ondanks
toepassing van gecombineerde bewerkingen een vrij moeilijke opgave. Met de
traditionele werktuigen is het zeer moeilijk een gelijkmatig los en vlak zaaibed
te krijgen.
Het is gewenst dat op niet-slempgevoelige grond tijdens nachtvorst in de winter
een vóórbewerking wordt uitgevoerd. Verder moet worden nagegaan met welke
werktuigen het mogelijk is bietenland wel in één bewerking op de juiste wijze
42

te bewerken. Wij denken hierbij speciaal aan toepassing van de Structural schudeg in verbrede uitvoering.
Bij het uitvoeren van gecombineerde bewerkingen is gebleken, dat met eggen
met korte tanden .gevolgd door schoonlandeg en/of cambrigerol zeer aanvaard
baar werk is te leveren. Laatstgenoemd werktuig kan alleen worden gebruikt
als de weersomstandigheden een zonnig en drogend karakter hebben.
Het zaaien van suikerbieten
Kiemkracht, eenkiemigheid en zeeffractie moeten bij precisiezaad aan hoge
eisen voldoen. In 1964 kwamen partijen voor die niet of nauwelijks aan de te
stellen minimum-eisen hebben voldaan. Het is duidelijk dat dan de kans op een
te dunne stand of zelfs overzaaien niet denkbeeldig is.
Het is tevens noodzakelijk dat de gebruiker van precisiezaad tijdig weet aan
welke eisen het door hem bestelde zaad voldoet, want daar heeft hij het volste
recht op. Maar hij zal dan ook tijdig zijn zaadbestelling moeten inzenden.
Het ontbreken van de voor precisiezaaien gewenste gegevens op de labels van
de zak zoals vrij algemeen voorkwam, staat gelijk aan het kopen van een kat in
de zak.
De zaaiafstand in de rij
De omstandigheden in april waren tijdens de april-zaai onverdeeld gunstig te
noemen, want korstvorming kwam weinig voor, terwijl de kiemtemperatuur vrij
hoog was. Toch bleek desondanks dat het berekende opkomstpercentage op de

Kan het niet uit de lengte komen, dan maar uit de breedte.
Een 12-rijige Monodrill precisiezaaimachine van loonbedrijf Breure te Dubbeldam.
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Zes meter brede onkruideg in opklapbaar raam in de hefrichting van de trekker.

deelnemende bedrijven schommelde tussen 42 en 63%, waarbij het gemiddelde lag
rond 50%.
Omdat men factoren als weersomstandigheden na het zaaien, lage kiemtemperaturen, korstvorming na veel regen, niet vooraf kan bepalen, dient geen risico
van ruimere zaaiafstanden te worden genomen. Alleen al de kans op een slechte
veldopkomst van eenmaal in de 10 jaar, maakt ruimere zaai onverantwoord.
Een zaaiafstand die ligt tussen 4y2 en 5 y2 cm is verantwoord, waarbij men nog
rekening zal moeten houden met grondsoort en omstandigheden.
Uit proeven is vastgesteld dat zaaien op ruimere afstanden slechts weinig tijd
winst brengt bij het opeenzetten.
Om een goede verdeling van het zaad en een maximale vulling van schijven en
bandjes te bereiken, is het beter dat de rijsnelheid de grens van 4 km per uur
niet overschrijdt. Ook de werking van de drukrol komt dan beter tot zijn recht.
Men moet altijd goed voor ogen houden dat precisiezaaien precisiewerk vereist.
De mogelijkheden van chemische en mechanische onkruidbestrijding
De resultaten met chemische onkruidbestrijding waren in 1964 gunstig te noe
men, zodat in 1965 een belangrijke toename van deze methode verwacht mag
worden. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat de werking elk jaar niet
gelijk is. In de afgelopen vier jaar, gaf een bespuiting tweemaal zeer goed en
ook tweemaal een zeer matig resultaat.
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Wil het middel een goede onkruiddoding geven, dan dient de toplaag voldoende
vochtig te zijn. Zo nu en dan enige regen, zoals in 1964 het geval was, geeft een
uitermate gunstig effect. Blijft het lang droog na het zaaien dan moet men niet
te hoge verwachtingen hebben.
En juist daarom kunnen chemische en mechanische onkruidbestrijding niet los
van elkaar worden gezien. Werkt het chemische middel namelijk goed, dan kan
zeker niet constant met onkruideg en rijendunner worden gewerkt, terwijl in een
langdurige droge periode het werken met deze machines juist wel onbeperkt kan
plaatsvinden.
Rijenbespuiting heeft als voordeel dat bij bijv. Piramin bespuiting ca 90 gulden
per ha op middel kan worden bespaard. Gebeurt de rijenbespuiting gelijktijdig
met het zaaien, dan is het gewenst dat een grote tank met bijv. 1000 liter water
bij het perceel staat, waarbij deze zo hoog moet geplaatst zijn, dat snel water in
het spuitvat kan worden overgeheveld. Past men een dergelijke werkwijze toe dan
vraagt het vullen niet meer dan een y2 tot % uur per werkdag.
Het machinaal uitdunnen van het gewas
Een rijendunner leent zich zowel voor het uitdunnen van het gewas als voor
onkruidbestrijding. Wil men de machine voor onkruidbestrijding inzetten dan
moeten pennen worden gebruikt. Bij kiemend onkruid is een zeer goede bestrij
ding mogelijk; staat het onkruid echter eenmaal boven dan is men te laat. Voor
het uitdunnen van het gewas kunnen mesjes van verschillende grootte worden
gebruikt. De nieuwe „driehoeksmesjes" geven een veel beter duneffect dan de
oudere types mesjes.
Wil men machinaal uitdunnen dan is het noodzakelijk :
—

dat eerst geteld wordt met de meetlat, waarna de gemiddelde bbd-stand
wordt berekend ;
— dat daarna wordt vastgesteld tot welke stand zal worden teruggedund,
waar men bij de nieuwe Vicon dunner met de „Steketee Beet Computor"
direct af kan lezen welke mesjes moeten worden gebruikt.
Bij de machines met aftakasaandrijving en toerenvariator, moet men echter
altijd eerst het uitdunpercentage berekenen, waarbij men als volgt werkt :
— bepaal de gemiddelde bbd-stand, dit is bijvoorbeeld : 24 bbd
— men wil in eenmaal terugdunnen tot
14 bbd
—

er moeten verwijderd worden

10 bbd =10= ca 42%
24

—
—

men wil terugdunnen met mesje van 6 cm
pas de formule toe 2 x m x n x 100 = s en u berekent 2 x 6 x 1 x 100 = 28 cm
slaglengte.
d
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Naast een goede afstelling van de dunmachine is de werksnelheid mede bepalend
voor de kwaliteit van het werk. Bij een korte slaglengte moet langzaam gereden
worden; bij een grotere slaglengte past men de snelheid aan. Hiervoor kan men
aanhouden : rijsnelheid in km/uur = slaglengte : 10.
Bij een slaglengte van 32 cm dus 32 : 10 = 3.2 km per uur. Deze werksnelheid
mag met niet meer dan 10% worden overschreden.
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Meerjarige proeven hebben aangetoond, dat indien gewenst, zonder bezwaar tot
een eindstand van 12 à 13 bbd oftewel ca 100.000 planten per ha kan worden
teruggedund.
De resultaten van de praktijkproeven
De in 1964 genomen proeven bij de bietenverzorging hebben aangetoond, dat niet
zonder meer mag worden aangenomen, dat op elk bedrijf de mogelijkheden aan
wezig zijn, de methode zodanig perfect uit te voeren, dat per man een zeer
grote oppervlakte in handwerk kan worden verzorgd.
Daarvoor zijn teveel factoren van invloed op het te bereiken resultaat. Bovendien
en dat moet worden vooropgesteld is nog slechts op enkele bedrijven de nood
zaak van een grote oppervlakte per man aanwezig. Wel is het echter belangrijk
dat een ieder zich kan oriënteren op de mogelijkheden die deze moderne ver
zorgingstechniek heeft te bieden.
Wanneer men zich voorstelt een grote oppervlakte suikerbieten per man te
verzorgen, dan zal aan de volgende eisen moeten worden voldaan :
—
—

de grondbewerking en het zaaien moeten doordacht worden uitgevoerd ;
er moet sprake zijn van schoon land; sterk met wortelonkruiden vervuilde
percelen komen zeker niet in aanmerking ;
— aan de chemische en mechanische onkruidbestrijding moet zeer veel aan
dacht worden geschonken ;
— de kwaliteit van het machinaal uitdunnen van het gewas en de geleverde
prestatie bij het handwerk zijn van doorslaggevende betekenis voor het te
te bereiken resultaat.
Deze proeven hebben geleerd, dat verschillende factoren een sterk negatieve
invloed op het uiteindelijk resultaat kunnen uitoefenen.
In het kort zijn dit o.m. :
—

ziekte van het personeel of stagnatie van het werk door familieomstandig
heden maken deze methode kwetsbaar ;
— abnormaal ongunstige werkomstandigheden op zeer zware kleigrond bemoei
lijken niet alleen het machinaal werk, maar ook wordt het handwerk minder
aangenaam ;
— vaak komt men niet tot de vereiste prestatie, omdat :
geen tarief is gemaakt of kon worden bereikt ;
verhoogd uurloon onvoldoende prestatieverhoging opleverde ;
„men" teveel aan de traditionele methode vastzat ;
te moeilijk omgeschakeld wordt van opeenzetten naar „corrigeren en
wieden".
Toch bleek uit deze proeven, dat zelfs bij veel onkruidgroei, de methode nog
uitstekend kan slagen. Daarbij is gebleken dat de arbeidsproduktiviteit per man
bij het in handwerk verzorgen van suikerbieten, niet meer nauw begrensd wordt
door een beperkte oppervlakte.
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Vergelijking van twee moderne methoden bij de verzorging
Bij de vergelijking van de methoden :
A. machinaal dunnen tot eindstand van ca 100.000 planten per ha (12 à 13 bbd),
daarna alleen wieden (12—15 manuren per ha) ;
B. machinaal uitdunnen eveneens tot 12 à 13 bbd, daarna gelijktijdig wieden
en overtollige planten opruimen tot eindstand van ca 75.000 per ha, later
nawieden (totaaltijd handwerk per ha 30—35 manuren),
kon worden vastgesteld, dat op drie bedrijven waar deze methode in een proef
werden vergeleken, de opbrengst bij de eerstgenoemde methode A hoger was.
Mogelijk heeft het gunstige jaar 1964 hier een belangrijke invloed gehad.
Het is gewenst dat in 1965 proeven op grotere schaal worden aangelegd.
Vergelijkende proef vroeg en laat zaaien van suikerbieten
Indien vroeg kan worden gezaaid is de kans op de hoogste opbrengst zeker
aanwezig. Een lange groeiperiode is voor bieten uitermate belangrijk, vooral in
een jaar waarin van goede groeiomstandigheden kan worden gesproken.
Laatgezaaide bieten kunnen nog een behoorlijk deel van de achterstand inhalen
door de groeiperiode te verlengen en het gewas laat te oogsten. De kans dat dit
oogsten dan onder moeilijke omstandigheden moet plaatsvinden wordt echter
groter.
Samenvattend geven wij nog een vergelijkend overzicht van het aantal bestede
arbeidsuren per ha voor het handwerk op de bedrijven.
bedrijf
Van den Heuvel
Van Kempen
Vijfvinkel
Proefboerderij
Van den Hoek

Vijfvinkel

gespoten percelen
periode
periode
uren
opeenzetten
wieden
opeenzetten
13-5—5-6
9-6—30-6
51.6
8-6—18-6
5-5—3-6
25.6
27-5—8-6 18-6—25-6
29.3
35.9
niet-gespoten percelen
1-7— 9-7
4-5— 8-5
23.2
15-5—27-5 12-6—30-6
33.6
27-5— 8-6 13-7—16-7
24.9
gemiddelde tijd/ha
27.8
11-5—27-5
8-6—18-6
45.5

uren
wieden
38.9
11.6
21.2
16.5

totaaltijd/ha
90.5
37.2
50.5
52.4

43.1
41.8
11.3
30.4
39.7

66.3
75.4
36.2
58.2
85.2

Bedrijf Van den Heuvel
Ondanks het goede resultaat van de chemische onkruidbestrijding een hoge tijd
zowel voor opeenzetten als het wieden, ontstaan door :
— een vrij hoog percentage dubbele planten in de stand;
— het teveel letten op dubbele planten, waardoor bij opeenzetten veel gebukt
werd;
— onvoldoende prestatieverhoging door verhoogd uurloon;
— onvoldoende mechanische onkruidbestrijding (eggen etc.);
— te korte werking van chemisch middel.
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Bedrijf Van Kempen
Zowel het aantal uren voor opeenzetten als het wieden voldoet nauwkeurig aan
de normen. Het werken met korte schrepel over periode van 6 weken moet sterk
worden afgeraden.
Bedrijf Vijfvinkel
Op gespoten perceel een goede arbeidstijd voor opeenzetten, terwijl de tijd voor
wieden vrij redelijk is. Op het niet gespoten deel voor beide onderdelen een hoge
arbeidstijd. Duidelijk komt naar voren dat de noodzaak van een hoge prestatie
per man niet aanwezig was, doordat wegens ziekte van de vaste arbeider het
„systeem" faalde. Bovendien gaf ook hier wortelonkruid een sterk remmend
effect.
Proefboerderij
Een te hoge tijd voor het opeenzetten, wat onder deze omstandigheden zeker
10 uur teveel is per ha. De tijd voor wieden is vrij redelijk, hoewel ook hierbij
gesproken kan worden van onvoldoende prestatieverhoging door verhoogd uur
loon.
Bedrijf Van den Hoek
Perceel 1 toont een gunstige tijd voor opeenzetten, maar het wieden is hier het
knelpunt geworden, omdat te weinig controle op kiemend onkruid werd uitge
oefend.
Perceel 2 was een perceel wat niet in een dergelijke proefopzet thuishoorde. Een
te sterke bezetting met wortelonkruiden om tot het gewenste resultaat te komen.
Het ingestelde tarief heeft desondanks nog tot een goede prestatie geleid.
Perceel 3 werd met rijendunner goed bijgehouden, waardoor tevens het onkruid
voldoende kon worden bestreden. Ook het licht aanaarden heeft hier een gunstig
effect gehad. De tijd voor opeenzetten/corrigeren en wieden is dan ook laag.
Gemiddelde opbrengsten
Deze waren voor de proefpercelen gemiddeld als volgt :
opbrengst
in tonnen/ha

gemiddeld
suikergehalte

Van den Heuvel
Van Kempen
Vijfvinkel

53.0
56.6
51.6

17.9
16.9
17.8

Proefboerderij
Van den Hoek

53.5
55.6

17.1
16.6

oogstperiode
tegen einde leveringstermijn
normale leveringstermijnen
helft in vroege levering, rest
termijnlevering
normale leveringstermijnen
normale leveringstermijnen

ENKELE KOSTENVERGELIJKINGEN
VAN DE VOORJAARSWERKZAAMHEDEN BIJ SUIKERBIETEN
Het is van belang om naast opvoering van de arbeidsproduktiviteit per man ook
de rentabiliteit terdege in het oog te houden. Wij willen hiervoor enkele moge
lijkheden vergelijken. Vanzelfsprekend is het niet doenlijk alle voorkomende
methoden in deze beschouwing te betrekken.
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Uitgegaan wordt van een bedrijf waar ll/2 ha suikerbieten worden geteeld, terwijl
de waardering van de man-uren en trekker-uren bij het machinaal werk beide op
f 3,50 per uur worden gesteld.
Zaaien
met zesrijige zaaimachine
kosten per ha
gewone zaaimachine
M-zaad
f 97,30
7 kg à f 13,90
kosten zaaien per ha
zaaimachine f 2400,—
percentage jaarkosten 15%
jaarkosten
f 360,—
gebruik : eigendom
te zaaien opp. per jaar 30 ha
kosten per ha
f 12,—
7—
arbeid 1 mu-1 tu
f
kosten per ha
—
f 116,30
voor zaaien en zaad

precisiezaaimachine
precisie-zaad
5.6 kg à f 19,10
f 107,—
kosten zaaien per ha
pree. zaaimachine f 3500,—
percentage jaarkosten 18%
jaarkosten
f 630,—
in combinatie
15 ha
kosten per ha
f 42 —
8,75
1^4 mu-l^ tu
f
f 157,75

Chemische onkruidbestrijding
kosten per ha

15,—

Rijenbespuiting
opbouwspuit op zaaimachine
zesrijig (3 m).
Pirazon
15 x f 130,— =
f 39,—
50
rijenspuit
f 900,- à 18% = f 162 : 15 ha f 10,80

f 145,—

f 49,80

Volveldbespuiting
methode : vóór opkomst spuiten
werkbreedte : 15 m.
middel : Pirazon
kosten middel : f 130,—
f 130,—
spuiten : loonwerk
kosten per ha
chemische onkruidbestr.

f

Machinaal dunnen of wieden
kosten per ha
Eenmansbediening
Tweemansbediening
gebruik : in combinatie
in combinatie
kosten machine f 1800,—
perc. jaarkosten 18%, = f 324,—
kosten per ha bij 15 ha f 21,60
arbeid: IV2 mu-11/2 tu = f 10,50 per keer per ha 3 mu-1 % tu = f 15,75 per k/ha;
norm : % van opp. 3 keer bewerken, waarvan 1 x met pennen en 2 x met mesjes,
kosten: 3/4x3 = 2y4xf 10,50 f 23,60 % x 3 = 214 x f 15,75
f 35,40
machinekosten
f 21,60
f 21,60
kosten per ha machinaal dunnen f 45,20

f 57,—
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Onkruideggen
zes meter breed in raamwerk in hefinrichting
kosten per ha
kosten werktuig
f 600,—
percentage jaarkosten
12%
jaarkosten
f 72,—
te gebruiken voor totaal 40 ha (ook aardappelen) = 72 : 40 = f 1,80 p. ha p. keer
arbeid : % mu + % tu = f
5,25
werktuigkosten
f
1,80
kosten per ha per keer
f
7,05
Bij drie bewerkingen per jaar 3 x f 7,05 = f 21,15.
Schoffelen
drie meter werkbreedte
kosten per ha
kosten werktuig
f 1000,—
percentage jaarkosten
15%
jaarkosten
f 150,—
toepassing : alleen in bieten f 150,— :
= f 20,— per ha
arbeid : 1 mu/1 tu
f
7,—
Bij 3 bewerkingen p. jaar 3 x f 7,— = f 21,
1- f 20,— werktuigkosten = f 41,—.

Een bewerking met gladde rol kan de kwaliteit van het machinaal uitdunnen
gunstig beïnvloeden.
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methode :
zaaien :
zaad :
bespuiting :
resultaat :
onkruidbezetting :
onkruideggen :
schoffelen :
machinaal dunnen
en schoffelen
uren opeenzetten
en wieden :
tarief per ha :
zaaien :
zaad :
chem. onkruidbestr.:
onkruideggen :
schoffelen
mach. dunnen/
schoffelen
opeenzetten/wieden

Enkele vergelijkingen van methoden
1
2
gew. zaaimachine pree. zaaimachine
pree. zaad
M-zaad
rijenbespuiting
geen
geen
goed
matig
gering vrij veel
weinig
veel
lx
3 x
4 x
2 x
lx
lx
3 x
3 x

pree. zaaimachine
pree. zaad
volveldsbesp.
goed
matig
gering vrij veel
lx
3 x
0 x
lx

IV2XI man 2^x2 man l^xl man 2^x2 man
70
C.A.O.

100
C.A.O.

19
90

19
90

—

—

14
41

28
41

—

—

400

450

35
55
35
55
f 180
f240
f 180
f240
Kosten per ha (afgerond op hele gulc
51
51
51
51
107
107
107
107
50
145
145
50
7
7
21
21
—
27
27
27
37
180

57
240

37
180

57
240

527
kosten per ha
459
553
648
564
628
De hier berekend C.A.O. tarieven en tarieven bij de „nieuwe methode" van opeenzetten en wieden zijn normen waarin sociale lasten zijn opgenomen.

De factor arbeid wordt bij de moderne verzorgingstechniek
hoe langer hoe meer teruggedrongen.
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