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In de tuinbouw zijn kwaliteit en prijs van de gewassen de punten waarop vooral de
aandacht gericht moet blijven. Onze tuinbouwers kunnen het met hun producten best
tegen het buitenland opnemen. De afzet schept echter vaak moeilijkheden. Desondanks
kan worden vermeld dat de fruit- en glascultuur is uitgebreid. Veel onverwarmd glas is
volgens opgave van de consulent te Naaldwijk van verwarmingsinstallaties voorzien
(±10%); het areaal koud glas is met 100% toegenomen. Dit zou verontrustend
kunnen worden genoemd, maar het toont ook aan, dat de tuinbouwers niet pessimis
tisch zijn.
Wil ook in de toekomst de Nederlandse tuinbouw blijven meedoen, dan is het nodig
dat de wetenschappelijke kennis zoveel mogelijk wordt benut. Hier ligt een taak voor
het I.T.T. en voor allen die er in de provincie direct of zijdelings mee te maken hebben.
Het is verheugend dat een groot aantal vertegenwoordigers uit het hele land op deze
dagen bijeen is. Daardoor is een intensieve uitwisseling van ervaringen mogelijk.
De teelt op de tuinbouwbedrijven dient gericht te zijn op kwaliteitsproducten. Voor
zover in stookkassen wordt geteeld, moet niet alleen naar zuinig, maar ook naar beter
stoken worden gestreefd. De techniek van het stoken heeft bij het l.T.T. dan ook de
volle belangstelling. Met behulp van gelden uit het Marshall-fonds is het mogelijk ge
worden een aantal stooktechnici te vormen, die de tuinbouwers adviezen verstrekken.
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UIT DE ALGEMENE INLEIDING VAN Dr Ir E. W. B. VAN DEN MUIJZENBERG
Bij het kiezen van de onderwerpen voor de eerste dag van deze serie ontwikkelingsdagen
hebben wij het onderwerp „lucht" in het middelpunt van de belangstelling geplaatst.
Nu is lucht ook in tuinbouwkundig opzicht een ruim begrip. Voor vandaag bepalen wij
ons tot de lucht als temperatuurdrager. Dit onderwerp zal van verschillende zijden
worden belicht.
De heer SPOELSTRA zal spreken over de lucht als warmtedrager, waarbij hij de toe
passing van warme-luchtkachels zal behandelen. Daarbij zal vooral aandacht worden
besteed aan de verwarming van kweekruimten, zoals kassen, bollenschuren en champignonhuizen. Gezien de toenemende belangstelling voor dit vraagstuk mag een be
handeling van deze materie zeker van belang worden geacht.
Drs BUSINGER zal aan de hand van de proeven, die hij in de kassen op ons proefterrein heeft genomen, nagaan welke invloed de stand van de luchtramen heeft op de
luchtbeweging in deze ruimten. Daarbij zal soms bevestigd worden wat de ervaren
kweker al lang weet, doch er zijn ook enkele conclusies getrokken die naar mijn gevoel
niet direct voor de hand liggen. Ik verwacht na zijn voordracht dan ook wel enige
discussie.
Dit onderwerp is ook daarom van zo groot belang, omdat er steeds meer grotere
ruiten worden gebruikt, die zo goed mogelijk worden afgedicht. Dit in tegenstelling
tot het verleden, toen het grote aantal kieren in de kas een belangrijke rol bij de ven
tilatie vervulde.
Ir HUPKES van het bureau Kracht zal als gast-medewerker een en ander vertellen
over de toepassing van ventilatoren. Nadat dus eerst de mogelijkheden zijn belicht door
mijn medewerkers bij onderzoek en voorlichting, zal de voordracht van iemand van het
bedrijfsleven over de realisering van deze mogelijkheden een passend sluitstuk van deze
middag kunnen worden. Ik wil dit dan ook zien als een goed voorbeeld van samen
werking.
De betekenis van ventilatoren voor de tuinbouw is de laatste jaren sterk toegenomen.
Ik denk niet alleen aan de luchtverwarmingsinstallaties in bollenschuren, champignon
huizen, e.d., doch ook aan het voor- en nadrogen van kruiden, de bewaring van gestort
product, zoals plantuien. Daarnaast wordt langzamerhand behalve de luchtverversing,
ook de luchtbeweging in kassen meer van betekenis. Prof. WENT, die in zijn klimaatkas
(phytotron) een zestigmalige luchtverversing of circulatie per uur heeft, meent zelfs dat
hierdoor het nut van verhoging van het gehalte aan koolzuurgas komt te vervallen.
De luchtbeweging, vroeger mede veroorzaakt door kieren in de kas, is waarschijnlijk
van meer betekenis dan we dachten, o.a. voor de vruchtzetting bij de teelt van vroege
tomaten.
Het vorig jaar merkte ik op dat de ontwikkeling van de teelt in verwarmde kassen
mede te danken was aan de omstandigheid dat veelal gebruik kon worden gemaakt van
de restwaarde van de scheepsbouw, zoals stoomketels en pijpen. Thans meen ik de
richting waarin de kasverwarming zich verder zal kunnen ontwikkelen, het best te
kunnen weergeven door de mening die een van mijn medewerkers onlangs als volgt uitte:
„Er moet een specifieke tuinbouwverwarmingsketel komen, die niet alleen binnen
ruime grenzen regelbaar is, doch die ook een groot aanpassingsvermogen bezit, waar
door hij geschikt is voor verschillende soorten brandstof.".
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P. A. SPOELSTRA

DE MOGELIJKHEDEN VAN
WARME-LUCHTKACHELS IN DE TUINBOUW
The scopes of the use of hot-air stoves in horticulture

Wanneer over de toepassing van de warme-luchtkachel wordt gesproken, gaat het in
wezen om toepassing van het warme-luchtverwarmingssysteem. Voordat uiteengezet zal
worden, waar warme-luchtverwarming doelmatig kan zijn en wat we mogen verwachten
van de warme-luchtkachel als warmtebron, is het voor een goed begrip van belang in
het kort de verschillende belangrijkste verwarmingssystemen te noemen en de belang
rijkste kenmerken er van even naar voren te brengen.
A. Gewone kachelverwarming
De warmte-afgifte vindt plaats door straling en vrije convectie.
De warmte-afgifte is meestal zeer plaatselijk, doordat maar één of enkele kachels
worden geplaatst.
Figuur 1
Bij de warmte-afgifte door
straling treden aanzienlijke tem
peratuurverschillen op (stra
lingsintensiteit neemt omge
keerd evenredig af met het
kwadraat van de afstand).
Convectieve warmte-afgifte is
slechts mogelijk bij tempera
tM
^
tuurverschillen, vooral in het
verticale vlak.
J
^
riA/Wvw*De
temperatuurverschillen
zijn groter naarmate meer
/ 7—V
warmte moet worden ontwik
keld (bij kouder weer of voor
hogere ruimtetemperaturen ).
Stralingswarmte

1 — Kachel

Convectiewarmte

B. Centrale verwarming met water
Uitvoering I (fig. 2)
De warmte-afgifte vindt plaats door straling en vrije convectie.
De warmte-afgifte is doorgaans veel minder plaatselijk dan bij gewone kachelver
warming.
Ook hier treden temperatuurverschillen op, maar door de betere verdeling van de
warmte zijn zij kleiner dan bij gewone kachelverwarming.
Ontwikkelingsdagen
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Figuur 2

Uitvoering II (fig. 3)
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Figuur 3
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Figuur 4

De warmte-afgifte vindt voornamelijk plaats
door straling.
De gelijkmatigheid van de temperatuur is
zeer afhankelijk van de verdeling van de
stralingswarmte. Plaatselijke stralingsafgifte
veroorzaakt grote temperatuurverschillen.
C. Warme-luchtverwarming met vrije convectie
(fig. 4)
Warmte-afgifte vindt voornamelijk plaats
door vrije convectie.
Door de lage oppervlaktetemperatuur van
de buitenmantel ontbreekt de straling vrijwel
geheel. De vrije convectie is des te groter.
De luchttemperaturen in het horizontale
vlak zijn daardoor gelijkmatiger dan bij de
systemen A en BI. De circulatiesnelheid
van de lucht is afhankelijk van de weer
stand die de lucht bij het passeren van de
warmtebron ondervindt. In het verticale vlak
treden aanzienlijke temperatuurverschillen
op (ook bij geringe weerstand bij de warmte
bron) vooral bij grote warmtebehoefte.
D. Warme-luchtverwarming
convectie (fig. 5 )

met

gedwongen

Warmte-afgifte vindt voornamelijk plaats
door convectie, maar doordat de lucht in
veel snellere beweging kan worden gebracht
dan bij systeem C mogelijk is, zijn de tempe
ratuurverschillen geringer.
De snellere luchtbeweging heeft een
grotere drogende werking tot gevolg.
1 = Warme-luchtkachel
Stralingswarmte

Convectiewarmte
Figuur 5

1 = Warme-luchtkachel

2 = Warme lucht

E. Warme-luchtverwarming met gedwongen con
vectie, beheerste ventilatie en iuchtverdeling
Bij de hiervoor genoemde systemen is er
geen sprake van beheersing van de ventilatie
en de Iuchtverdeling. Daar komt luchtver
versing alleen tot stand door zogenaamde
natuurlijke ventilatie (ramen, deuren e.d.).
Deze wijze van ventileren veroorzaakt grote
temperatuurverschillen.
In veel gevallen is het noodzakelijk, dat
ventilatie en Iuchtverdeling op beheerste wijze

3 = Ventilator

geschieden, bijv. in bollenschuren, champignonkwekerijen e.d. Dan moet warme-luchtverwarming worden toegepast als aangegeven in fig. 6.
Figuur 6

1—
2=
3=
4=
5 =
6=
7 —

Warme-luchtkachel
Warme lucht
Retourlucht
Verse lucht
Afvoerlucht
Ventilator
Wisselkiep

Enkele algemene opmerkingen
Hiervoor is gesproken over temperatuurverschillen tengevolge van straling, convectie en
Ventilatie. Men mag nooit de fout maken, de oorzaak alleen te zoeken bij het ver
warmingssysteem. Er kan niet genoeg op worden gewezen, dat ook de constructie van
het bouwwerk zeer belangrijk is voor het verkrijgen van een al dan niet gelijkmatige
temperatuur. Zoals warme oppervlakken door straling plaatselijk hogere temperaturen
veroorzaken, doen koude oppervlakken plaatselijk lagere temperaturen optreden. Een
kas geeft in dit opzicht veel meer moeilijkheden dan bijv. een goed geïsoleerde bloembollenschuur.
Het beheersen van de ventilatie vereist eveneens een goed gesloten bouwwerk, dus
zonder grote naden en kieren. Het zal duidelijk zijn, dat ook in dit opzicht de gemiddelde
kas heel wat meer problemen schept dan een bollenschuur, champignonhuis, enz.
VOOR WELKE RUIMTEN KOMT WARME-LUCHTVERWARMING
IN AANMERKING?
In bollenschuren, champignonhuizen, plantuienbewaarplaatsen en drooginrichtingen kan
warme-luchtverwarming met succes worden toegepast, omdat:
dit systeem veel meer mogelijkheden heeft voor het verkrijgen van een homogeen
klimaat, d.w.z. gelijkmatige temperatuur, vochtigheid, luchtverdeling en regeling van de
ventilatie, dan de andere systemen;
deze bouwwerken voor het verkrijgen van een gelijkmatige temperatuur, beheerste
ventilatie e.d., goed geconstrueerd kunnen zijn;
de ventilatorcapaciteit in het algemeen niet zo groot behoeft te zijn, dat toepassing
economisch niet verantwoord is (stroomverbruik). (De ventilatorcapaciteit hangt samen
met het warmteverlies in de te verwarmen en te ventileren ruimten.)
In kassen en warenhuizen wordt warme-luchtverwarming nog maar op bescheiden
schaal toegepast. Toch bestaat er om verschillende redenen zeer veel belangstelling voor.
In een kas veroorzaken de koude glasvlakken in hun omgeving lagere temperaturen,
waardoor vooral bij ongunstige weersomstandigheden en vrij hoge kastemperaturen
ontoelaatbare groeiverschillen bij de planten kunnen optreden.
Oritwikkelingsdagen
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Het belang van voldoende gevelverwarming met pijpen (meestal met warm water) om
de straling van het koude glas te compenseren door straling van de pijpen langs dit
glas, zal geen kweker tegenspreken. Vooral bij kassen die zogenaamd zwaar verwarmd
moeten worden, is dit van groot belang. Bij lichtere verwarming is het ook wel belangrijk,
doch lang niet in die mate als bij zware verwarming. Immers, dan is over de totale
groeiperiode van de gewassen de tijd dat verwarmd moet worden in het algemeen veel
korter dan bij zware verwarming.
We kunnen dus voor kassen al de conclusie trekken, dat warme-luchtverwarming voor
zware verwarming minder gewenst is. Een gelijkmatige temperatuur is moeilijk te ver
krijgen. Er is wel iets te bereiken als we de capaciteit van de ventilator(en) zeer groot
kiezen, maar dan is toepassing door het grote stroomverbruik meestal niet meer
economisch verantwoord. Bovendien kan voor bepaalde teelten de drogende werking
tengevolge van de luchtsnelheden te groot zijn. Ook is bij zware verwarming de ver
damping van het water uit de grond te sterk, wat een te grote daling van de grondtemperatuur tot gevolg kan hebben.
DE WARME-LUCHTKACHEL ALS WARMTEBRON
In bollenschuren, champignonhuizen e.d. is het in het algemeen van belang elke ruimte
apart te kunnen verwarmen en ventileren. Ook moet voor elke ruimte de ventilatie en
de verwarming onafhankelijk van elkaar geregeld kunnen worden. Is er maar één ruimte,
dan kan een systeem aangelegd worden als aangegeven ónder E.
Hoe de aanleg voor meer afdelingen met één warme-luchtkachel kan zijn, geeft
fig. 7 weer.
Figuur 7

1 = Warme-luchtkachel
2 = Warme lucht
3 = Verse lucht
4 — Retourlucht

5 = Afvoerlucht
6 — Klep
7 = Wisselklep

Bij beschouwing van deze figuur blijkt, dat
1. de inblaastemperatuur van de lucht voor beide afdelingen dezelfde is;
2. temperatuurverhoging voor één afdeling tot gevolg heeft, dat er minder warme lucht
in de andere afdeling moet worden geblazen. Daardoor ontstaan vrij grote tempe
ratuurverschillen in de laatste afdeling en treden waarschijnlijk moeilijkheden in de
luchtverversing op.
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Conclusie: temperatuur- en ventilatieregeling zijn niet onafhankelijk van elkaar
regelbaar;
3. vermenging van de lucht uit de beide afdelingen plaats vindt, waardoor uitbreiding
van ziekten in de hand wordt gewerkt.
Een installatie voor meer afdelingen met één warme-luchtkachel als in fig. 8 komt
wel voor, doch voldoet voor bepaalde toepassingen niet.
Figuur 8
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De voor- en nadelen van deze installatie zijn:
1. Circulatie is per afdeling mogelijk met behulp van de volledige ventilatorcapaciteit,
doch dan zonder verwarming.
2. Ventilatie is per afdeling mogelijk met behulp van de volledige ventilatorcapaciteit,
eveneens zonder verwarming.
3. Verwarming is alleen mogelijk met verwarmde ventilatielucht.
4. De luchthoeveelheid die in beweging is, kan altijd nagenoeg gelijk zijn, zodat bijv.
bij verandering van de ventilatie de temperatuur gelijkmatig blijft.
5. De bediening met de vele kleppen is zeer omslachtig. In de practijk blijkt ze vaak
moeilijkheden op te leveren.
Conclusie: toepassing is mogelijk in de gevallen waarin temperatuur- en ventilatieeisen voor de afzonderlijke afdelingen niet veel uiteenlopen. Een champignonhuis
met uitzweetruimte en kweekruimte(n) geeft bij deze uitvoering moeilijkheden.
In veel gevallen, vooral in de bloembollenschuren, is het gewenst een installatie aan
te leggen, die het mogelijk maakt, dat de schuurafdelingen tegelijk voor verschillende
bol- en knolgewassen kunnen worden gebruikt.
Het is mogelijk elke schuurafdeling zijn eigen warme-luchtkachel te geven. De nadelen
van deze werkwijze zijn:
1. veel bediening;
2. aan elke schuurafdeling wordt veel plaatsruimte onttrokken ( ± 7,5 m3 bouwruimte) ;
3. elke kachel heeft zijn eigen schoorsteen nodig;
4. stof bij het stoken met vaste brandstof;
5. gevaar voor gassen.
Ontwikkelingsdagen
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Men kan in de meeste gevallen beter een installatie aanleggen als aangegeven in
fig. 9. Zij is veelal niet duurder en biedt toch meer mogelijkheden voor nauwkeurige
automatische temperatuurregeling.
Figuur 9
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Ook in kassen en warenhuizen wordt de warme-luchtkachel meer en meer toegepast.
Dit is begrijpelijk, omdat de bedrijven met verwarmde kassen in het algemeen betere
bedrijfsuitkomsten hebben dan die met koude kassen. Men ziet in plaatsing van een
warme-luchtkachel een mogelijkheid met aanzienlijk geringere investeringskosten te
kunnen volstaan dan bij de plaatsing van centrale verwarming.
Het aantal toepassingen is nog te klein om een conclusie te kunnen trekken. Wat
er in dit artikel van wordt gezegd, behoeft niet als een definitief oordeel te worden
beschouwd.
De reactie van het gewas In kassen en warenhuizen op warme-luchtverwarming
In ons land wordt warme-luchtverwarming toegepast voor: lichte verwarming van
tomaten in warenhuizen; opkweken van tomatenplanten (kleine oppervlakte); vorstvrij
houden van chrysanten, freesia's, anemonen; kweken van rozen in kleine kasjes; anjer
teelt; slateelt; trekken van tulpen; zware verwarming van tomaten in een kas van het
I.T.T. (400 m2 kasopp., 12 000 m3 lucht/uur).
Bij het bezoeken van de betrokken kwekers krijgt men in het algemeen de indruk,
dat zij tevreden zijn over deze methode van verwarmen. In bepaalde gevallen vond
men de resultaten beter dan die met centrale verwarming. Een kweker had bij het hoger
worden van zijn tomatengewas in het warenhuis veel last van meeldauw ondervonden.
Het is zeker niet onmogelijk, dat bij een hoog opgroeiend dicht gewas de luchtbeweging
te gering wordt. Het is echter ook niet onmogelijk, dat de kweker uit angst voor uit
droging te veel heeft gegoten.
Op het I.T.T. ondervonden wij deze moeilijkheid zeker niet bij de hoogste stand
van het gewas. In de eerste plaats betreft het hier een kas met veel ruimte tussen glas
en bovenkant van het gewas, zodat er een goede luchtverdeling tot stand kan komen.
In de tweede plaats is de luchthoeveelheid veel groter dan in de practijk gebruikelijk is
(ruim het drievoudige). In de derde plaats wordt de lucht over de gehele kas gelijkmatig
verdeeld ingeblazen via uitblaasmondjes. Tengevolge van deze luchtinjectie wordt een
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zeer grote luchthoeveelheid in beweging gebracht. In deze kas zijn de luchttemperaturen
dan ook zeer gelijkmatig, zowel in het horizontale als in het verticale vlak. Tijdens de
vorstperiode in Januari/Februari 1954 bleek tengevolge van de verdamping en het
ontbreken van stralingswarmte de grondtemperatuur in deze kas in vergelijking met
die in een andere proefkas met waterverwarming lager te liggen.
Temperatuurmetingen door het I.T.T. in kassen en warenhuizen
Door het I.T.T. zijn in enkele kassen en warenhuizen waarnemingen verricht. Dit ge
schiedde slechts in de gevallen waarin sprake was van een lichte verwarming. De be
vindingen waren:
temperatuurverdeling in het horizontale vlak niet slecht (± 2,5°C verschil);
temperatuurverdeling in het verticale vlak slecht (± 5°C verschil).
Het laatste bleek o.a. uit het ontbreken van condensatiewater op een deel van de
ramen in de uitblaasrichting van de lucht.
Wanneer men het warmteverlies in de kassen en warenhuizen en de capaciteit van
de gebruikte ventilatoren in aanmerking neemt, is dit grote temperatuurverschil in het
verticale vlak ook niet te verwonderen. Gemeten uitblaastemperaturen van ± 80°C
(60°—100°C) zijn veel te hoog om zelfs met goede luchtverdeelinrichtingen een gelijk
matige temperatuur te kunnen verkrijgen. Mogelijkheden tot het verkrijgen van een
betere luchtverdeling vanuit één punt zijn:
1. Opstelling van de kachel in het midden van de kas of het warenhuis. Een bezwaar
is, dat er veel grondoppervlakte verloren gaat voor een toegangspad naar de kachel
voor bediening, brandstof- en astransport.
2. Toepassing van ventilatoren met grotere capaciteit, waardoor lagere uitblaastempe
raturen worden verkregen, maar het stroomverbruik groter wordt.
3. Gebruik van speciaal voor grotere luchthoeveelheden geconstrueerde uitblaasmonden,
waarmede voldoende dieptewerking en een goede menging met de lucht in de kas
wordt verkregen. De weerstand van deze uitblaasmonden is groter dan van die met
een simpele ronde of vierkante opening, zodat het stroomverbruik aanzienlijk toe
neemt en er duurdere kachels moeten worden aangeschaft.
Vergelijking van de investerings- en exploitatiekosten van diverse verwarmingsinstallaties met
warme-luchtkachel(s) in kassen en warenhuizen
Gegevens:
Warenhuis 500 ramen met een totale oppervlakte van 600 m2.
Buitentemperatuur: -10°C; binnentemperatuur: +2°C.
Warmtebehoefte 60 000 kcal/uur.
Stookperiode 21 maand, ± 75 dagen.
Gemiddeld brandstofverbruik \ van de maximale capaciteit.
Loopperiode ventilator 50 % van de totale stookperiode.
Stroomprijs 15 ct kWh.
Ontwikkelingsdageu
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Voor de berekening geldt het prijspeil van November 1953.
A.
B.
C.
D.
E.

Investeringskosten
Gewone salamänderkachelverwarming (6 kachels) .... ƒ 636,—
1 Warme-luchtkachel (goede kwaliteit, voldoende luchthoeveelheid) 60 000 kcal/uur (cokes)
1900,—
1 Warme-luchtkachel (eenvoudige uitvoering met niet bevei
ligde bakbrander), 60 000 kcal/uur (olie)
1150,—
3 Warme-luchtkachels elk 20 000 kcal/uur (nootjes) ....
1868,—
Centrale verwarming met dunne pijpen, incl. apart ketelhuis,
circulatiepomp, nieuw materiaal .
5000,—
Idem van goede kwaliteit gebruikt materiaal
3500,—

Exploitatie
kosten
ƒ 1320,—
1020,—
1304,—
1152,—
1123,—
1153,—

Voor zware verwarming met een buitentemperatuur van -10°C en een binnentemperatuur van + 15°C zijn de onderstaande bedragen berekend:
Investeringskosten:
B. ƒ 3800,—
E. ƒ 5600,— (gebr.)
E. ƒ 8000,— (nieuw)

Exploitatiekosten:
ƒ 2753,—
ƒ 2424,—
ƒ 2354,—

Conclusie:
De toepassing van warme-luchtkachels in kassen is het meest doelmatig, wanneer:
1. de oppervlakte van de kas of het warenhuis per kachel niet te groot is (± 750 m2);
2. er een lichte verwarming gewenst wordt (± 10°C temperatuurverschil);
3. de stookperiode niet te lang is.
De toepassing van warme-luchtkachels kan extra voordelig zijn, als er verschillende
teelten in opeenvolging verwarmd moeten worden in afzonderlijke kassen. De kachel
kan dan worden verplaatst.
SAMENVATTING
Eerst wordt een beknopt overzicht gegeven van de kenmerken van de verschillende
verwarmingssystemen.
Aan de hand hiervan wordt nagegaan, in welke gevallen warme-luchtverwarming met
succes kan worden toegepast in bloembollenschuren, champignonhuizen, kassen e.d.
Vervolgens wordt nagegaan onder welke omstandigheden de warme-luchtkachel doel
matig is bij de verwarming van bovengenoemde ruimten.
Tenslotte worden de investerings- en exploitatiekosten van de warme-luchtkachel voor
kasverwarming vergeleken met die van andere verwarmingssystemen.
SUMMARY
THE SCOPES OF THE USE OF HOT-AIR STOVES IN HORTICULTURE
To start with, a concise survey is given of the features of the various systems of heating.
Accordingly, the cases in which hot-air heating can be successfully applied in bulb stores,
mushroom sheds, glasshouses etc. are reviewed.
Subsequently the conditions are followed up by which a hot-air stove may be advanta
geously used in heating the spaces just mentioned.
Finally the capital and running costs of a hot-air stove used for the heating of glasshouses
are compared with those incurred with the application of other systems of heating.
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DE INVLOED VAN RAAMSTANDEN OP DE
VENTILATIE VAN KASSEN
The effect of the sash positions on the ventilation of glasshouses
1. INLEIDING
De ventilatie van kassen kan op twee wijzen veroorzaakt worden, nl. door:
1 °. de wind (windkracht en -richting);
2°. het temperatuurverschil in en buiten de kas.
Door deze beide oorzaken ontstaan in eerste instantie plaatselijke drukverschillen
over de buitenomtrek van de kas. Deze drukverschillen kunnen aanleiding geven tot het
optreden van ventilatie zodra er ergens in de wand een opening is; kieren, spleetjes of
ramen die open staan. Hier zien we dus dat er voor het optreden van ventilatie aan
een even noodzakelijke als vanzelfsprekende voorwaarde voldaan moet zijn, nl. dat de
kas lek is.
In het nu volgende zal ik mij beperken tot de ventilatie die als gevolg van de wind
optreedt. Hierbij zal eerst het effect van de wind op de gesloten kas worden nagegaan.
Vervolgens zal blijken dat er niet zoveel verandert wanneer we de ramen openzetten.
Tenslotte zullen we nog aandacht besteden aan een methode om de ventilatie ver
gelijkenderwijs te bepalen met behulp van de verwarming.
2. DE GESLOTEN KAS
Wat is de invloed van de wind op de kas?
WINDRICHTING

Figuur 1

Om een kas die vrij in de ruimte staat, zal ongeveer een stromingsbeeld ontstaan zoals
in fig. 1 is geschetst. Deze stroming veroorzaakt een drukverdeling over de kas, zoals
in fig. 2 is aangegeven.
Er ontstaat een overdruk op de verticale zijwand aan de windzijde. Op de dakhelling
heerst onderaan een geringe onderdruk en bovenaan een aanzienlijke overdruk. Aan
de lijzijde heerst bovenaan een zeer sterke onderdruk welke een gevolg is van het los
laten van de luchtstroom bij de nok. Verder naar beneden vinden we weer een geringe
overdruk. De drukverdeling is hier steeds aangegeven in vergelijking met de luchtdruk
binnen in de kas. De druk in de kas is een gemiddelde waarde van deze drukverdeling.
Ontwikkelingsdagen
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Zij hoeft daarom niet gelijk te zijn aan de luchtdruk buiten en zal dit ook doorgaans
niet zijn. Enigszins anders wordt de drukverdeling wanneer er enige kassen naast elkaar
staan, zoals b.v. op het proefterrein van het I.T.T. Hier hebben we de volgende
situatie (fig. 3).
WINDRICHTING

Figuur 2

Figuur 3

Schematisch is ook hier het stromingsbeeld met de daarbij behorende drukverdeling
aangegeven. Deze drukverdeling is zodanig dat waar + aangegeven is de lucht naar
binnen wil stromen en waar — aangegeven is naar buiten.
Aangezien er kieren in de kas zijn, komt er in de kas ook werkelijk een luchtstroming
tot stand. Deze zal zich boven in de kas in de richting van de wind verplaatsen, terwijl
onderin de kas een hieraan tegengestelde stroming gaat heersen. We krijgen nu dus een
circulatie, zoals in fig. 4 is geschetst.
WINDRICHTING
's cen algemeen waargenomen verschijnsel. Deze
luchtcirculatie heeft een duidelijk merkbare invloed op het
kasklimaat. We zien nl. dat de meeste verse lucht aan de
lijzijde naar beneden komt, vervolgens door het gewas
stroomt, waarbij warmte en waterdamp opgenomen worden en aan de windzijde weer opstijgt.
Figuur4
Het gevolg hiervan is, dat zowel de temperatuur als het vochtgehalte van de lucht
binnen de kas het hoogst is aan de windzijde. Onder hiervoor gunstige omstandigheden
kunnen zo aanzienlijke verschillen in de kas optreden. In het jaarverslag van het I.T.T.
over 1951 worden waarnemingen vermeld waarbij de temperatuur en de relatieve voch
tigheid van de lucht aan de Noordzijde (er heerste een Noordenwind) van de kas resp.
1,7° C en 18 % hoger waren dan aan de Zuidzijde. Dit laatste is ook duidelijk waar
te nemen aan het verschijnsel dat het glasoppervlak aan de windzijde het eerste beslaat.

3. DE VENTILATIE BIJ VERSCHILLENDE RAAMSTANDEN
Na deze uiteenzetting is het betrekkelijk gemakkelijk in te zien, wat er zal gebeuren
wanneer een bepaald raam geopend wordt. Wanneer we b.v. het bovenraam aan de
lijzijde openen, zal de lucht naar buiten stromen. Het gevolg hiervan is, dat de druk
in de kas zal dalen, zodat alle mintekens uit fig. 3 plustekens worden. Er zal zich dan
een evenwicht instellen tussen de overdruk over het gehele kasoppervlak en de onder
druk ter plaatse van het raam. Wanneer door de kieren niet voldoende lucht kan wor
den aangevoerd, zal bij het geopende raam zowel in- als uitstroming kunnen voorkomen.
Evenzo is bij andere plaatsing van de ramen aan te geven, welke invloed het openen van
een raam zal hebben.
Dit inzicht is verkregen met behulp van een groot aantal waarnemingen van de
luchtcirculatie bij alle mogelijke combinaties van raamstanden. Zo konden 15 verschil
lende situaties met elkaar worden vergeleken. De beweging van de luchtstroming werd
hierbij bepaald met behulp van pluisjes en door combinatie van de in- en uitstroming
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bij de ramen. Het was hierbij echter niet mogelijk de hoeveelheid lucht, die door de
ramen stroomde nauwkeurig te bepalen, zodat volstaan is met kwalitatieve aanduidingen.
Een overzicht van de stromingsbeelden volgt hieronder.
Stromingsbeeld bij verschillende situaties
jiguur 5

WINDRICHTING

>-

Opmerkingen

De lucht stroomt binnen in het midden van de kas
en wordt aan de kanten afgezogen.

De lucht stroomt naar binnen door de zijramen en
tiaar buiten door de bovenramen. Zij legt een be
trekkelijk lange weg door de kas af, hetgeen gunstig
kan zijn voor de ventilatie.

Er is zowel in- als uitstroming bij beide ramen, waar
bij de instroming door het bovenraam overheerst.

Sterke instroming door de Oostelijke zijramen. Sterke
uitstroming via de Oostelijke bovenramen.

Onder in de kas heerst een stroming die tegengesteld
is aan de windrichting.

Onduidelijk stromingsbeeld. Zijramen aan de West
zijde geven afwisselend uistroming en instroming te
zien.

Sterke uitstroming bij de Westelijke zijramen. Over
wegend instroming bij de Oostelijke zijramen. Duide
lijk stromingsbeeld.
Ontwikkelingsdagen
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De stroming in de kas is tegengesteld aan de wind
richting.

Overwegend uitstroming aan de Westelijke zijramen.
Geringe ventilatie.

De uitstroming bij het bovenraam overheerst eniger
mate. Zijramen en bovenramen werken elkaar enigs
zins tegen.

Dit stromingsbeeld heeft veel overeenkomst met
situatie 7.

De stroming wordt versterkt door injectiewerking van
de beide bovenramen.

Bij deze situaties heerste Noordenwind, zodat ver
gelijking met de voorgaande situaties niet goed moge
lijk is.
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We zien hieruit, dat de circulatie in algemene trekken dezelfde is als bij de gesloten
kas, alleen in de meeste gevallen aanzienlijk versterkt. Naast de analyse van de stromingsbeelden is ook de sterkte van de ventilatie onderzocht. Deze kan min of meer worden
bepaald met behulp van de verwarming. Door de regelafsluiters een vaste stand te
geven, werd een zo constant mogelijke hoeveelheid warmte aan de kas toegevoerd.
Wanneer de windsnelheid en -richting volkomen constant zijn, is de temperatuurverhoging in de kas ten opzichte van buiten een maat voor de ventilatie. Aangezien echter
de windkracht aanzienlijk varieerde en bovendien de warmte-opname van de kassen
niet geheel constant was, moest de waargenomen temperatuurverhoging worden ge
corrigeerd.
De temperatuurverhoging A To van de gesloten kas wordt steeds teruggebracht op
10° C. Door de werkelijke temperatuurverhoging AT bij de zgn. beginstanden grafisch
uit te zetten en te delen op 10, is voor ieder moment een correctiefactor af te lezen,
waarmee de temperatuurverhoging bij de verschillende situaties moet worden vermenig
vuldigd.
De invloed van de windsnelheid op de temperatuurverhoging is als volgt te be
redeneren:
De constante hoeveelheid warmte Q, die door de kas opgenomen wordt, gaat weer
verloren door transmissie en ventilatie. In formule:
Q = AT (kO + V)
kcal/m2

waarbij k de transmissiecoëfficiënt in
de ventilatie door de ramen in kcal/h °C is.
Wanneer de kas gesloten is, is

V

(1)

h °C, O het oppervlak van de kas en

Ar= Aro=^=io°c

(2)

We kunnen verg. (1) dus iets anders schrijven:
—
Ar
10

-

(K>
3)

Q

y

Aangezien Q nagenoeg constant en V evenredig met de windsnelheid is, is ook——
evenredig met de windsnelheid.
^
Het linkerlid van verg. (3) willen we nu terugbrengen tot een windsnelheid vo =
7,5 m/sec. of tot windkracht 3. We krijgen dan:
V AT

io)o

\Ar

IO J

v

\Q

(4)

waarbij v de gemeten windsnelheid is. Hiermee is dus een vergelijkbare maat voor de
ventilatie bij de verschillende situaties gevonden. We noemen nu (V/Q)0,1 = a het
ventilatiegetal. Dit getal geeft de verhouding aan van de warmteverliezen door ventilatie
ten opzichte van de verliezen door transmissie en is dus recht evenredig met de ven
tilatie. In tabel I wordt voor de verschillende situaties het ventilatiegetal gegeven voor
de 4 kassen. De cijfers in de kolom „situatie" verwijzen naar de tekeningen van fig. 5.
Voor iedere kas afzonderlijk is dit getal opgegeven voor de bijbehorende situatie, gerang
schikt naar de grootte van de ventilatie. Bij de gemiddelde toestand in de laatste kolom
is de raamstand van de verschillende situaties aangegeven.
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KAS I

KAS N

KAS nx

KAS NR

GEMIDDELD
RAAMSTANDEM

SITU.
ATIE

a

SITU.
ATIE

a

SITU
ATIE

a

SITU.
ATIE

a

SITU.
ATIE

a

4

0.193

7

0.275

5

OTIS3

7

0.285

7

O.I 9 6

S

0.152

12

0.2IS

7

O.I 52

4

O.I89

5

O.IS7

12

O.I ID

S

O.IS6

4

0.I09

S

O.IS7

4

O.I 4 3

13

O.I 18

11

O.I43

2

0.092

3

0,141

12

0,135

11

0.108

6

O.I32

12

0.092

2

O.I 16

II

O.IOS

2

0.I04

IO

0.097

13

0.090

12

0.113

2

0,102

7

0.098

2

0.095

11

0.073

11

0.095

3

0.090

6

0.087

3

0.092

3

0,058

6

0,086

6

0.Q89

3

0.070

4

0,081

IO

O.OSI

IO

0.07S

13

0.085

LO

0.065

13

O.OS8

6

O.OSO

13

0T075

IO

0.072

a

0.04I

1

0.039

IS

0,044

1

0.042

8

0.034

Windrichting?-^

4

„
*

.

0,029

S_ 0.0.26
14

0.03I

15

0,013

14

O.OI6

14

0.032

15

0 028

IS

0.024

9

0,006

1

0,004

IS

0.029

14

0.020

9

0.009

14

0.002

9

0.003

9

0.004

9

0.006

^ .

Bij beschouwing van deze tabel valt het op:
1. dat situatie 5 met alle ramen open niet zo effectief is als situatie 7, waarbij de
Oostelijke bovenramen gesloten zijn;
2. dat situatie 6, het spiegelbeeld van 7, nog lager moet worden geplaatst dan situatie 2,
waarbij de Westelijke benedenramen gesloten zijn;
3. dat de situaties 4 en 12, 2 en 11, 14 en 15 ongeveer gelijkwaardig zijn;
4. dat de situaties 2 en 11 hoger geplaatst zijn dan de situaties 3 en 10, hetgeen op
het eerste gezicht niet te verwachten was.
De stromingsbeelden in aanmerking genomen, zijn deze resultaten echter wel be
grijpelijk.
4. OPMERKINGEN
1. We kunnen nu de vraag stellen, welke voorwaarden aan de luchting van kassen
moeten worden gesteld en op welke wijze deze kunnen worden vervuld.
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In het algemeen zal een gelijkmatige verdeling van verse lucht over de kas gewenst
zijn en zal moeten worden voorkomen, dat het gewas rechtstreeks in contact komt met
de instromende lucht.
Wanneer hiermede rekening gehouden wordt, zijn de volgende situaties voor de
luchting aan te bevelen (in volgorde van de sterkte van de ventilatie): 9, 15, 13, 11,
5 en 7.
2. Een goed inzicht in de drukverdeling over de kas kan behalve voor de ventilatie
ook van belang zijn voor de constructie van de kas en voor vermindering van de kans
op stormschade.
De kas zal druk op het oppervlak beter kunnen verdragen dan zuiging. Bij zeer grote
windsnelheden kan de onderdruk aan de lijzijde zo groot worden, dat de kas van de
grond gelicht wordt. Om dit te voorkomen is het wenselijk de bovenramen aan de lijzijde
iets open te zetten, zodat ook in de kas een onderdruk gaat heersen. De kas zal dan
eerder op de grond worden gedrukt.
SAMENVATTING
In de gesloten kas blijkt tengevolge van de buitenwind een bepaalde circulatie te ont
staan, hetgeen tot gevolg heeft, dat het klimaat aan de windzijde van de kas vochtiger
en warmer is dan aan de lijzijde. Deze circulatie kan zich in de meeste gevallen hand
haven of wordt zelfs sterker wanneer er ramen worden geopend. De drukverdeling over
de kas, die veroorzaakt wordt door de wind, maakt het mogelijk te voorspellen of bij
het openen van een bepaald raam instroming dan wel uitstroming zal optreden. De resul
taten van de experimenten aan" de stookkassen van het I.T.T. hebben een algemene
indruk opgeleverd over de invloed van de raamstanden op de ventilatie.
Metingen van de warmteverliezen van de kas bij verschillende situaties maakten het
mogelijk de sterkte van de ventilatie vergelijkenderwijs aan te geven. Met het oog op een
gelijkmatige verdeling van verse lucht, waarbij het gewas niet rechtstreeks in contact
komt met de instromende lucht, kunnen bepaalde situaties worden aanbevolen.
SUMMARY
THE EFFECT OF THE SASH POSITIONS ON THE VENTILATION OF GLASSHOUSES
In a closed glasshouse a certain circulation of air evolves with the effect that the atmosphere
at the windward side of the house is more humid and of higher temperature than at the
leaward side. This circulation will be maintained or even enforced when ventilating sashes are
being opened. Due to the distribution of the atmospheric pressure inside the house, caused
by the wind it is possible to foretell, if a given sash is to be opened, whether air will flow in
or flow out. The results of the experiments conducted in heated houses at the Institute of
Horticultural Engineering have revealed some facts related to the effects of sash positions
on ventilation.
Measurements of the losses of heat in the house under various situations have had the
result that it has become possible to express the rate of ventilation by comparative figures.
In aiming at an equable distribution of fresh air in such a way that the crop is not directly
contacted by cold draughts from the inflow of fresh air, specific situations can be recommended.
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TOEPASSING VAN VENTILATOREN
Use of fans
Ventilatoren zijn in mechanisch opzicht eenvoudige machines, waarvan bediening en
onderhoud voor de gebruiker weinig moeilijkheden opleveren. Luchttechnisch zijn deze
machines veel moeilijker te beoordelen. De gebruikers worden bij de keuze van ven
tilatoren dan ook voor vraagstukken geplaatst, die zij gewoonlijk niet zelf kunnen
oplossen.
In land- en tuinbouw worden meer en meer ventilatoren toegepast, onder andere voor:
a. pneumatisch transport;

b. ventilatie, droging en koeling;
c. luchtbehandelingsinstallaties, waarbij de lucht die verplaatst wordt, aan bepaalde
eisen van temperatuur en vochtigheid moet voldoen. Hieronder valt ook de toe
passing in koelhuizen met mechanische koeling;
d. vochtverstuivingsinstallaties.
Daar het bij al deze toepassingen van het grootste belang is, dat de ventilator aan
de gestelde eisen voldoet en bedrijfszeker werkt, zullen de factoren die de keuze van
de ventilator bepalen, worden besproken. Ook zal iets worden medegedeeld over de
controle op de prestaties van deze werktuigen.
THEORETISCHE BESCHOUWING
De energie die door een ventilator wordt verbruikt, is te berekenen met behulp van de
volgende formule:
Vp
N = --ï—, waarin
75 RJ

N = energieverbruik in pk, dus het vermogen, nodig voor het aandrijven van de ventilatoras;
V = de verplaatste luchthoeveelheid in m3/sec.;
p = de totale druk in mm WK (waterkolom) of kg/m2, die door de ventilator moet
worden geleverd;
rj =. het rendement van de ventilator.
De totale druk p moet twee soorten drukweerstand overwinnen, namelijk de statische
druk pst en de dynamische p,b zodat dus p = ps( + pd.
De statische druk pst is de som van de wrijvingsweerstanden die de lucht in de
installatie moet overwinnen. Hij hangt af van de vorm en het materiaal van de luchtleidingen en/of van het materiaal waardoor de lucht moet worden geperst. Deze weer
standen kunnen bij een bepaalde installatie tevoren vrij nauwkeurig worden berekend.
De dynamische druk pd is de massatraagheid van de verplaatste lucht. Hij is gelijk
aan het arbeidsvermogen van beweging, dat de lucht heeft, doordat zij door de ven
tilator een zekere snelheid heeft gekregen.
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Dit arbeidsvermogen van beweging bedraagt:
pd = J m v2, waarin
m = massa van 1 kg lucht
v

= luchtsnelheid in m/sec.
Daar m = y/ g, waarbij

y

= het soortelijk gewicht van de lucht in kg/m3 en

g

= de versnelling van de zwaartekracht = 9,81 m/sec.2, kan men voor p,j ook
schrijven:
= ^Yv *

p

d

Omdat voor lucht
formule":
y2

Pd =

y

CQ 1,2 kg/m3, is de dynamische druk te berekenen met de „vuist

y2

kg/m2 = jg mm WK.

Bij de keuze van een ventilator moet men terdege rekening houden met de grootte
van deze dynamische druk. Hoe groter bij één bepaalde geleverde luchthoeveelheid de
doorsnede van de uitblaasopening van de ventilator is (bij schroefventilatoren afhankelijk
van de diameter van de waaier), des te lager is de doorstroomsnelheid van de lucht door
de waaier en dus ook de waarde van de dynamische druk en des te lager wordt het
krachtverbruik.
In vele gevallen verdient het daarom aanbeveling grote ventilatoren te kiezen die met
een laag toerental werken, omdat hiervan het krachtverbruik aanmerkelijk minder is dan
van de kleinere, snel lopende ventilatoren. Theoretisch zou men bij deze kleine, snel
lopende ventilatoren door aanbrenging van een diffusor een gedeelte van het arbeids
vermogen van beweging (dynamische druk) in statische druk kunnen omzetten. Bij zeer
veel installaties is echter het aanbrengen van een diffusor niet mogelijk, omdat hij te
veel ruimte inneemt.
De werking van een ventilator wordt meestal beoordeeld met behulp van de zoge
naamde ventilatorkarakteristieken, dat zijn grafieken waarin bij een bepaald toerental
van de ventilator het verband tussen de verplaatste hoeveelheid lucht en de daarbij
behorende geleverde druk is opgetekend.
In fig. 1 zijn twee karakteristieken weergegeven,
welke beide het verloop van de druk geven van de
verplaatste luchthoeveelheid (Q of V) bij een bepaald
s
toerental van de ventilator; de ene geeft het verloop |
a
van de totale druk (pt), de andere het verloop van
de statische druk (pst)Voor de keuze van een ventilator is de karakteris
tiek van de statische druk het belangrijkst, omdat
V of
men voor de installatie, waarvoor de ventilator moet
dienen, het verband tussen wrijvingsweerstanden
Figuur ï
( = pst) en luchthoeveelheden heeft berekend. De
meeste ventilatorfabrikanten geven dan ook deze karakteristieken aan of vermelden
ze in de vorm van tabellen.
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Wanneer men de keuze zou moeten bepalen uit de gegevens van de te verplaatsen
luchthoeveelheid en de totale druk, zouden fouten kunnen worden gemaakt, omdat
men geen rekening houdt met de dynamische druk van de ventilator. Een klein voor
beeld kan dit verduidelijken:
Stel dat de opgave is een ventilator te kiezen, welke 2,5 m:; lucht per sec. ver
plaatst (9000 m3/h) tegen een totale druk van 20 mm WK. Men kan dit bereiken
door een schroefventilator met een diameter van 600 mm, die de opgegeven capaciteit
levert bij een toerental van 1450 omw./min. De dynamische druk tengevolge van de
luchtsnelheid bij de opgegeven diameter bedraagt dan 4,9 mm WK. De statische weer
stand, die deze ventilator zou kunnen overwinnen is 15,1 mm WK (20—4,9).
Men kan aan de gestelde voorwaarden ook voldoen door een ventilator te kiezen met
een diameter van 500 mm, die de opgegeven capaciteit bereikt bij een toerental van
2850 omw./min. De dyanimsche druk is nu echter 10,2 mm WK, zodat deze ventilator
slechts een statische druk kan overwinnen van 9,8 mm WK (20—10,2).
Wanneer men een goedkopere, kleinere ventilator zou toepassen, zou er altijd een
kans bestaan, dat deze de weerstanden in de installatie niet kan overwinnen en ten
gevolge daarvan niet de gewenste luchthoeveelheid gaat verplaatsen.

Figuur 2

In fig. 2 is behalve de pV karakteristiek van de
ventilator ook nog de zogenaamde installatiekarakteristiek aangegeven. Deze toont het verloop
van de statische weerstand in de installatie bij ver
schillende waarden van de verplaatste luchthoe
veelheid. Het kruispunt van deze twee karakteris
tieken geeft het werkpunt van de ventilator.
In de meeste gevallen wordt voor de aandrijving
van ventilatoren een draaistroommotor gebruikt,
die direct gekoppeld is aan de waaier of het
schoepenrad. Hierdoor zijn de toerentallen van de
ventilatoren bepaald.

Het komt bijna nooit voor, dat het verlangde bedrijfspunt samenvalt met het werk
punt van de ventilator. Men kiest die ventilator, waarvan het werkpunt zo dicht mogelijk
bij het verlangde bedrijfspunt ligt. Ligt het werkpunt beneden het bedrijfspunt, dan zal
de ventilator een wat kleinere luchthoeveelheid verplaatsen, maar dan zal tegelijkertijd
ook de druk in de installatie afnemen. Ligt het werkpunt boven het bedrijfspunt, dan is
het omgekeerde het geval.
Behalve de pV karakteristiek zijn voor de beoordeling van een ventilator ook de
energieverbruikskarakteristiek en de rendementskarakteristiek van belang. In fig. 3 zijn
deze drie karakteristieken aangegeven voor een schroefventilator. In fig. 4 zijn de pV
karakteristieken van drie verschillende soorten centrifugaalventilatoren getekend en in
fig. 5 de overeenkomstige energieverbruikskarakteristieken. De rendementskarakteristieken van deze centrifugaalventilatoren hebben een soortgelijke vorm als van de schroefventilatoren.
In fig. 6, 7 en 8 zijn de grondvormen van de drie soorten centrifugaalventilatoren
aangegeven. Daarbij behoren respectievelijk de druk-volumelijnen, aangegeven met de
omcirkelde cijfers 1, 2 en 3 van fig. 4 en de energieverbruikslijnen 1, 2 en 3 van fig. 5.
Men ziet, dat de karakteristieken van centrifugaalventilatoren met schoepenwielen voor
zien van radiaalschoepen (fig. 6), van voorovergebogen schoepen (fig. 7) en van achter-
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V
Figuur 3

V

V
Figuur 5

Figuur 4

overgebogen schoepen (fig. 8) onderling verschil
len. Theoretisch zouden de pV karakteristieken
moeten verlopen volgens de rechte lijnen, aange
geven in fig. 4 onder 1, 2 en 3. De werkelijke
karakteristieken zijn aangegeven met 1, 2 en 3 in
cirkel.
Bij toepassing van ventilatoren met radiaalschoepen en met voorovergebogen schoepen
bestaat gevaar voor het zogenaamde slingeren, wanneer enige ventilatoren parallel
moeten draaien. Bij deze ventilatoren bestaat namelijk de mogelijkheid, dat bij één
waarde van de druk twee waarden van de verplaatste luchthoeveelheid passen. Bij
parallel draaien van enige van deze ventilatoren kunnen de capaciteiten der ventilatoren
periodiek gaan wisselen of slingeren, zodat geen vaste, rustige bedrijfstoestand ontstaat.
In zo'n geval moet men altijd ventilatoren met achterovergebogen schoepen nemen. Bij
schroefventilatoren bestaat in het algemeen het gevaar voor slingeren niet.
Vergelijkt men de energieverbruikskarakteristieken, dan valt direct op, dat bij schroef
ventilatoren het energieverbruik afneemt bij toename van de verplaatste luchthoeveel
heid, terwijl dat bij centrifugaalventilatoren niet het geval is.
Om de mogelijkheid tot overbelasting van de aandrijvende motor uit te schakelen,
moet het motorvermogen in principe zodanig worden gekozen, dat het maximumenergieverbruik van de ventilator kan worden geleverd. Dit is bij schroefventilatoren
gemakkelijk te bereiken, omdat de energieverbruikslijn vrij vlak verloopt en afneemt
bij toenemende luchtlevering of afnemende tegendruk. Bij centrifugaalventilatoren
echter, en vooral bij die met rechte of voorovergebogen schoepen, stijgt het energie
verbruik sterk bij afnemende tegendruk, zodat men moet zorgen, dat de motor goed
tegen overbelasting wordt beveiligd.
Het rendement van de luchtverplaatsing heeft slechts voor een bepaald gebied een
hoge waarde. Men moet natuurlijk trachten bij de keuze van de ventilator in het gebied
met hoog rendement terecht te komen.
VERSCHILLENDE TYPEN EN SOORTEN VENTILATOREN
Ventilatoren worden onderscheiden in schroefventilatoren en centrifugaalventilatoren.
Bij het eerstgenoemde type geschiedt de luchtverplaatsing door de waaier in axiale
richting. Deze waaier bestaat uit een aantal al of niet gestroomlijnde vleugels of wieken,
bevestigd aan een as of flens. Bij de centrifugaalventilatoren wordt de lucht axiaal
aangezogen en radiaal uitgeblazen.
Ontwikkelingsdagcn
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De drukgebieden, waarin met succes schroefventilatoren kunnen worden toegepast,
zijn het lage- en het middeldrukgebied.
Men kan de schroefventilatoren onderscheiden in:
1. ventilatoren zonder leidschoepen,
2. ventilatoren met leidschoepen,
3. ventilatoren met twee waaiers op één as.
Bij schroefventilatoren brengen de waaiers de lucht in roterende beweging. Omdat
deze rotatie verliezen geeft en een extra dynamische druk betekent, wordt de ventilator
capaciteit hierdoor verminderd. Met behulp van leidschoepen tracht men de rotatie op
te heffen, hetzij door het geven van een tegenrotatie (plaatsing aan de zuigzijde van de
ventilator), hetzij door een gelijkrichtende werking (plaatsing aan de drukzijde).
Ventilatoren met leidschoepen hebben in het algemeen een grotere capaciteit dan
die zonder leidschoepen. Ze worden gewoonlijk toegepast in het middeldrukgebied.
Door toepassing van twee waaiers achter elkaar op één as, kan men hogere drukken
overwinnen. Wanneer beide waaiers de lucht in dezelfde roterende beweging brengen,
moeten tussen de eerste en de tweede waaier zogenaamde keerschoepen (leidschoepen)
worden aangbracht om rotatievrije luchtuitstroming te krijgen.
Een veel gunstiger oplossing kan worden verkregen door waaiers toe te passen met
tegengestelde rotatie. Dan kunnen de keerschoepen vervallen. Het nadeel is, dat men
voor elke waaier een motor nodig heeft.
Wat de rendementen betreft, deze worden bepaald door de kwaliteit van het fabrikaat.
Voor goede schroefventilatoren gelden de volgende cijfers:
Ventilatoren zonder leidschoepen 65 %.
Ventilatoren met leidschoepen 80 %.
Tegenrotatieventilatoren 80 %.
Bij centrifugaalventilatoren kan men lagedrukventilatoren (tot 100 mm WK), middeldrukventilatoren (tot 200 mm WK) en hogedrukventilatoren onderscheiden.
Wat de uitvoeringsvorm betreft, kunnen de ventilatoren enkel zuigend (aan één zijde
luchttoevoer) of dubbel zuigend (tweezijdige luchttoevoer) worden uitgevoerd. (Indien
meer ventilatoren op één as zijn geplaatst en de volgende telkens de lucht aanzuigt, die
de voorgaande levert, krijgt men de zogenaamde meertrapsventilatoren voor zeer hoge
drukken.)
In het algemeen is bij lagedrukventilatoren de verhouding tussen de waaierdiameter en
inzuigdiameter 1,5. Bij middeldrukventilatoren is deze verhouding gemiddeld 2 en bij
hogedrukventilatoren tenminste 3, maar zij kan ook veel hoger worden gekozen.
Wat de rendementen betreft, deze zijn voor lagedrukventilatoren 70 à 75 %, bij
middeldrukventilatoren 80 % en bij hogedrukventilatoren tussen 65 en 75 %.
Zoals reeds gezegd, kan men een gedeelte van de dynamische druk van de ventilatoren
terugwinnen, d.w.z. de luchtsnelheid laten afnemen en daarvoor in de plaats statische
druk verkrijgen, door toepassing van een diffusor, welke niets anders is dan een zich
trechtervormig verwijdend buisstuk. Het verloop moet zodanig zijn, dat de tophoek van
de trechter 12° bedraagt. De verhouding tussen de uitblaasdiameter en de inblaasdiameter kan het beste tussen 2,5 en 3 worden gekozen. Bij dergelijke diffusoren (zie
fig. 9) kan ca 80 % van het verschil in dynamische druk bij de uitblaas- en de inblaaszijde worden teruggewonnen als statische druk.
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Tenslotte moet nog gewezen worden op het belang van het plaatseen van een zoge
naamde instroomtrechter bij de intrede van de lucht in de ventilator of in de aanzuigbuis (zie fig. 10). Hiermede wordt bereikt dat de lucht mooi evenwijdig en glad langs de
wand instroomt, zodat bij de wand geen zone van werveling ontstaat, die de werkzame
intreediameter verkleint en zogenaamde contractieverliezen geeft.
Wervtlqebied

Figuur 9

Instroomt re chte r

Figuur 10

KEUZE VAN DE VENTILATOR EN DE AANDRDVING
In verband met de belangrijkheid van de ventilator in bijna elke installatie moet voor
de ventilator en zijn aandrijving een vrijwel absolute bedrijfszekerheid als eerste eis
worden genoemd.
De bedrijfszekerheid van de ventilator wordt in de eerste plaats bepaald door de
bedrijfszekerheid van de aandrijvende electromotor. Men moet er daarom voor zorgen,
dat het vermogen van de motor voldoende groot wordt gekozen, zodat hij nooit zwaar
belast wordt. Verder doet men er verstandig aan alleen motoren te kiezen van een erkend
degelijk fabrikaat, ook al zouden die wat duurder zijn.
Draaistroommotoren zijn in het algemeen het meest betrouwbaar. Wat wisselstroom
motoren betreft, heeft de ervaring geleerd, dat alleen zeer degelijke fabrikaten in aan
merking komen. Men moet hier zeer zeker niet op de lage prijs afgaan.
Voor de motor is het tevens van belang, dat de ventilatorvleugels niet alleen statisch,
maar ook dynamisch worden uitgebalanceerd, d.w.z. dat de som van de centrifugaalkrachten, die op alle delen van de ventilator werken, gelijk aan nul is.
Tenslotte wordt de bedrijfszekerheid beïnvloed door de aard van de lucht of de gassen,
die moeten worden verplaatst. Deze gassen kunnen corrosief werkzaam zijn. Hiertegen
moeten speciale maatregelen worden genomen.
Bij het bepalen van de keuze van de ventilator dient men eerst te beslissen of men
een schroefventilator dan wel een centrifugaalventilator wil toepassen.
In het begin, toen de schroefventilatoren in hoofdzaak werden geconstrueerd door
plaatsing van een aantal plaatijzeren vleugels op een naaf, werden ze vrijwel uitsluitend
toegepast voor luchtverversingsdoeleinden, waarbij zeer lage drukken moesten worden
overwonnen en betrekkelijk grote hoeveelheden lucht moesten worden verplaatst. Door
de ontwikkeling van de aërodynamica kwam hierin al spoedig verandering. Meer en
meer worden schroefventilatoren toegepast in gevallen waarin men vroeger uitsluitend
centrifugaalventilatoren gebruikte.
Centrifugaalventilatoren moeten worden toegepast, als:
a. hogere drukken moeten worden overwonnen;
b. een geruisloze werking wordt geëist;
c. hete gassen moeten worden verplaatst;
d. de mogelijkheden bij de inbouw de toepassing van een centrifugaalventilator nood
zakelijk maken.
Ontwikkelingsdagen

[1 IJ

909

Een nadeel van de schroefventilator is namelijk, dat het transport van hete gassen
met een schroefventilator alleen mogelijk is, wanneer de motor buiten de leiding ligt.
Dit kan alleen wanneer de ventilator in een bochtstuk wordt geplaatst, maar ook dan
moeten zeer speciale maatregelen worden genomen voor de koeling van de lagers. Een
ander nadeel van de schroefventilator is het geruis, dat hij veroorzaakt tengevolge van
de vrij hoge omtreksnelheid van de waaier.
De voordelen van de schroefventilator zijn daarentegen zeer belangrijk:
1. Een schroefventilator is goedkoper dan een centrifugaalventilator.
2. Een schroefventilator is gemakkelijker in te bouwen.
3. Het energieverbruik is gewoonlijk minder tengevolge van de geringere luchtsnelheden
(lage dynamische druk).
In vele gevallen is het belangrijker op het energieverbruik te letten dan op de prijs
van de ventilator. Een laag energieverbruik wordt namelijk meestal verkregen met een
ventilator met grote diameter, die duurder is in aanschaffing. Een grote diameter be
tekent meestal ook een laag toerental en een lagere waarde van de omtreksnelheid, dus
minder geruis.
Tenslotte komt de vraag naar voren wie de keuze moet maken. Gezien de belangrijke
betekenis van de ventilator in de installatie en de moeilijkheid van de materie verdient
het aanbeveling de keuze bij voorkeur aan specialisten toe te vertrouwen of op zijn minst
in overleg met specialisten te doen.
CONTRÔLE OP DE BEDRIJFSRESULTATEN
Het controleren van de prestaties van de ventilator is van zeer veel belang. Er moet
worden vastgesteld dat een eenvoudige en doelmatige controle in heel veel gevallen
onuitvoerbaar is. Vaak zijn de ventilatoren zodanig ingebouwd, dat men alleen kan
meten op plaatsen waar men feitelijk geen betrouwbare metingen kan verrichten.
Verder kan het volgende worden opgemerkt:
a. De meting van het energieverbruik kan alleen nauwkeurig geschieden, wanneer men
beschikt over een nauwkeurige Wattmeter en de goede motorkarakteristiek.
b. De meting van het toerental kan op betrekkelijk eenvoudige wijze met een handtachometer worden verricht. Men moet er echter op letten, dat hij tevoren voldoende
geijkt is. Afwijkingen van 10 % zijn geen uitzondering.
c. Het meten van luchthoeveelheden moet feitelijk in een zodanige lange buis worden
verricht, dat een gelijkmatig stromingsbeeld wordt bereikt. In de practijk is dit
zelden mogelijk. In de fig. 11 en 12 is aangegeven hoe het stromingsbeeld direct
achter de ventilator er gewoonlijk uitziet.
De nauwkeurigste metingen kunnen worden verricht met behulp van een Pitotbuis
en micromanometer. Voor deze metingen is echter ervaring vereist.
Het gemakkelijkst is dat men direct aanwijzende instrumenten gebruikt van het type
Metropolitan Vickers, Haenni of Dr Horn. Bij deze instrumenten stroomt de lucht
door een kamertje, waarin een vaantje is aangebracht, dat naarmate de luchtsnelheid
groter is meer strak getrokken wordt. Via een overbrenging slaat een wijzer dan uit
over een geijkte schaalverdeling.
Het meten met anemometers (windmolentjes) moet worden afgeraden. Meetfouten
van 15—20 % zijn geen uitzondering. Het te voren ijken is hierop van weinig
invloed.
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Het meten met zogenaamde meetflenzen is vrijwel onuitvoerbaar, omdat men voor
elke instelling op een andere druk en/of hoeveelheid een andere flens zou moeten
hebben.
d. Drukmetingen zijn meestal het moeilijkst te verrichten, omdat tal van storende fac
toren optreden, zoals rotatiedrukken, ongelijkmatige stromingen, enz.
Voor het bereiken van betrouwbare resultaten is ook hier zeer veel ervaring vereist.

A
Figuur 11

Figuur 12

u
Er moet worden vastgesteld, dat het in de practijk doorgaans niet mogelijk is afwij
kingen van minder dan 15 % vast te stellen. In gevallen waar het er heel erg op aan
komt, verdient het aanbeveling de ventilator van de fabriek af te nemen. Daar kunnen
namelijk de ventilatorkarakteristieken met behulp van de aanwezige beproevingsinstal
laties meestal vrij nauwkeurig worden bepaald. Men is dan ten minste goed ingelicht
over de ventilatorcapaciteit, zodat men bij het optreden van moeilijkheden weet waar
men de fout niet moet zoeken.
SAMENVATTING
In land- en tuinbouw kunnen ventilatoren o.a. worden toegepast voor ventilatie, droging
en koeling, voor luchtbehandelingsinstallaties, waarbij bijzondere eisen aan het klimaat
gesteld worden, en voor speciale vochtverstuivingsinstallaties.
Een overzicht wordt gegeven van de berekening van het energieverbruik van venti
latoren. Op het belang van de kennis van de ventilatorkarakteristieken voor de beoor
deling wordt nader ingegaan. De belangrijkste typen ventilatoren worden besproken,
waarbij speciaal op het rendement gewezen wordt.
Vervolgens wordt aangegeven welke toepassingsmogelijkheden er zijn voor de ver
schillende soorten van ventilatoren en waarop bij de keuze moet worden gelet.
Tenslotte wordt de nadruk gelegd op de belangrijkheid van de controle op de pres
taties van ventilatoren, waarbij de wijze van controle wordt toegelicht.
(Summary pag. 985)

KORTE MEDEDELINGEN VAN DE DEELNEMERS
Toepassing van warme-luchtkachels
Op mijn bedrijf, deelt de heer BLOEMENDAAL mede, is in 1952 en 1953 op bescheiden
schaal met warme-luchtkachels gewerkt. Uit de resultaten is nog geen definitieve con
clusie te trekken. In het seizoen 1953/54 zal er intensief mee worden doorgegaan. De
tuinders zijn, hoewel nog maar weinig ervaringen uit de practijk bekend zijn, enthousiast.
Wat is het I.T.T. van plan ten aanzien van deze kwestie te doen?
De heer VAN DEN MUIJZENBERG antwoordt, dat ook door het Instituut in dezen nog
te weinig onderzoek is gedaan. De experimenten met dit verwarmingssysteem zullen
worden voortgezet in een warenhuis met en zonder tomatenteelt.
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Nachtvorstwering met behulp van sproei-installaties
De heer VAN DEN MOTZENBERG verklaart, dat het onderzoek thans betere resultaten
oplevert dan een paar jaar geleden. Het gebruik van grote hoeveelheden water kan een
bezwaar zijn. Een regelbare sproeier is nodig.
De heer PLUIMAKERS heeft samen met het I.T.T. in een vriescel van het I.B.V.T.
proeven genomen. In aansluiting hierop gaan we nu door met intermitterend sproeien.
Op 23 November gaf dit een vrij goed resultaat. Misschien kan ook een rijdende instal
latie voor dit doel goed worden gebruikt.
De heer BUSINGER zegt, dat nog niet bekend is, welke waterhoeveelheden moeten
worden gebruikt. Vermoedelijk is 3 mm/uur reeds genoeg. Zelfs indien er maar een
zwakke wind optreedt, ontstaat direct de noodzaak meer water te geven.
Bij het besproeien van groente- en boomgewassen, aldus de heer DAHLMANS, waren
wij er vroeger op uit de minimale hoeveelheid water te geven; thans richten wij ons naar
de optimale hoeveelheden. Indien aardappels twee weken voor het rooien worden be
sproeid, kan er 20 % meer in gewicht worden geoogst.
Ligging van de verwarmingsbuizen bij de vroege stooktomatencultuur
De heer DE VRIES wijst er op, dat in de proeftuin Naaldwijk de buizen van de ver
warmingsinstallaties op grondhoogte zijn geplaatst om een gelijkmatiger verdeling van
de warmte in de kas te krijgen. Bij hoge ligging van de buizen vindt te veel straling
naar de kaswanden plaats. Bij laaggeplaatste buizen trad een temperatuurverschil in het
verticale vlak van 30 C op.
Bij een temperatuur van 14° C voor de planten, wees een hooggeplaatste thermo
meter 11 à 12° C aan. De potten van de tomaten moesten tweemaal per week worden
omgezet om een gelijkmatig gewas te verkrijgen.
Enige voordelen van laaggemonteerde verwarmingsbuizen zijn: beheersing van de
luchtvochtigheid, brandstofbesparing, minder meeldauw, geen optreden van rotpoot.
Bovendien kan het voorstoken aanzienlijk worden beperkt.
De nadelen er van zijn: belemmering bij de werkzaamheden, te grote droogte, knol
ziekte in de tomaten, spintaantasting.
De heer VAN DEN MUIJZENBERG zegt, dat in Hoogezand-Sappemeer de kwekers met
laag gemonteerde pijpen zijn begonnen. In de eerste week laag, later weer hoger aan
sluiten van de buizen is wel wenselijk.
Dit is volgens de heer DE VRIES alleen mogelijk bij een installatie met gedwongen
circulatie.
De heer VAN DEN MUIJZENBERG meent dat deze plaatsing van de buizen alleen moge
lijkheden voor de toekomst biedt, indien er afdoende bestrijdingsmiddelen tegen knol
ziekte en spintaantasting zijn.
Eenvoudige sproei-installatie voor de bloemisterij
De heer VAN DER HEIJDEN vestigt er de aandacht op, dat op een bloemisterij een heel
eenvoudige sproei-installatie is gemaakt met behulp van een li" buis van 25 m. Daarop
zijn, per meter, Vermorel-sproeidoppen gemonteerd. Waterverbruik 0,8 l/min./dop.
Werkbreedte bij 1 ato van de waterleiding ± 1,20 m. Er worden gelijkmatige druppels
verkregen. De tuinder is zeer tevreden over deze installatie, die hem nog geen f 200,—
heeft gekost. Hij kan de installatie in korte tijd verplaatsen.
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ONTWIKKELINGSDAGEN VOOR
TUINBOUWTECHNIEK
26—27 November 1953

(II)

INHOUD:
J. A. Veerman:
C. J. van Wijk:
C. Wegenaar:

Frezen in de tuinbouw
Het onderhoud van grondbewerkingswerktuigen en machines
Verband tussen de wijze van aanplant en mechanisatie

UIT HET OPENINGSWOORD VAN DE HEER J. KAKEBEEKE
Secretaris van het bestuur van het I.T.T. *)
Het onderhoud van machines en werktuigen is een onderdeel van de bedrijfsvoering, waar
aan nogal eens te weinig aandacht wordt geschonken. Het gevolg kan zijn dat door de hoge
reparatie- en onderhoudskosten het product te duur wordt. Soms stelt het bedrijf eisen aan
de machines, waarin niet is voorzien. Het is beter dat men zich in zo'n geval om advies
tot het I.T.T. wendt dan dat men de oplossing in eigen knutselwerk zoekt. Het onderhoud en
reparaties aan motoren kan in veel gevallen wel op eigen bedrijf gebeuren, maar het is goed
er rekening mee te houden dat tegenwoordig menige leverancier de tuinbouwers met zijn
service-wagen van dienst kan zijn.
UIT DE ALGEMENE INLEIDING VAN Dr Ir E. W. B. VAN DEN MUIJZENBERG
Nadat de eerste dag het onderwerp „lucht" aan de orde is geweest, zal vandaag de „grond"
onderwerp van bespreking zijn. Dat de grond een geweldige betekenis voor de productie heeft,
zal wel door niemand worden ontkend, al dient te worden vermeld, dat de teelt zonder aarde
plaatselijk aan belangrijkheid wint. Het onderwerp „grond" kan van vele kanten worden
bezien, maar vandaag beperken wij ons tot de grond bewerking.
De heer VEERMAN zal de gebruiksmogelijkheden van frezen en hakfrezen behandelen. Men
hoort veel over de moderne trekker, die beter zicht op het werk geeft en die eigenlijk meer
aanspraak zou kunnen maken op de benaming duwer.
Zoals ik het vorige jaar reeds aanstipte, is men in Engeland bezig de hydraulische aan
drijving verder uit te werken. Deze maakt het mogelijk de trekker van elke gewenste plaats af
te besturen.
De heer VAN WIJK zal spreken over het onderhoud van de grondbewerkingswerktuigen. Bij
een vorige gelegenheid werd dit onderdeel reeds voortreffelijk ingeleid door de heer LEMS
namens de heer VAN DER HEYDEN van de V.I.M.T.U. Dit jaar is deze belangrijke aangelegen
heid weer aan de orde en m.i. terecht. Slecht onderhoud leidt namelijk vaak tot zeer grote
onkosten. Er kan nooit genoeg op gewezen worden dat grond met vet of olie een uitstekende
slijppasta vormt, zodat goed schoonhouden noodzakelijk is.
De heer WEGENAAR zal spreken over het verband tussen aanplant en mechanisatie. Moderni
sering van de aanplant door aanpassing aan de mechanisatie blijft een eerste vereiste. We
dienen ons echter te realiseren dat deze heroriëntering van het bedrijf vaak veel denkarbeid
zal vereisen.
*) Thans (1954) voorzitter van het bestuur.
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J. A. VEERMAN

FREZEN IN DE TUINBOUW
Hoeing in horticulture
Toen omstreeks 1920 de freesmachine in ons land haar intrede deed, werd ze hoofd
zakelijk gebruikt voor het zogenaamde diepfrezen, d.w.z. het zaaiklaar maken van
de grond.
Doordat deze machine tegemoet kwam aan de eisen die de tuinbouwgewassen aan de
grond stellen, vond ze spoedig ingang bij de tuinbouw. Op de intensieve groenteteeltbedrijven wordt zij meestal alleen voor het zaaiklaar maken van de grond gebruikt.
De machine maakt dan weinig bedrijfsuren per jaar, zodat de gebruikskosten, omge
rekend per bedrijfsuur, hoog zijn. De frees is echter een typisch voorbeeld van een
machine, waarvan de rendabiliteit in hoge mate door bijkomende omstandigheden wordt
bepaald. De manier waarop de grond wordt bewerkt, en meer nog de juiste keuze van
het tijdstip waarop de grond wordt klaargemaakt, geven in vele gevallen een zoveel
vroegere of grotere opbrengst, dat gebruik van de frees reeds bij een betrekkelijk gering
aantal bedrijfsuren verantwoord is.
Het frezen heeft felle tegenstanders gehad. Zij beweerden dat de grond er door ver
nield werd. Het is inderdaad zeer goed mogelijk de grond er mee te bederven. Toch
wordt op vrijwel iedere grond voor bepaalde gewassen gefreesd. Men moet wel het juiste
tijdstip kiezen, daar deze bewerking voor een te natte of te droge grond funest kan zijn.
Ook het te kort na elkaar herhalen van frezen kan de samenhang van lichte grond ver
storen. Bij een deskundig gebruik van de machine zijn er echter maar weinig grond
soorten waarvoor de frees absoluut, dus voor alle teelten, ongeschikt is.
ONTWIKKELING NA DE OORLOG
Tot 1946 veranderde er weinig in het gebruik van frezen in Nederland. Er werden
hoofdzakelijk hakenfrezen toegepast, met de zogenaamde spitshaken. Na de oorlog ver
schenen verschillende andere typen van frezen.
Bladenfrees
Bij de bladenfrees, die na 1946 opgang heeft gemaakt, bestaat het freeslichaam uit
een aantal bladen, die evenwijdig aan de freesas door de grond slaan en deze fijn maken.
Daar bij deze machine zeer weinig ver
stoppingen optreden en de bladen weinig
hinder ondervinden van stenen, wortels
en ander obstakels in de grond, geniet ze
voor speciale bewerkingen vaak de voor
keur. In de fruitteelt wordt deze frees ge
bruikt voor het zwart houden van de
grond. Ze wordt vooral gewaardeerd om
haar prestaties bij het stukslaan van een
grasmat of van een groenbemester.
De bladenfrees is aanvankelijk geïm-
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porteerd als tweewielige machine. De
laatste jaren zijn er ook vierwielige trek
kers, die een frees met 1 à 1,50 m werkbreedte door middel van de aftakas aan
drijven.
De bollenbedrijven gebruiken de twee
wielige frezen en ook de vierwielige trek
kers met aangebouwde frees om de stal
mest goed door de grond te mengen. De
laatste, die in Breezand worden toege
past, zijn meestal het eigendom van loon
werkers.
Frezen tot een diepte van 30 cm met een moderne freesmachine
In de groenteteelt wordt de bladen
frees (merendeels tweewielig) op alle
grondsoorten gebruikt om de grond zaaiklaar te maken. Op de lichte gronden geniet dit
type soms de voorkeur boven de hakenfrees vanwege de grovere grondbewerking. Ruige
stalmest wordt gemakkelijker verwerkt.
In de bosbouw heeft de bladenfrees zich een blijvende plaats veroverd bij het plantklaar maken van de grond of bij onderhoudswerkzaamheden.
Hakfrees
Tot voor enkele jaren hadden nog maar weinig tuinders van een hakfrees gehoord.
Nu kent vrijwel iedereen deze machine. Het zijn meestal kleine trekkers van 3 à 6 pk,
die met verschillende frezen ter breedte van 15 tot 60 cm zijn uitgerust. Aan dit type
bestond behoefte, daar in vele gevallen de trekkers met een vermogen van 8 pk of meer,
die sterk genoeg zijn voor de diepe grondbewerking, te zwaar bleken te zijn voor de
onkruidbestrijding tussen de gewassen. Voor vele kleinere bedrijven is de aanschaffing
van een dergelijke trekker van f 3000,— tot f 4000,— niet verantwoord. De hakfrees
maakt meer werkuren en kost f 1800,— tot f 2500,—. Behalve voor de onkruidbestrij
ding wordt ze ook gebruikt voor het zaaiklaar maken van bewerkte grond, voor licht
ploegwerk, voor het aandrijven van pompen, voor transportwerk, enz. Een transport
capaciteit van 400—600 kg mag van weinig belang lijken, maar vergeleken met het
transport per kruiwagen is het toch een hele vooruitgang.
De hakfrezen worden in vrijwel ieder tak van tuinbouw gebruikt.
Gebruiksmogelijkheden in de verschillende takken van tuinbouw
In de fruitteelt worden vooral op de kleine bedrijven met dichte beplantingen hak
frezen gebruikt voor het zwart houden van de grond. Doordat het stuur zijwaarts kan
worden gesteld, kan met de hakfrees heel goed onder de takken worden gewerkt. Er
moet gezorgd worden voor takgeleiding door schermplaten om schade aan de machine
en de bomen tegen te gaan.
Ook van de mogelijkheid een maaibalk aan te brengen of de machine te bezigen voor
transport wordt vaak gebruik gemaakt. Voor het transportwerk kan bij sommige hak
frezen een kleinere vertraging worden ingebouwd. In verband met de snelheid van
15 à 18 km per uur moet de aanhangwagen van goede remmen zijn voorzien. Twee
wielige aanhangwagens verminderen de kans op slip van de trekkerwielen, daar het
gewicht van de wagen dan gedeeltelijk op de trekker rust.
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In de groenteteelt gaf het schoffelen tussen de gewassen met tweewielige trekkers
vaak onbevredigende resultaten. Op vele gronden is de wieldruk te zwaar. De trekker
beschadigt bij het keren dikwijls het gewas. Dit had tot gevolg, dat verschillende kwekers
een eenwielige motorschoffel aanschaften. Door de verschillende werkbreedten kan met
de hakfrees tussen de meeste gewassen worden gewerkt; de verstelbare spoorbreedte
maakt rijden in nauwe rijen mogelijk. Het gewicht van 50 tot 70 kg veroorzaakt geen

Hakfrees met verschillende soorten wielen
structuurbederf. Met de hakfrees wordt het onkruid op vochtige gronden beter gedood
dan met de schoffelmachine.
Als men de rijsnelheid verlaagt, b.v. door het aanbrengen van kleinere wielen, kan
ook freeswerk tot ruim 10 cm diep worden verricht. In het voorjaar kan bewerkte grond
met de hakfrees zaaiklaar worden gemaakt. Zij is eveneens bruikbaar voor het plantklaar
maken van de grond in bakken. Zij kan heel goed een waterpomp aandrijven. Ook voor
het ploegen tot 15 cm diepte is deze trekker geschikt.
Het is dus een trekkertje dat tamelijk productief kan worden gemaakt. De kleine
bedrijven kunnen de diepe grondbewerking beter door een loonwerker laten uitvoeren.
Ook kunnen zij hiervoor in combinatie met anderen een zwaardere trekker aanschaffen.
In de bloembollenteelt worden hakfrezen vaak gebruikt voor het schoonhouden van
het gerooide land. Er zijn ook kwekers die de in stroken op het land aangebrachte
stalmest met de hakfrees fijn slaan en daarna over het land verspreiden. Voor stationnair
gebruik kan een mestklopper (grondmengmachine) door de machine worden aan
gedreven. Voor het uitploegen van bollen of het trekken van een eenrijige bollenpootmachine doen deze trekkertjes eveneens dienst.
In de intensieve boomkwekerij wordt vaak met de hakfrees gewerkt. Boskoop vormt '
hierop een uitzondering. Daar maakt de plantmethode (dwars over de akkers) het
gebruik van de hakfrees onmogelijk. Veel kwekers van vrucht- en laanbomen werken
nog met paarden, doch anderen maken meer en meer gebruik van de hakfrees.
SAMENVATTING
De hakenfrees deed ± 1920 haar intrede in ons land en is tot 1946 in hoofdzaak
voor het zaaiklaar maken van de grond gebruikt. Na 1946 verscheen de bladenfrees

976

[12]

Ontwikkelingsdagen

aan de markt. Ze blijkt vooral goed te voldoen bij het stukslaan van een grasmat, ruige
mest e.d. in de fruitteelt, voorts in de bloementeelt en de bosbouw.
Toen kwamen ook de hakfrezen die zeer snel opgang hebben gemaakt. Door hun
lichte bouw blijken ze geschikt te zijn voor onkruidbestrijding tussen de gewassen. Ze
zijn tevens voor vele andere lichte werkzaamheden te gebruiken. Dit type voorzag in een
behoefte, daar de zware tweewielige trekkers voor het onderhoudswerk een te hoge wieldruk hebben. Ze worden gebruikt in kleine fruitbedrijven, alle typen groenteteeltbedrijven, bloembollenbedrijven en op vele boomkwekerijen.
SUMMARY
HOEING IN HORTICULTURE
The rotor tiller with hooked tines was introduced in the Netherlands about 1920, and till
1946 it was principally used to prepare the seed-bed.
In 1946 the blade rotor tiller was put on the market. It appears to be particularly suited
for hoeing a patch of grassland, farmyard manure, etc. in fruit growing, floriculture and
forestry.
Then also the rotary hoes appeared, which gained great popularity very soon. Owing to
their light construction they appear to be suited for weed control in crops. They can also
be used for many other light operations. This type filled a real need, as the high wheelpressure of two-wheeled tractors impede maintenance. They are used by small fruit growers,
all types of vegetables growers, bulb growers and many arboriculturists.

*

*

*

C. J. VAN W1IK

HET ONDERHOUD VAN
GRONDBEWERKINGSWERKTUIGEN EN MACHINES
Maintenance of tillage machinery and implements
De levensduur van werktuigen en machines kan door een goed onderhoud worden
verlengd. Alle delen die met de grond in aanraking komen, zoals schoffels, cultivator tanden, ploegscharen, risters en schijven van de schijveneg, moeten gedurende de
opslag blank gehouden worden. Het is dus wenselijk de werktuigen goed schoon te
maken, de roest er van te verwijderen en ze te behandelen met speciale vetten die
hiervoor in de handel zijn. Kale of roestige plekken dienen te worden bijgeschilderd,
nadat eerst vuil en roest, eventueel met een staalborstel, zijn verwijderd. Machines en
werktuigen mogen niet buiten blijven staan. Ook mogen ze niet bij kunstmest, konijnen
hokken of stallen staan. De vrijkomende dampen werken roestvorming sterk in de hand.
Versleten beitels of ganzevoeten van de cultivators en ploegscharen en ook te dun
geworden haken van de grondfrees moeten worden vervangen. De schijven van de
schijveneg dienen goed scherp te zijn, opdat ze gemakkelijk in de grond dringen. Zeker
is dit noodzakelijk indien men er een grasmat mee wil bewerken.
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Het onderhoud van de machines
De freesmachine wordt na het schoonmaken nagezien op ontbrekende moeren ot
bouten. Deze moeten door nieuwe worden vervangen.
De olie van het drijfwerk moet direct na gebruik van de machine worden afgetapt
en ververst. Sommige frezen moeten in een bepaalde stand worden geplaatst om alle
gebruikte olie te doen afvloeien. Controle op dichting van de freesstaartas en de wielas
is nodig. Olieplekken op de grond zijn een aanwijzing voor doorlatende dichtingen. Als
een frees met een dergelijk euvel in gebruik is, kunnen vuil en grond de staart of het
drijfwerk binnendringen, hetgeen oorzaak is van snelle slijtage.
De brandstof dient bij opslag te worden afgetapt; ook is het goed wat olie op de
zuiger te gieten.
Bij bowdendraden heeft men vaak last, dat de binnenkabel te veel weerstand in de
mantel ondervindt. Met enige handigheid kan de kabel er uit gehaald en nagekeken
worden. Knikjes kunnen worden rechtgebogen. Zijn er draadjes van de binnenkabel
gebroken, dan is het beter een nieuwe te nemen. Na grondige reiniging en invetten kan
de binnenkabel weer worden aangebracht. Let er op, dat de draden niet tegen de uitlaat
of de knalpot kunnen komen.
Het vlot starten en goed lopen van de motor is afhankelijk van een goede ontsteking
en een goede werking van de carburateur. De vliegwielmagneet bestaat uit twee delen:
een ronde plaat en het vliegwiel. De plaat is met bouten aan de krukkast bevestigd en
draagt de spoel, de contactverbreker en de condensator. In het vliegwiel van non-ferro
metaal bevinden zich de staalmagneten. Een nok op de as opent de onderbreker bij
iedere omwenteling, zodat een vonk overspringt als de zuiger in zijn bovenste stand is.
Eenmaal per jaar moet het stukje vilt van de contactverbreker van wat taai vet worden
voorzien. De contactpunten moeten worden gereinigd of vernieuwd. De opening moet
0,45—0,50 mm zijn. De bougiekabel moet stevig aan de spoel bevestigd zijn en alle
andere delen moeten schoon en droog zijn. Indien de magneet moeilijkheden oplevert,
kijkt men eerst de bougiekabel na op slechte bevestiging of breuk in de isolatie. Indien
ze geen gebreken vertoont, moet men de condensator vernieuwen. Bij langdurig stilstaan
moet men de druk op de banden verlichten door de machine te onderstoppen. Olie tast
rubber aan, dus geen olie morsen. Ook zonlicht werkt nadelig op de banden in. Bij
opbergen daarom de wielen met zakken afdekken. Een stofdopje op het ventiel is ge
wenst, anders wordt bij het oppompen stof of vuil in het ventiel geperst. Is het ventiel
lek, dan een nieuw klepje nemen. Men moet zorgen dat bij het werken de banden op
de juiste druk blijven. Dit kan men controleren met een drukmeter. De slip tijdens het
werken wordt minder als de druk van de banden wordt verlaagd. Door langdurige
drukverlaging worden de banden sterk vervormd. Er kunnen breuken in de koorden
van de buitenband optreden en daardoor wordt de binnenband beschadigd. Door te lage
druk ontstaan rechte barstjes aan de buitenkant en schuine aan de binnenkant van
de band.
Roestende velgen zijn nadelig voor de banden, het roest tast de banden aan. Het is
daarom nuttig de banden af en toe af te nemen en de velgen te reinigen en te verven.
Het verdient aanbeveling eerst wat talkpoeder op de velgen en de banden te strooien,
voordat men de banden weer aanbrengt.
De bandlichters moeten ondiep in de velg worden gestoken en niet verder worden
opgetrokken dan nodig is om de band met de hak in de velg te brengen.
Slip verhoogt slijtage van de banden en kost brandstof; het is voordeliger snel te rijden
met lichte lading dan langzaam met zware lading.
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De accu vraagt na opbergen van de machine niet veel onderhoud. Wel is eenmaal
per maand controle van de lading nodig; hiervoor gebruikt men een zuurweger. De accu
moet koel doch vorstvrij worden bewaard.
Grondig schoonmaken van het gehele brandstofsysteem kan een gunstige invloed op
het lopen van de motor hebben. Daartoe moeten leiding met kraan en carburateur afge
nomen worden. Men gebruike bij het uit elkaar nemen van de carburateur goed passende
sleutels. Sproeiers worden bij gebleken slijtage vernieuwd. Speling in de as van de gasklep
moet worden verholpen. Alle kanalen in de carburateur moeten op verstopping worden
gecontroleerd.
Een goede verzorging voorkomt veel narigheid en maakt het werken met de machine
tot een genoegen.
SAMENVATTING
Voor een economisch gebruik van machines en werktuigen is het nodig, dat ze goed
worden onderhouden.
In dit artikel worden enige richtlijnen gegeven voor het schoonmaken, het vernieuwen
van onderdelen, het oliën, het invetten en het opbergen van de machines. Veel aandacht
wordt besteed aan het onderhoud van de motor en van de luchtbanden. Er wordt ge
wezen op de noodzaak bij demontage en montage goed gereedschap te gebruiken.
SUMMARY
MAINTENANCE OF TILLAGE MACHINERY AND IMPLEMENTS
For an economic use of machinery and implements it is necessary that they are well
maintained.
This article gives some directions as to the cleaning, the replacing of parts, oiling, greasing
and storing of machines. Much attention is paid to engine maintenance and the proper care
of pneumatic tyres. The necessity of using good tools in dismounting and mounting is
pointed out.
*

*

*

C. WEGENAAR

VERBAND TUSSEN DE WIJZE VAN AANPLANT
EN MECHANISATIE
The connection between plantation and mechanization
De wijze van beplanting mag geen beletsel vormen voor een economisch gebruik van
machines en werktuigen. Bij het opstellen van een teeltplan dient men dit goed in het
oog te houden.
Voor alle takken van tuinbouw zijn er enige algemeen geldende regels voor indeling
van de aanplant te stellen.
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Eisen voor grondbewerking en beplanting in verband met mechanisatie
1. De grond moet zo vlak worden gemaakt als in verband met de ligging van het
terrein of de grondwatertoestand toelaatbaar is.
2. Indien afwatering noodzakelijk is, moet ze zo mogelijk door middel van drainbuizen geschieden. Sloten, putten en greppels verhinderen snel werken.
3. Het verdient de voorkeur de percelen een rechthoekige of een vierkante vorm
te geven.
4. Boomstronken, resten van heiningpalen, stenen en ijzerdraad e.d. dienen voor het
planten uit de grond te worden verwijderd.
5. Men plante de rijen in de lengterichting van het perceel, zodat de machines minder
vaak behoeven te keren.
6. De rijenafstanden moeten zijn ingesteld op de spoor- en werkbreedte van de
machines.
7. Gewassen die met dezelfde machines gelijktijdig kunnen worden verzorgd, plante
men naast elkaar. Indien zij tegelijk geoogst of gerooid worden naast elkaar in blok
ken zetten.

MECHANISATIE IN DE VERSCHILLENDE TAKKEN VAN TUINBOUW
Bloembollenteelt
In de bloembollenteelt oefenen ook andere factoren dan mechanisatie invloed uit op het
plantsysteem. De teeltvergunningen bepalen immers het areaal van de kweker. Daarom
geldt voor de meeste bolgewassen, dat elke m2 van de teeltvergunning zo intensief
mogelijk moet worden beplant. Dat een doelmatig gebruik van mechanische hulp
middelen, vooral wat de onkruidbestrijding betreft, bij de bollenteelt moeilijk te ver
wezenlijken is, mag bekend geacht worden. Wegens de hoge kosten van de bollen mag
het mechanisch bewerken beslist geen achteruitgang in de kwaliteit of de hoeveelheid
ten gevolge hebben, anders kan de bewerking beter met de hand gebeuren.
Het machinaal planten, dat voor veel bolgewassen steeds meer toepassing vindt, kan
de latere verzorging vergemakkelijken. Hierdoor is het immers mogelijk in rechte rijen
van gelijke afstand te planten.
De smalle paden bieden de mogelijkheid voor de ziektebestrijding de rugspuit met
neveldoppen te gebruiken. De onderlinge afstand van de paden is van groot belang bij
het gebruik van een sproei-installatie. De werkbreedte van de sproeiers behoort zodanig
te zijn, dat het sproeipatroon aaneensluit. Ook indien met formaline behandelde gronden
worden besproeid om het ontsmettingsmiddel te verwijderen, moet de grootte van de
percelen aangepast zijn aan het sproeibereik van de installatie.
De vele hagen op de bedrijven in de bloembollenstreek belemmeren vaak het gebruik
van mechanische hulpmiddelen. Bij opruimen van de hagen dienen het insteken van het
stro, het afdekken met riet en het gieren op tijd en nauwkeurig te geschieden. Het
knippep van de hagen kan goed met een mechanische hegschaar worden uitgevoerd. Een
goede installatie is b.v. de draagbare hegschaar met bromfietsmotor, die uit Engeland
wordt geïmporteerd. Dit werktuig weegt slechts 15 kg en kan door één man worden
gedragen. De snijbreedte is 60 cm.
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Zaadteelt
In de zaadteelt is de kruisbestuiving
primair voor het plaatsen van de gewas
sen op de tuin. Toch kan ook in deze tak
van tuinbouw bij het opstellen van het
plantsysteem meer rekening worden ge
houden met de mechanisatie.
Indien het ook cultuurtechnisch mogegelijk is (kruisbestuiving), verdient het
de voorkeur kleine aantallen van een be
paald ras op lange rijen en niet op bed
Mechanische hegschaar, aangedreven door een hakfrees
den te planten. De gewassen die een ge
lijke groeikracht hebben, naast elkaar op
gelijke rijenafstanden zetten. Deze afstanden aanpassen aan de (verstelbare) spoor
breedte van de machines en aan de werkbreedte van schoffels en hakfrees. Planten met
verschillende groeikracht zoveel mogelijk op gelijke rijenafstanden zetten, maar de
afstanden op de rij groter of kleiner nemen. Steeds er naar streven, dat mechanische
onkruidbestrijding in één richting langs de rijen mogelijk is. Moet ook dwars op de
rijrichting worden gewerkt, dan de gewassen in vierkantsverband planten, zodat zowel
in de lengte als in de breedte kan worden gewerkt zonder dat de machine behoeft te
worden versteld. Gewassen van gelijke hoogte bij elkaar zetten, zodat bij de ziekte
bestrijding de rugspuit met neveldoppen aan een spuitboom kan worden gebruikt. Voor
onkruidbestrijding komen vooral de lichte machines in aanmerking, mede omdat zij zeer
weinig structuurbederf veroorzaken.
De oogst van de zaden moet met het oog op de weersgesteldheid in ons land vaak
snel kunnen verlopen. Daarom de gewassen, die het eerst worden geoogst, het dichtst
bij de paden planten. Dan zijn ook de latere planten voor het oogsten gemakkelijk
bereikbaar en kan het vervoer over het vrijgekomen terrein plaats vinden.
Groenteteelt
Ook in de groenteteelt dient naar nog meer toepassingsmogelijkheden voor technische
hulpmiddelen te worden gezocht. Vaak zullen oude tradities opzij moeten worden gezet.
Om van twee kleine één groot perceel te maken, kan men b.v. een greppel dichten en
drainbuizen leggen. Als een tweewielige trekker met aanhangwagen het transport op het
bedrijf gaat verzorgen, het tuinspoor opbreken. Platglas dat over de tuin verspreid ligt,
bij elkaar op één perceel brengen. De gewassen op lange rijen zetten met het oog op de
onkruidbestrijding en het aanaarden.
De plantafstanden aanpassen aan de machines waarmee wordt gewerkt. Biedt een
machine veel mogelijkheden door het verstellen van b.v. wielen en schoffels, dan is het
toch zaak met zo weinig mogelijk verschillende rijenafstanden te volstaan. Het steeds
weer ombouwen van de machine kost te veel tijd.
Het normaliseren van spoorbreedten is een zaak die ook de fabrikanten van werk
tuigen en machines aangaat.
Bij het opstellen van het teeltplan dient men een tabel te raadplegen voor de rij
afstanden die corresponderen met bepaalde spoor- en werkbreedten van de te gebruiken
werktuigen. Later, bij het verzorgen van de gewassen, kan men er veel gemak van
ondervinden. Combinatieteelten met nauwstaande gewassen moeten bij mechanisatie
worden afgeraden.
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Aardbeien groeien op de meeste grondsoorten
even goed op rijen als op bedden. Ze zijn dan
gemakkelijker onkruidvrij te houden en het
oogsten gaat sneller. Bovendien kan het ver
wijderen van de ranken in de zomer met een
rankensnijder of hakfrees worden uitgevoerd.
Bij de grondbewerking met machines of werk
tuigen tussen rijen groentegewassen rekening
houden met de kwetsbaarheid van de planten.
Werken met een hakfrees in twee richtingen
Heeft men b.v. een trekkertje met een werktuigenraam, voorzien van 25 cm brede schoffels
of van een 25 cm brede hakfrees, dan zal de rijenafstand van wortels, schorseneren of
witlof niet meer dan 30 cm behoeven te bedragen, terwijl stambonen of prei voor dezelfde
werktuigen op wat grotere afstand van elkaar moeten worden gezet. Het schoffelwerk moet
nauwkeurig gebeuren en om wortelbeschadiging te voorkomen vooral niet te diep. Op
rijen geteelde stambonen worden, wanneer ze twee bladeren hebben, een weinig aan
geaard met een schuifapparaat. Na een week moet dit worden herhaald; dan is voor het
verwijderen van onkruid in de rij zeer weinig handwerk nodig. Jong zaadgoed, b.v.
zomerwortelen, wordt daarentegen geschoffeld met eenzijdig werkende schoffels, die de
grond een weinig van de plantenrij vandaan schuiven. Men dient er op te letten, dat bij
het inzaaien van groentegewassen met een eenrijige zaaimachine, de rijen evenwijdig
lopen en dat de onderlinge afstand van de rijen even groot moet zijn. Dit is voornamelijk
van belang indien het schoffelen met meerrijige werktuigen gebeurt. Bij kluiterige of
vaste grond is het soms wenselijk met een markeur eerst de rijen aan te geven, omdat
het spoor van het sleepgewicht van de zaaimachine moeilijk is waar te nemen.
Boomkwekerij
In de boomkwekerij worden zoveel verschillende gewassen geteeld, die bovendien nog
ver uiteenlopen wat grootte en kweektijd betreft, dat het moeilijk is hier vaste richtlijnen
voor beplantingswijzen te geven. We willen ons dan ook beperken tot enkele aan
wijzingen.
Bij het opstellen van het teeltplan de gewassen die veel zorg nodig hebben in verband
met de ziektebestrijding, bij elkaar zetten. Hetzelfde geldt voor planten die een zelfde
groeikracht hebben en voor meerjarige gewassen. De lage gewassen kunnen met een
rugspuit met neveldoppen, de hogere boompjes met een vatspuit of kleine motorspuit
worden bespoten. Met een rugnevelspuit kan in de boomkwekerij zeer goed worden
gewerkt. Hierbij is het minder bezwaarlijk hoge en lage gewassen bij elkaar te plaatsen.
Er worden voor de grondbewerking nog veel paarden gebruikt. Met een paard voor
een V-vormige cultivator kan vrij snel worden gewerkt. Het nadeel is echter dat aan
de einden van de percelen grote wendakkers nodig zijn.
Het bewerken van de grond met een- of tweewielige trekkers, voorzien van schoffels
of hakfrezen, neemt steeds meer toe. Wegens hun geringe afmetingen en betere bestuuren wendbaarheid verdienen zij in vele gevallen de voorkeur boven het werken met
paarden.
Fruitteelt
In de fruitteelt laat een bestaande aanplant zich niet gemakkelijk wijzigen, zodat het
niet altijd mogelijk is deze aan te passen aan nieuwe machines. Men zal dus bij het
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aanplanten van een fruittuin met de mogelijke ontwikkeling in de toekomst rekening
moeten houden. De vorm van beplanting moet zodanig zijn, dat de machines, die het
goedkoopst zijn of de meeste besparing geven, ook gebruikt kunnen worden.
Bij voorkeur bomen planten die ongeveer dezelfde groeikracht hebben, dus alleen
wijkers of alleen blijvers. Bij een blijver-wijker aanplant vormt het verschil in boomgrootte
na enige jaren een belemmering voor het gebruik van machines. De laatste jaren voor
het rooien van de wijkers, als de boomgaard vrijwel dichtgegroeid is, zal het mechanisch
bewerken bijna onmogelijk worden. De rijen moeten altijd in de lengterichting van het
perceel lopen.
Het verdient aanbeveling blokken van een zelfde ras te planten en deze blokken altijd
in de rijrichting van het perceel te leggen, dus twee of meer rijen van hetzelfde ras naast
elkaar over de gehele lengte van de tuin.
De rassen moeten in volgorde van pluktijd worden geplaatst, te beginnen vanaf het
hoofdpad. Dit zal de ziektebestrijding en het oogsten vergemakkelijken. Elke ruimte
tussen twee rijen is als een pad te beschouwen. Hierover zal immers het meeste vervoer
plaatsvinden en hierin zullen de meeste bewerkingen worden verricht.
Bij de aanplant moet er op worden gerekend dat er tussen de rijen nog 1 à 1,25 m
vrije ruimte moet overblijven als de bomen volgroeid zijn. In de rij zelf kan de plantafstand kleiner zijn. Voor het grote vervoer is vaak een hoofdpad nodig. Het hoofdpad
kan bij smalle tuinen het best langs het windscherm worden aangelegd. Er gaat dan
minder teeltgrond verloren. Voor tuinen breder dan 70 m verdient het aanbeveling het
hoofdpad in het midden te leggen. Bij lange percelen is het gewenst om de 100 à 150 m
een dwarspad te leggen. Dit pad is nodig voor het vervoer uit de rijen. Aan de einden
van elk perceel dienen wendakkers van ±5m (als de bomen volgroeid zijn) te worden
vrijgehouden.
Kweekt men één boomvorm, liefst de pyramidevorm, dan zal oogsten, dunnen en
snoeien met behulp van een verrijdbare werkstelling mogelijk zijn. Ook zal dan in de
toekomst de automatische nevelspuit kunnen worden toegepast.
De bomen moeten niet te hoog worden; de „profitline" ligt op hoogstens 5 m hoogte.
Ook voor de onderste takken is de profitline aan te geven. Na de snoei mogen er lager
dan 50 à 70 cm, afhankelijk van de breedte van de bomen, geen takken meer voorkomen.
De grond kan het best bewerkt worden met de „denkende" cultivator, de verstekschijveneg of de bestuurbare in verstek werkende cirkelmaaier. Het zijn juist de stroken
grond bij de stammen, die, indien zij met de hand moeten worden bewerkt, het meeste
geld kosten.
Het is nodig de takken zo stevig mogelijk op te kweken, zodat er ook bij volle vrucht
dracht weinig behoeft te worden gestut en het gebruik van machines geen belemmering
ondervindt.

SAMENVATTING
Om zoveel mogelijk van de voordelen die de mechanisatie biedt te profiteren, dient
de wijze van beplanting geen beletsel te vormen voor een economisch gebruik van
machines en werktuigen.
Wil men een juist gebruik van de machines maken, dan dient men bij de grond
bewerking en bij de beplanting rekening te houden met de maten en de mogelijkheden
van de machines.
Ontwikkelingsdagen
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SUMMARY

THE CONNECTION BETWEEN PLANTATION AND MECHANIZATION
In order to derive maximum benefit from the advantages of mechanization, the planting
method should not be in the way of an economic use of machinery and implements.
If the machinery is to be used properly, tillage and planting should be adapted to the size
and the potentialities of the machinery.
*

*

*

KORTE MEDEDELINGEN VAN DE DEELNEMERS
Proeven over nachtvorstwering door middel van sproeien
De heer DAHLMANS deelt mee, dat hierover op de proeftuinen te Maastricht en Venlo
proeven zijn genomen, die in de koelcellen van het I.B.V.T. zijn voortgezet. De kritieke
temperatuur voor de vruchtjes bleek ongeveer —2 à —2Vi ° C te zijn.
, In Venlo schakelde in de nacht van 10 op 11 Mei 1953 een thermostaat de sproei-installatie
in toen de temperatuur om 23 uur onder 0° C daalde. Op vroege aardappels werd 3 mm
water per uur gegeven. Dit bleek tot —4° C voldoende te zijn voor deze grond (lemige zand
grond). Zij leverden in het begin een meerprijs van ± f47,— per are, later van ± f21,—
per are op.
In Maastricht zijn dezelfde nacht 2500 struiken zwarte bessen gedurende acht uren be
sproeid. Het vroor er om 5 uur in de morgen 5,2° C. Het resultaat was een aanzienlijke
meeropbrengst.
Bij besproeiing van appelbomen (o.a. Jonathan) bleek van het besproeide gedeelte 59,8 %
geen vorstschade, de rest lichte beschadiging te hebben ondervonden. In het niet besproeide
gedeelte had 11 % zware schade geleden.
Uit de proeven bij het I.B.V.T. is volgens de heer PLUIMAKERS geconcludeerd dat bij stijging
van de temperatuur boven 0° C het sproeien mag worden beëindigd.
Pluktafelladder, ontwerp Bieling
Aan de hand van enige bordschetsen licht de heer VAN ERKEL de constructie van dit hulp
middel toe. Het is uit 22 mm metaalbuis gemaakt en 1,80 m hoog. Sportafstand 30 cm;
afstand grond tot onderste sport 55 cm; hoogte van de pluktafel 1,42 m. De breedte van
deze tafel is juist voldoende voor een veilingkist.
Bij gebruik van dit hulpmiddel vervalt het transport van zware plukladders. Men moet er
wel voor zorgen, dat de struikaanplantingen van onderen goed open zijn, zoals bij een spillenaanplant, om beschadiging van vruchten bij doorplukken te voorkomen. Voor hoogstamboomgaarden is de pluktafelladder niet geschikt. Halfstamaanplant van bomen met platte
kroon (bijv. Schone van Boskoop) kan er voor 2/3 mee worden leeggeplukt. Voor het
plukken van peren is de pluktafelladder ongeschikt.
Bij het plukken heeft men meer zicht; bovendien kan met twee handen worden geplukt.
Het overleggen van het geplukte fruit is niet meer nodig. Dit is van groot belang bij koel
huis- en/of bewaarplaatsfruit.
Bij doorplukken is kleurenvergelijking van de vruchten direct in de boom goed mogelijk.
Deze pluktafelladders kosten f 30,—.
Bollenpootmachine
De heer KOPPES vestigt er de aandacht op, dat in West-Friesland de tulpen niet meer op
bedden worden geteeld. Er wordt op regels geploegd. Enige kwekers ontwierpen een pootmachine. Er zijn echter nog maar weinig ervaringen mee opgedaan. Sommige machines
werken met vrij lange pijpen, waardoor onregelmatigheid in de stand van het gewas kan
optreden. De regelafstand voor het planten met de hand bedraagt 17 cm. In Hoorn zijn over
een periode van drie jaren proeven met regelafstanden van 17—25 en 35 cm genomen. De
17 cm afstand gaf de regelmatigste opbrengst. Van de andere twee afstanden waren de op
brengsten vrijwel aan elkaar gelijk. De ervaringen met de machines zijn hoopgevend. De
regelmatigheid in de stand van de tulpen was redelijk. Er wordt niet op de ploegzool, maar
op de zijkant van de voor gepoot.
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Cirkelmaaimachine
De heer PHILIPSE wijst er op dat in Zeeland het zwarthouden van boomgaarden niet het
gewenste resultaat opleverde. Men ging jonge grasmatten aanleggen. Bij het maaien leverden
de verschillende typen maaibalken moeilijkheden op. Toen kwam het I.T.T. met de maaibalk
met korte vingers. Het bijstellen gebeurt in de practijk vaak slecht. Het maaien met messenkooien had het bezwaar, dat elke 10 à 14 dagen gemaaid moest worden. De Hayter-cirkelmaaimachine, die aanvankelijk enkele gebreken vertoonde, voldoet nu goed. Een dergelijke
maaimachine kost thans f 500,—. Ze wordt met twee cirkelschijven gebruikt achter twee- en
kleine vierwielige trekkers. Het toerental van de schijven ligt tussen 2200 en 2500 per minuut.
Omdraaien van de aandrijfriem is mogelijk, zodat de schijfmessen in twee richtingen kunnen
draaien. Achter deze messen is een afscherming gemonteerd. Het maaiveld dient vrij van
stenen e.d. te zijn om beschadiging van de cirkelmessen te voorkomen.
Rugnevelspuit
De heer VISSCHERS deelt mede, dat het nevelspuiten met behulp van neveldoppen, gemon
teerd op een rugspuit ook in Limburg hand over hand toeneemt. Er zijn echter naast moei
lijkheden met de te gebruiken doppen ook bezwaren in de toepassing ontstaan. Bovendien
kunnen sommige bestrijdingsmiddelen gevaren voor de gewassen opleveren. Bij laaggroeiende
gewassen is het werken met de rugnevelspuit gemakkelijk, moeilijker wordt dit bij tomaten,
stokbonen en dergelijke gewassen. Daarom zijn er spuitbomen gemaakt die verticaal aan de
rugspuit zijn bevestigd. Ze zijn voorzien van 3 of 4 doppen per boom. Ze voldoen goed in
het gebruik.
Nieuw aspergemes
De aspergeteelt vraagt 2400 à 2500 arbeidsuren per ha, zo zegt de heer VISSCHERS. Daar
2/3 gedeelte er van voor het oogsten nodig is, is een nieuw aspergemes ontwikkeld, dat
sneller werken mogelijk maakt. De arbeidsbesparing varieert van 20% tot 50%. De be
schadigingen bij het werken met het nieuwe mes bleken deze zomer gelijk aan die met het
oude mes te zijn. Het loswoelen van het aspergebed en het daarbij optredende windstuiven
komen bij gebruik van het nieuwe mes minder voor. Er treedt tevens minder verkleuring
van het product op, omdat er sneller kan worden gewerkt.
Gebruik van de Ferguson-trekker in de groenteteelt
Door Plant Protection Ltd. in Engeland ben ik in de gelegenheid gesteld in Nederland te
vertoeven, aldus de heer ARTHERN. In Engeland wordt in de vollegronds groenteteelt veel
gebruik gemaakt van de Ferguson-trekker. Verschillende regelafstanden leveren geen be
zwaren. De trekker rijdt constant in dezelfde wielsporen. Voor de werktuigen moet een boom
aanwezig zijn. Bij het oogsten van fruit kan de kist op een platform op de trekker worden
geplaatst. Achter de vierwielige trekkers wordt in Engeland veel gebruik van de Haytercirkelmaaimachine gemaakt. De resultaten zijn zeer goed.

(Vervolg van pag. 911)

SUMMARY

USE OF FANS
In agriculture and horticulture fans may be applied for ventilation, drying and cooling, in
air conditioning installations, in cases that special requirements in regard to the climate must
be complied with.
A survey is given of the calculation of the consumption of energy by fans. The importance
of the knowledge of the features of fans in judging them is enlarged upon. The principal
types of fans are discussed, special stress being laid upon their remunerability.
Subsequently the potentialities of their applications are being explained for the various
types of fans and the points to be taken into account in making a choice are discussed.
Finally is emphasized the importance of exercising a control on the performance of fans,
the way such a control should be carried out being elucidated.
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