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Algemene inleiding

verband. De accommodatie voor deze praktijkcur
sussen laat nog wel iets te wensen over. De lerarenbezetting is thans zodanig, dat we (voorlopig) de

Dr. ir. E. W. B. van den Muijzenberg

lessen aan de cursussen kunnen verzorgen. Met de
aanschaffing van lesmateriaal, waarmee de cursis
ten zelf kunnen werken, is een begin gemaakt.
Wil de mechanisatie voldoende in onze bedrijfstak
doordringen, dan zal men zich de omgang met ma
chines en andere hulpmiddelen eigen moeten ma
ken. In de komende jaren zullen vooral regeltoe-

De grote belangstelling voor deze dag - wel geteld
zijn er niet minder dan 220 deelnemers — menen wij
enerzijds te mogen toeschrijven aan de forum-vorm,
die voor deze bijeenkomst gekozen is en aan het
,,brandende" vraagstuk, dat daar aan de orde komt.
Daarnaast heeft het feit, dat de A- en B-besprekin
gen ditmaal ieder slechts één dag in beslag nemen,
zeker een gunstige invloed gehad. Dit is een aan
wijzing waarmee wij in de toekomst rekening zullen
dienen te houden.
Aan het stoken wordt door ons regelmatig grote
aandacht besteed. In de laatste tijd staan de prak
tijkcursussen in het middelpunt van de belangstel
ling. Deze worden zowel gegeven voor leerlingen
van scholen als voor groepen telers buiten school

stellen belangstelling dienen te krijgen, daar men,
door ze goed te gebruiken, voordeliger en gemakke
lijker kan stoken. Men moet er echter mee leren
werken. Op de tuinbouwers rust de plicht zo doel
matig mogelijk om te gaan met de hun ter beschik
king staande energie. In dit verband is dan ook het
vraagstuk, dat vandaag aan de orde is gesteld:
,,Kolen- of oliestoken" wel zeer belangrijk. Er moet
daarbij echter goed beseft worden, dat de voorkeur
voor steenkool of olie in hoge mate afhankelijk is
van de prijzen, die meer en meer in internationaal
verband worden vastgesteld.
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Het beglazen van kassen
J. van Aggelen en W. van Keulen
Het beglazen is een van de belangrijkste werkzaam
heden bij het bouwen van een kas. De wijze waarop
het glas wordt aangebracht, kan van grote invloed
zijn op de levensduur van de kas.
De nogal eens voorkomende neiging de beglazing
zo goedkoop mogelijk te laten uitvoeren, moet in
het algemeen ontoelaatbaar worden geacht.
Bij de beglazing moet vooral worden gelet op het
roedenmateriaal, de voorbewerking van de roede,
het afdichtingsmiddel, de glasmaat en de bevesti
gingRoedenmateriaal
Hout. Om de levensduur van het hout te verlen
gen, wordt het geconserveerd of/en geschilderd.
Voor het beglazen zijn beide bewerkingen nood
zakelijk, omdat door het aanbrengen van een goede
verflaag in de sponning de zuigwerking aan het
oppervlak van de roede wordt weggenomen. Zonder
een beschermende verflaag zouden de oliën uit het
afdichtingsmiddel in het hout trekken, zodat het
afdichtingsmiddel bros zou kunnen worden.
Beton. Dit materiaal vraagt geen onderhoud, doch
bij gebruik van stopverf of witte kit moet de spon
ning wel worden voorbehandeld met lijnolie. Bij
gebruik van bitumenkit moet een bitumenlak ge
bruikt worden, omdat anders ook hier, evenals bij
hout, de oliën uit het afdichtingsmiddel worden ge
zogen.
IJzer. Bij ijzeren roeden hebben we niet te maken
met een poreuze ondergrond. Veel erger is echter
de corrosie (roest). Corrosie van de roeden kan
glasbreuk veroorzaken. Ter voorkoming van cor
rosie worden de roeden geverfd of verzinkt. Een
goede verflaag bestaat uit twee lagen loodmenie en
één laag loodzinkwitverf. Een beter resultaat wordt

verkregen wanneer de roeden eerst worden verzinkt.
De beste methode voor het verzinken van kasonderdelen is het zogenaamde „badverzinken". Hierbij
wordt het materiaal zorgvuldig schoongemaakt en
vervolgens in vloeibaar zink gedompeld.
Om een goede hechting van stopverf of witte kit op
de aangebrachte zinklaag te verkrijgen, is een be
handeling met een z.g. „zinkprimer" noodzakelijk.
Methoden van beglazen
Koud beglazen. Hieronder wordt verstaan het be
glazen zonder afdichtingsmiddel. Voor houten en
geverfde ijzeren roeden moet dit beslist worden ont
raden. Voor verzinkte ijzeren roeden is afdichting
niet noodzakelijk, maar wel aan te bevelen. Afge
zien nog van de kans op lekkage ontstaat er zonder
afdichting een ernstige vervuiling onder het glas en
kans op aantasting van de roeden.
Alleen af spuiten. Deze methode, waarbij geen inwellaag wordt aangebracht, verdient evenmin aan
beveling. Door de kieren tussen glas en roede kan
condenswater binnendringen, met als gevolg aan
tasting van het materiaal.
Alleen inwellen. Bij de toepassing van inwelstopverf verdient deze methode de voorkeur. Ook kit
kan voor dit doel dienen. Tevens bestaat dan de
mogelijkheid de kas na verloop van jaren nog over
te spuiten. Bij dit laatste moet er echter rekening
mee worden gehouden, dat het afspuitmiddel van
dezelfde samenstelling moet zijn als het middel dat
voor het inwellen is gebruikt. Dus b.v. geen bitumen
kit voor het afspuiten gebruiken als stopverf voor
het inwellen is toegepast.
Inwellen en overspuiten. Dit is wel de beste me
thode, die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de
diverse kitsoorten. Het is echter ook de kostbaarste
methode. Wil men bezuinigen, dan in geen geval de
inwellaag laten vervallen. Deze is later namelijk
moeilijk aan te brengen. Beter is het in dat geval de
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afspuitlaag weg te laten, omdat deze altijd nog aan
gebracht kan worden.

gevoerd. Voor betonnen roeden zijn ze ook te ge
bruiken als de sponningen voorbehandeld zijn zoals
hiervóór is aangegeven.

Afdichtingsmiddelen

Bitumenkitsoorten. Bij gebruik van bitumenkit op
houten roeden kan aan de buitenzijden het normale
onderhoud (verven) niet worden uitgevoerd. Veelal
wordt de roederug dan behandeld met een smeerkit.
Het gevaar hiervan is echter, dat het hout naar bui
ten niet meer kan uitademen, zodat de kans op ver
stikken van het hout groot is. Bij ijzeren en betonnen
roeden kunnen deze kitsoorten met succes toegepast
worden, temeer omdat ze geen onderhoud vragen.

Aan de hand van een viertal eisen zullen we de
meest gebruikelijke afdichtingsmiddelen nader be
zien:
1. Het moet goed hechten aan het glas en het roedenmateriaal.
2. Het moet steeds soepel blijven om de bewegin
gen, die in de kasconstructie optreden, zonder bar
sten te kunnen verdragen.
3. Het mag niet vloeien.

Bevestiging van het glas

4. Het moet bij reparatie goed te verwijderen zijn.

Voor bevestiging van glas in houten roeden worden
meestal koperen spijkertjes gebruikt. Bij toepassing
van grotere glasmaten (b.v. 60x100) of van vast
glas van eenruiterformaat moet echter een steviger
bevestiging worden gekozen. Deze kan men ver
krijgen door op de roede een blikje te spijkeren. Bij
gebruik van eenruiters moeten ook maatregelen ge
troffen worden om het opwaaien tegen te gaan. De
afwisselende druk en zuiging die op deze grote rui
ten wordt uitgeoefend, voornamelijk in het midden,
veroorzaakt nogal eens het bekende kleppergeluid.
Het verdient daarom aanbeveling in het midden van
de ruit een bevestiger aan te brengen met een groot
draagvlak. Bij gebruik van koperen spijkertjes is het
gevaar groot dat het glas gaat barsten.
Voor geverfde ijzeren roeden zijn goede glasbevestigers in de handel, waarbij geen kieren tussen glas en
roede ontstaan. Bij gegalvaniseerde roeden verdient
het gebruik van koperen of aluminium klemmen
geen aanbeveling met het oog op corrosiegevaar.
Met succes worden voor dit doel klemmen gebruikt
die bedekt zijn met een dun laagje cadmium.

Stopverf. Het bezwaar van stopverf is, dat ze na
verloop van tijd hard wordt. Dit kan men echter
tegengaan door een dichte verflaag over de stopverf
aan te brengen, zodat de olie niet kan verdwijnen.
Ook voegt men per kg stopverf wel een eetlepel
vaseline of een niet drogende olie toe. Vooral bij
ijzeren roeden wordt stopverf tegenwoordig veel ge
bruikt alleen als inwellaag. Dit is beter dan het af
stoppen.
Bij houten roeden kan dit middel, afhankelijk van
de kwaliteit, 3 tot 7 jaar een afdoende dichting
geven, maar daarna is men genoodzaakt alles weg
te hakken en opnieuw te beglazen. Het is echter ook
mogelijk bij toepassing van een stopverf-inwellaag
na enkele jaren te spuiten b.v. met een witte kit.
Witte kitsoorten. Bij toepassing van houten roeden
zijn de witte kitsoorten goed te gebruiken, daar ze
geen onderhoud vragen en gemakkelijk overgeschil
derd kunnen worden. Ook bij geverfde ijzeren roe
den kan deze kit toegepast worden. Ze moet echter
aan de buitenzijde goed worden afgeverfd; aan de
binnenzijde kan olie of verf worden aangebracht.
Ook voor verzinkte roeden kunnen deze kitsoorten
dienst doen, maar dan moet de reeds genoemde
voorbehandeling met een „zinkprimer" worden uit
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Algemene wenken
1. Wanneer het glas wordt aangebracht, moeten
glas en roeden volkomen schoon en droog zijn. Het
mag niet bij vriezend weer gebeuren.
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2. Keuze van het juiste dichtingsmateriaal is belang
rijk, maar door een slechte verwerking kunnen de
goede eigenschappen van het materiaal weer teniet
worden gedaan. Men ga dus met vertrouwde firma's
in zee. Het is zeer gewenst, dat de leverancier van
de kit deze ook verwerkt. In dit geval kan namelijk
een garantie gevraagd worden.

vraagt in het geheel geen onderhoud. Ideaal is ze
nog niet en voor ons land is ze nog te kostbaar voor
toepassing in de praktijk. Dit neemt niet weg dat
dit materiaal ook in ons land de volle aandacht heeft
en dat ook hier aan de ontwikkeling van de alumi
nium roede wordt gewerkt.

3. De kit dient alleen voor afdichting en behoeft
het glas niet op z'n plaats te houden; daarvoor die
nen de glasbevestigers.

Samenvatting

4. Wie zich aan de voorschriften van de kitleveranciers houdt, bereikt veelal de beste resultaten.
Tot slot een enkele opmerking over de toekomstige
ontwikkeling van de kasbeglazing.
De opkomst van de kunstfolies kan een gehele
ommekeer in de methoden van beglazing tot gevolg
hebben. Voorlopig zijn we daar echter nog niet aan
toe.
De aluminium roede wordt in Engeland al veel toe
gepast met een dekkapje en rubber strip; deze roede

Bij het beglazen van kassen is niet alleen de keuze
van een goed afdichtingsmiddel belangrijk; ook
moet de voorbehandeling van de roeden op het af
dichtingsmiddel zijn afgestemd.
Van de vier besproken methoden van beglazen
(koud beglazen; alleen afspuiten; alleen inwellen;
inwellen en afspuiten) moet de laatste als de beste
worden beschouwd. De twee eerstgenoemde moe
ten met klem worden ontraden.
Er wordt gezocht naar een geheel nieuwe manier
van beglazen door toepassing van een dekkapje. Het
onderhoud en de regelmatige vernieuwing zouden
hierbij komen te vervallen.

Kunststof als materiaal ter vervanging van glas

Kunststoffen vormen een geheel nieuwe groep mate
rialen met uiteenlopende eigenschappen, waardoor
ze andere materialen geheel of gedeeltelijk kunnen
vervangen of een geheel eigen gebied van toepas
sing hebben.
Het woord „kunststof" is wellicht de minst slechte
vertaling van het Engelse „plastic", dat een ver
zamelnaam is voor een grote groep stoffen met uit
eenlopende eigenschappen.

Ir. G. H. Germing

Momenteel komen voor toepassing in de tuinbouw
voornamelijk in aanmerking polyvinyl-chloride
(p.v.c.) en polyaeth(yl)een.
Zowel p.v.c. als polyaethyleen worden gebruikt bij
de fabricage van foliën, buizen en slangen. Beide
materialen kunnen reeds op verschillende wijzen
in de tuinbouw worden toegepast.
In het volgende zal de toepassing van kunststof als
vervanger van glas nader worden besproken.
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Kunststoffen ter vervanging van glas
Het glas in de tuinbouw heeft de functie een lichtdoorlatende scheidingswand te vormen tussen de
buitenlucht en de lucht binnen in de kweekruimte.
Voor dit doel leent glas zich bij uitstek vanwege zijn
goede lichtdoorlatendheid. De daglichtfactor, die de
verhouding weergeeft tussen de lichtintensiteit on
der het glas en die in de buitenlucht, bedraagt on
geveer 90 %.
In bepaalde gevallen zullen kunststoffen in plaats
van glas toegepast kunnen worden. Om dit nader
toe te lichten zullen wij een aantal eigenschappen
van glas en kunststoffen met elkaar vergelijken.
1. Lichtdoorlatendheid
Dr. J. A. Businger van het I.T.T. heeft verschillende
lichtmetingen bij kunststoffen verricht.
Van een aantal niet gebruikte kunststoffoliën be
draagt de lichtdoorlatendheid ± 95 % van die van
normaal glas. In tegenstelling tot hetgeen bij glas
gebeurt, vloeit het tegen de folie gecondenseerde
water niet uit, maar vormt het een laag van kleinere
en grotere druppeltjes. Deze druppelvorming kan
een vermindering van de lichtdoorlatendheid van
± 20 % veroorzaken.

Verder zijn kunststoffen alle min of meer onder
hevig aan veroudering of verwering. Veroudering
kan lichtverliezen van 5—20 % tot gevolg hebben.
Ten slotte vervuilen foliën vrij snel door hun sterke
aantrekking van stof uit de lucht. Door vervuiling
werd na een half jaar een vermindering van de licht
doorlatendheid met 15—25 % geconstateerd.
Sommige soorten kunststoffen laten meer ultravio
lette en infrarode stralen door dan glas; de beteke
nis hiervan moet echter niet te hoog worden aan
geslagen.
Van kunststofplaten ter dikte van 1,5 mm, ver
vaardigd uit een polyesterhars met een versterking
van glasvezels, zijn nog weinig gegevens bekend; de
lichtdoorlatendheid bedraagt 70—80% van die van
glas.
Uit deze percentages blijkt, dat de lichtdoorlatend
heid van kunststoffen nog onvoldoende is om glas
voor dit doel te kunnen vervangen. Er wordt dan
ook gezocht naar materialen die meer waterafsto
tend zijn, niet snel verouderen en minder vuil aan
trekken.
2. Prijs
Per oppervlakte-eenheid bedraagt de prijs van fo
liën làî maal die van glas. De prijs varieert onge-

1. Heldere niet gebruikte kunststoffolie.
2. Kunststoffolie na een half jaar gebruik.
3. Tomaten onder kunststofrups en in de open lucht,
uitgeplant op 26 april 1955.
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veer in evenredigheid met de dikte van de foliën.
Golfplaten en vlakke platen van polyesterhars zijn
vergeleken bij glas nog erg duur (4 à 6 maal de prijs
van glas).
3. Gewicht
Kunststoffen hebben in vergelijking met glas een
laag gewicht. Met glas weegt een eenruiter ongeveer
viermaal zo zwaar als met kunststoffolie; het glas
alleen is echter 25 tot 100 maal zo zwaar als een
folie van dezelfde afmetingen. Dit betekent echter
niet dat de constructie van de huidige kastypen veel
lichter zou kunnen zijn, indien kunststoffolie voor
de bedekking werd gebruikt. De vereiste sterkte van
een constructie wordt namelijk mede bepaald dooi
de te verwachten winddruk, sneeuwdruk en zoge
naamde plaatselijke belasting. Van al deze factoren
maakt het eigen gewicht slechts 25 % uit. De heer
J. H. J. Herfkens (afd. Bouw l.T.T.) raamde, dat
de bouwkosten van de gebruikelijke kassen door
toepassing van kunststoffolie met ± 15 % kunnen
worden verminderd. Het is dus duidelijk, dat van
geheel andere constructies moet worden uitgegaan,
indien men bij de kassenbouw wil profiteren van de
lage prijs en het lage gewicht van kunststoffoliën.

4. Breuk
In tegenstelling tot glas zijn kunststoffoliën onbreek
baar. Toch wordt op dit voordeel wel eens te veel
de nadruk gelegd, daar foliën kunnen scheuren het
zij door wind, door spanningen tengevolge van tem
peratuur of vochtigheid of door mechanisch be
schadiging.
Wel zijn deze scheuren vrij gemakkelijk te herstellen
door er bij voorbeeld een nieuw stuk tegen te plak
ken, maar elk herstel betekent toch veroudering en
lichtverlies.
Overigens is het nog zeer de vraag of er ooit kunst
stoffoliën vervaardigd kunnen worden waarvan de
levensduur gelijk is aan die van glas (die gemiddeld
toch zeker op 10 jaar gesteld mag worden).
5. Verwerkbaarheid
Kunststoffoliën zijn door hun gering gewicht ge
makkelijker te vervoeren dan glas. Door hun ge
voeligheid voor temperatuur en vochtigheid kunnen
foliën echter gaan „werken", waardoor scheuren of
zakken kunnen ontstaan.

6. Dampdichtheid
De doorlatendheid van foliën voor gassen is zowel
afhankelijk van de folie als van het gas. De eerder

3
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genoemde foliën p.v.c. en polyaethyleen laten beide
slecht waterdamp door. Mede door het feit, dat met
kunststoffolie een betere luchtdichte afsluiting van
een ruimte is te bereiken dan met glas, zal de rela
tieve luchtvochtigheid in een kas met kunststof
hoger zijn. Het hangt van de omstandigheden af of
dit een voor- of een nadeel is.
Op grond van de gemaakte vergelijkingen kunnen
we aannemen dat de mogelijkheden voor het ge
bruik van kunststof foliën voor de bedekking van
kassen en warenhuizen beperkt zijn.
Voor de vervanging van platglas zijn de mogelijk
heden groter, indien een aantal van de genoemde na
delen door het gebruik van betere materialen wordt
opgeheven.
De geringe lichtdoorlatendheid van de tot dusverre
gebruikte foliën is een nadeel dat vooral in de winter
en het vroege voorjaar van grote invloed is op de
teeltresultaten.
Teeltresultaten
Op de proeftuin van het I.T.T. is de groei van poste
lein en komkommers in bakken onder eenruiters
met glas en onder eenruiters met kunststof ver
geleken.
Bij de postelein bleek de oogst onder de kunststof
gemiddeld 3—5 dagen later te zijn dan onder glas,
terwijl de totaalopbrengst bovendien 20 % lager
was.
Ook bij komkommers was een verlating van de oogst
onder kunststof waar te nemen. Gedurende de
eerste maand van oogsten werd gemiddeld ± 30%
minder vruchten geplukt dan onder glas.
Bij de beoordeling van de verschillende resultaten
dienen echter wel de omstandigheden in aanmer
king genomen te worden: zo kan b.v. de vermin
derde lichtdoorlatendheid tengevolge van de condensvorming op de kunststoffen in de zomermaan
den eerder een voordeel dan een nadeel zijn.
Met het vervroegen van tomaten en stamslabonen
onder een tijdelijke kunststof-afdekking zijn goede

Ontwikkelingsdagen voor Tuinbouwtechniek

resultaten verkregen. Genoemde gewassen stonden
aanvankelijk onder een kunststof-afdekking, die
vanwege het uiterlijk als „rups" is betiteld. De
kunststoffolie, die aan de randen voorzien was van
een zoom met een stevig touw er door, werd over
rondgebogen elektriciteitsbuizen gespannen.
Op 26 april, dus ongeveer 14 dagen vóór de „IJsheiligen", werden zowel onder als naast de „rups"
40 tomaten uitgeplant; 40 andere planten werden
tot 18 mei binnen gehouden en daarna buiten uit
geplant.
Op 20 en 22 mei trad zeer lichte nachtvorst op,
waarvan alleen de onbedekte planten enige schade
ondervonden. Op 31 mei werd de kunststof, nadat
de planten enigszins waren afgehard, definitief ver
wijderd.
De planten die tijdelijk onder de „rups" hadden ge
staan, gaven op 1 augustus de eerste rijpe vruchten;
bij de overige planten was dit pas 3 weken later het
geval. Toen was van de eertijds bedekte planten
reeds 400 gram tomaten per plant geoogst. Ook de

Warme-luchtverwarming in kassen
De methode van kasverwarming met behulp van een
warme-luchtkachel is nog slechts enkele jaren oud.
In die "weinige jaren is echter zowel in de praktijk
als op het Instituut voor Tuinbouwtechniek wel
zoveel ervaring opgedaan, dat het nuttig is thans
een overzicht te geven van de mogelijkheden die
deze verwarmingsmethode biedt.
Fysische aspecten van de warme-luchtverwarming
Het grote probleem bij de warme-luchtverwarming
is het verkrijgen van een gelijkmatige luchtverdeling
en van een gelijkmatige temperatuur door de gehele
kas. Om enig inzicht te krijgen in dit probleem,
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totale opbrengst van de bedekte planten was ±
30% hoger dan die van de direct buiten uitgeplante.
De sortering van de op 18 mei uitgeplante tomaten
was echter beter dan die van de op 26 april uit
geplante.
Een overeenkomstige proef met stamslabonen gaf
eveneens een aanzienlijke oogstvervroeging en -ver
meerdering te zien bij de planten die onder de kunst
stof hadden gestaan.
Overigens moeten meer proeven gedaan worden om
de rentabiliteit van een dergelijke teeltwijze vast te
kunnen stellen.
De door ons gebruikte „rups" bleek voor de prak
tijk nog te duur; er zal dus naar een eenvoudiger
constructie moeten worden gezocht. Enkele goede
voorbeelden waren te zien op een onlangs gehouden
demonstratiedag te Gembloux in België. Daar ge
bruikte men o.a. geheel met kunststoffolie beklede
baksegmenten van ± 1,50 m lengte, waarvan het
geraamte uit hoekijzers en houten latten bestond.
Een andere eenvoudige constructie bestond uit T-

vormige staanders waarlangs ijzerdraad was gespan
nen. Banen van kunststof folie waarvan de einden
in hout waren ingeklemd, werden hier in de breedte
overheen gelegd en met haken vastgezet.
Bij deze lichte constructies dient de verankering
goed in orde te zijn om windschade te voorkomen.

Samenvatting
Verschillende factoren, die bij de vervanging van
glas door kunststoffen een rol spelen, worden be
sproken. Vastgesteld wordt dat de toepassing van
kunststof voor dit doel nog in een beginstadium ver
keert. De grootste bezwaren van de tot dusverre ge
bruikte kunststoffen zijn de snelle veroudering en
de geringe lichtdoorlatendheid. Ten aanzien van de
toepassingen als zogenaamd staand glas zijn de ver
wachtingen nog niet groot. Voor tijdelijke bedek
king ter vervroeging van vollegronds produkten zijn
kunststoffoliën bruikbaar.

Dr. J. A. Businger
moeten we eerst iets weten van de krachten, die op
een warme luchtstroom uit een uitblaasmond wer
ken.
Allereerst iets over de eigenschappen van een niet ver
warmde luchtstroom uit een uitblaasmond.
Er bestaat een formule voor de snelheidsafname van
een in rustige lucht door een vaste mond uitgeblazen
luchtstraal met ronde doorsnee. Hieruit blijkt, dat de
snelheid U in het midden van de straal omgekeerd even
redig met de afstand x afneemt, dus:
1
U (:) —

x

(1)

De diameter D van de luchtstroom neemt evenredig
met de afstand toe:
D (:) x
(2)
zodat ook het volume V van de verplaatste lucht even
redig met de afstand zal toenemen, omdat V (:) U D2
zal zijn, dus:
V (:) x
(3)
De relaties (1), (2) en (3) konden ook afgeleid wor
den uit metingen aan luchtstralen in de spuittoren van
het Instituut voor Tuinbouwtechniek.
Vervolgens beschouwen we een hoeveelheid stilstaan
de lucht, die een temperatuurverschil $ ten opzichte
van de omgeving heeft. Op deze hoeveelheid lucht wer
ken de zogenaamde convectiekrachten. Het blijkt, dat
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Figuur J

Fig. 1. Luchtverwarming
uitblaaskanaal.

met

Fig. 2. Luchtverhitter met één
uitblaasopening.
Fig. 3. Luchtverhitter met rotor.
rinqventilqtor/

Figuur 4
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Fig. 4. Warme-luchtkachel met
2 uitblaasopeningen.
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deze kracht evenredig is met het volume V en met het
temperatuurverschil {), dus:
K(:)V#

(4)

Nu zal {} omgekeerd evenredig met V zijn, zodat de
convectieve kracht ongeveer constant is met de af
stand.
Aangezien de stuwkracht evenredig is met U2, dus om
gekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand,
zal de convectiekracht in alle gevallen op een gegeven
moment gaan overheersen en zal de luchtstroom naar
boven afbuigen. Obstakels in de stroomrichting zullen
over het algemeen dit effect versterken.
Tot nu toe hebben we alleen kwalitatief over ver
houdingen gesproken. Het is echter van belang ook
voor een bepaalde gegeven situatie uit te kunnen
rekenen tot hoever de lucht zal doordringen. Het
blijkt mogelijk te zijn een kengetal voor de door
dringing op te stellen (de afleiding hiervan wordt
achterwege gelaten).
Dit kengetal G ziet er als volgt uit:
G = göD
U2T

(5)

waarbij:
g = versnelling van de zwaartekracht in m/sec2.
& = temperatuurverschil tussen luchtstroom en om
geving in °C.
D = diameter van de luchtstroom in m.
U = snelheid van de luchtstroom in m/sec.
T = absolute temperatuur in °K.
Uit het voorgaande blijkt, dat G evenredig zal zijn met
het kwadraat van de afstand.
G (:) x2

(6)

Er is nu een bepaalde kritische waarde van G, die be
paalt tot waar de luchtstroom kan doordringen. Deze
kritische waarde zal ongeveer 1 zijn. We mogen aan
nemen, dat voor G > 1 de lucht vrijwel onmiddellijk
opstijgt en dat ze voor G < 1 in hoofdzaak in de oor
spronkelijke uitblaasrichting beweegt.

Voorbeeld
Door een uitblaasopening van 60 cm diameter wordt
lucht met een temperatuur die 35° C hoger is dan
de omgeving, met een snelheid van 5 m/sec. uit
geblazen. De luchtverplaatsing is 5000 m3/h en de
capaciteit is 50 000 kcal/h. De doordringing van
deze luchtstroom zal 12 tot 14 m bedragen voordat
de opstijgende kracht gaat overheersen.
Verder is het mogelijk na te gaan, hoe de doordrin
ging van de luchtstroom afhangt van de diameter
van de uitblaasmond. Het blijkt dan dat bij een con
stante uitblaastemperatuur en -snelheid de door
dringing evenredig is met de diameter van de uit
blaasmond. Dit verklaart ten dele ook het feit, dat
b.v. met één uitblaasopening van 20 cm een belang
rijk minder goede verdeling verkregen kan worden
dan met vier uitblaasopeningen van 10 cm.
Methoden van warme-luchtverwarming
Naast de fysische aspecten moeten ook de methoden
van warme-luchtverwarming, die in de praktijk toe
passing vinden, nader worden beschouwd.
Bij de warme-luchtverwarming is onderscheid te
maken tussen:
a. centrale verwarming, waarbij luchtverhitters ge
combineerd met ventilatoren worden toegepast en
b. warme-luchtkachel, waarbij deze de rol van de
luchtverhitter bij het centrale-verwarmingssysteem
vervult.
Zowel bij de centrale verwarming als bij de warmeluchtkachel zijn verschillende systemen mogelijk:
a. De warme lucht wordt door kanalen geleid en
met behulp van uitblaasopeningen over de ruimte
verdeeld. Deze kanalen kunnen in de grond of boven
de grond worden aangebracht. In het laatste geval
kan weliswaar een goede luchtverdeling worden ver
kregen, maar is de schaduw van de kanalen een be
zwaar.
b. De warme lucht wordt op één of slechts enkele
plaatsen in de ruimte geblazen. Er is weinig appa
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Fig. 5. Temperatuurverdeling rondom een luchtverhitter met rotor.
Type A. De lucht wordt van beneden aangezogen. Warmteverbruik 32.000 kcal. Temperatuur aanzuiglucht is op 0 gesteld.
ratuur voor dit systeem nodig. Hiermee is echter
moeilijk een gelijkmatige luchtverdeling te bereiken.
c. De warme lucht wordt met behulp van één of
meer rotoren radiaal uitgeblazen. Dit kan bij de
warme-luchtkachel niet worden toegepast. Met dit
systeem wordt een zo gunstig mogelijke luchtver
deling bereikt bij een minimum aan energieverbruik.
Temperatuurverd eling
Wanneer we een warme-luchtkachel of een ander
warme-luchtverwarmingssysteem moeten beoor
delen, is het in de eerste plaats noodzakelijk te let
ten op de temperatuurverdeling en wel in het bij
zonder op het verticale temperatuurverloop. Bij
sommige installaties wordt een redelijke horizon
tale verdeling verkregen, dank zij een groot verti
caal temperatuurverschil. Een hoge temperatuur
boven in de kas of het warenhuis vergroot de warm
teverliezen, terwijl we er juist op uit zijn deze te
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verminderen. Deze extra verliezen worden groter
naarmate er meer warmte gevraagd wordt, omdat
dan het verticale temperatuurverschil meer dan
evenredig toeneemt.
In de figuren 5 en 6 wordt een indruk gegeven van
de temperatuurverdeling rondom twee typen van
plafondluchtverhitters. Bij type A wordt de lucht
van onder aangezogen en opzij uitgeblazen. Bij type
B wordt de lucht van boven aangezogen en rondom
schuin naar beneden uitgeblazen.
Bij de temperatuurverdeling valt op, dat de aanzuiglucht bij type A kouder is dan de gemiddelde
temperatuur, terwijl bij type B het omgekeerde het
geval is. We mogen hieruit concluderen, dat het
beter is de lucht van boven aan te zuigen en schuin
naar beneden uit te blazen.
Het verticale temperatuurverschil is niet zo nadelig
als het wel lijkt in verband met de warmtebehoefte
van het gewas. Zodra er namelijk een redelijke hoe
veelheid natuurlijke straling is, zal het koude onder

148

O

1

2

3

U

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

afstand t.o.v luchtverhitter in m.

Fig. 6. Temperatuurverdeling rondom een luchtverhitter met rotor.
Type B. De lucht wordt van boven aangezogen. Warmteverbruik 35.000 kcal/h. Temperatuur aanzuiglucht is op 0 gesteld.
ste luchtlaagje snel opgewarmd worden. Het gewas
komt dan toch nog in een gunstig milieu voor de
assimilatie.
We zien dus, dat de temperatuur van het gewas zal
stijgen en dalen met de lichtintensiteit buiten, het
geen min of meer in overeenstemming is met de
natuur.
Opmerkingen
Uit het voorgaande is duidelijk geworden, dat er
alleen gunstige resultaten van de warme-luchtverwarming te verwachten zijn, wanneer veel lucht ge
bruikt wordt voor het transport van betrekkelijk
weinig warmte.
Als vuistregel kan aangegeven worden, dat per
1000 m3 lucht 10000 kcal getransporteerd moeten
worden. Dit betekent dat de inblaastemperatuur
maximaal 35° C boven de ruimtetemperatuur mag
liggen. Een gevolg hiervan is dat, zoals SPOELSTRA.
(1953) reeds aangegeven heeft, warme-luchtver-

warming alleen in aanmerking komt voor toepas
sing als lichte verwarming, daar anders te grote hoe
veelheden lucht in beweging gebracht moeten wor
den, hetgeen met een te hoog stroomverbruik ge
paard gaat. Bovendien is de grondtemperatuur bij
een systeem met luchtverwarming gemiddeld aan
zienlijk lager dan de luchttemperatuur, hetgeen zeer
nadelig kan zijn voor de teelt. Het verticale tempe
ratuurverschil en ook de verhoogde verdamping zijn
hiervan de oorzaak.
Het ziet er dus naar uit, dat de luchtverwarming
niet in aanmerking komt voor toepassing als zware
verwarming. Toch zijn er misschien nog wel moge
lijkheden. Wanneer we erin slagen een maximale
hoeveelheid lucht met minimaal stroomverbruik in
beweging te zetten, waarbij bovendien een aerody
namisch zo gunstig mogelijke doorstroming van de
luchtverhitter bereikt wordt, dan is het denkbaar
dat dit systeem ook voor sommige zware verwar
mingen kan worden gebruikt.
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De luchtbeweging kan ook in fysiologisch opzicht
invloed hebben op de gewassen. Tomaten worden in
bewegende lucht vroeger rijp dan in stilstaande.
Aangezien speciaal bij warme-luchtkachels de ver
ticale temperatuurverdeling te wensen overlaat, ligt
het voor de hand dat getracht wordt hierin verbete
ring te brengen met behulp van plafondventilatoren
of luchtschroeven. Dit blijkt in het algemeen niet
het gewenste gevolg te hebben, omdat de plafond
ventilator als het ware een scherm vormt, dat de
warme lucht verhindert verder in horizontale rich
ting door te dringen. Het is wel mogelijk een enkele
luchtschroef aan het einde van de kas of het waren
huis op te stellen. De temperatuurverdeling wordt
dan echter slechts weinig verbeterd.
Samenvatting
Op grond van het gedrag van een stroom warme
lucht in een koudere omgeving, kunnen enkele alge

mene richtlijnen voor warme-luchtverwarmingssystemen worden aangegeven.
Een schatting is gemaakt van de doordringing van
een horizontaal uitgeblazen warme-luchtstroom.
Voorts worden enige systemen van warme-luchtverwarming en in het kort de voor- en nadelen hier
van besproken. Voorbeelden worden gegeven van
de temperatuurverdeling rondom verschillende ty
pen luchtverhitters.
Ten slotte worden nog enkele algemene aspecten
van de warme-luchtverwarming belicht.
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Kolen- of oliestoken ?
De namiddagbijeenkomst op de eerste dag was ge
wijd aan het vraagstuk: „Kolen- of Oliestoken".
De voorzitter van het „forum", de heer J. Klinken
berg, vertegenwoordigde de kwekers. Als deskun
digen op het gebied van het kolen- en oliestoken
hadden respectievelijk zitting de heren J. Baarskens

en M. van der Water. Voor het I.T.T. hadden de
heren P. A. Spoelstra en M. M. Taal zitting in het
forum.
Aan het eigenlijke forum ging de volgende inleiding
van ir. H. J. M. Krijnen vooraf.

Inleiding tot het forum

Het gebruik van verwarming als hulpmiddel bij het
scheppen van een kunstmatig klimaat in de tuin
bouw vindt een steeds ruimere toepassing. Aange
nomen mag worden, dat van de ruim 3500 ha staand
en platglas ongeveer 1200 ha in gebruik zijn voor
de stookteelten.
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Niet alleen in kassen, warenhuizen en bakken, maar
ook in de bloembollenteelt is de toepassing van ver
warming van belang. In vergelijking met de groente
en de bloementeelt is het brandstofverbruik in de
bollenteelt weliswaar gering, maar het belang van
de verwarming voor deze bedrijven moet niet alleen
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worden afgemeten naar het aantal ketels of de hoe
veelheid verbruikte brandstof. Een betere maatstaf
is het uiteindelijke resultaat, dat door het nauwkeu
rig en vakkundig doseren van de warmte wordt be
reikt. En dit resultaat is waarlijk niet gering.
Ook voor andere produkten die gedroogd, behan
deld of bewaard moeten worden, vindt met succes
toepassing van verwarming plaats. Als zodanig kun
nen genoemd worden het drogen van kruiden, tuinbouwzaden en consumptie-uien, het fermenteren
van tabak en het prepareren van plantuien.
De champignonteelt, een van de jongste takken van
onze „tuinbouwindustrie", vereist in bepaalde tijden
van het jaar of in bepaalde perioden van het teelt
proces al evenzeer kunstmatige verwarming.
In de laatste, maar niet onbelangrijkste plaats kan
het gebruik van warmte bij het bestrijden van bo
demparasieten worden genoemd.
Zonder overdrijving mogen we zeggen dat de tegen
woordige Nederlandse tuinbouw niet meer denkbaar
is zonder het gebruik van het machtige hulpmiddel,
dat verwarming heet.
Voor de verwarming (in de ruimste zin) van al die
tuinbouwbedrijven zijn ongeveer 8000 ketels in be
drijf. De investeringskosten met inbegrip van de
bijbehorende verwarmingsinstallatie kunnen op on
geveer f 15 000 per ketel worden gesteld. Dit be
tekent, dat in de tuinbouw een bedrag van rond 120
miljoen gulden belegd is in de stook- en verwar
mingsinstallaties.
De hoeveelheid brandstof, die in de tuinbouw ge
bruikt wordt, zal op het ogenblik een waarde van
40 miljoen gulden per jaar dicht benaderen. Aan
brandstof wordt dus in drie jaar een zelfde bedrag
uitgegeven als de gehele investering bedraagt. Naast
de aanschaffingskosten vormen dus ook de brand
stofkosten een belangrijke post op de kostenzijde
van de bedrijfsboekhouding.
Dit is dan ook de oorzaak, dat de Overheid aan het
Instituut voor Tuinbouwtechniek de opdracht gaf
om, waar mogelijk, te trachten de stookkosten in de
tuinbouw omlaag te brengen.

De uitkomsten van het „massa-onderzoek" van de
afgelopen jaren toonden aan, dat er op het gebied
van het stoken in de tuinbouw nog wel het een en
ander te verbeteren viel en valt. Nog altijd is op som
mige bedrijven het percentage van de onnodige ver
liezen door allerlei oorzaken veel te hoog. Vastge
steld kan echter worden, dat er over de gehele lijn
een verandering ten goede te constateren valt. Het
inzicht in het grote belang van een doelmatig ge
bruik van de stook- en verwarmingsinstallaties wint
steeds meer terrein. De bezoeken en adviezen van
de stooktechnici hebben hiertoe in niet geringe mate
bijgedragen. Ook in psychologisch opzicht was hun
werk waardevol. Zij fungeerden als het wandelende
geweten van al degenen die zich hun tekortkomin
gen wel bewust waren, maar er niet gemakkelijk toe
konden komen ze te verbeteren.
Een groot percentage (± 75—80% ) van de ketels,
die in de tuinbouw gebruikt worden, behoort tot de
groep van de centrale-verwarmingsketels. Wellicht
is het beter hier te spreken van ketels met kleine
waterinhoud.
Voor zover het bovenafbrandketels zijn, hebben ze
vaak het voordeel dat er brandstof van meer dan
één soort en van verschillende stukgrootte in kan
worden verstookt. De bediening van deze ketels
vraagt echter regelmatig toezicht. Blijft dit achter
wege, dan wordt er vaak niet met de juiste vuurdikte
gewerkt, met als gevolg dat het rendement van de
brandstof te laag is.
De onderaf brandketels zijn in dit opzicht gunstiger.
Ze vragen echter een constante stukgrootte en zijn
vaak slechts geschikt voor één soort brandstof.
De zogenaamde nootjesketels hebben de aantrekke
lijkheid, dat ze met iets goedkopere brandstof wer
ken. Het grote bezwaar van deze ketels is, dat de
gebruiker er nooit zeker van is dat de brandstof
regelmatig beschikbaar is.
De speciale cokesketel met een verticaal vuur, die
plaatselijk ook in de tuinbouw wordt gebruikt, is
in een aantal opzichten zeer aantrekkelijk. Het ge
bonden zijn aan één bepaalde brandstofsoort en de
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beperkte keuze in de stukgrootte staat daar als be
zwaar tegenover. Doch hierover straks meer.
Ook andere moderne typen van plaatstalen ketels
komen in de laatste tijd in de tuinbouw in gebruik.
In het algemeen hebben deze ketels een goed rende
ment, doch in brandstofkeuze is de gebruiker meest
al beperkt.
De kleine waterinhoud van al de hierboven bespro
ken ketels is enerzijds een voordeel. Mede daardoor
kan immers een snelle aanpassing aan de warmte
behoefte worden bereikt. De kleine waterinhoud
heeft echter het nadeel, dat de ketels inwendig on
toegankelijk zijn. Eventuele ongewenste afzettingen
in de waterruimte zijn niet of moeilijk mechanisch
te verwijderen.
De industrieketels die in de tuinbouw worden toe
gepast, hebben een grote waterinhoud. Zij zijn een
voudig van bouw en goed toegankelijk. Ze kunnen
met allerlei soorten vaste brandstoffen gestookt wor
den. Bovendien lenen ze zich uitstekend voor het
overgaan van vaste op vloeibare brandstoffen. Met
vaste brandstof op een normaal vlak rooster ge
stookt, vragen ze een regelmatige bediening, zodat
een dag- en een nachtstoker nodig zijn. Bij sommige
typen is het rendement aan de lage kant.
Een van de voordelen bij het aanschaffen van be
doelde industrieketels is, dat ze (nog) tweedehands
beschikbaar zijn als bijprodukt van de scheepssloop.
Wel is naar mijn mening de tijd gekomen, dat de
Nederlandse tuinbouw zich moet afvragen: „Hoe
lang nog" en „Wat dan?".
Het zal zaak zijn binnen niet al te lange tijd te
komen tot een stookinrichting, die voldoet aan de
bijzondere eisen die de tuinbouw stelt. De belang
rijkste vraag hierbij is: „Welke zijn die eisen en hoe
kunnen ze ook voor de kleine bedrijven gerealiseerd
worden?".
Een belangrijk punt is de mate waarin het stoken
kan worden gemechaniseerd zonder dat de vereiste
warmtevoorziening in het gedrang komt. Mechani
satie betekent veelal een besparing op menselijke
arbeid. Met het aanroeren van deze besparing ko-.;
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men we tot een onderwerp, dat ook in tuinbouwkringen de tongen, pennen en schrijfmachinetoetsen
in beweging houdt. Bij de algemene stijging van het
loonpeil kan de tuinbouwsector niet achterblijven.
Daar komt nog bij, dat het stoken van de hand
bediende ketels vakkennis en toewijding vraagt en
dat het uiterst moeilijk is voor dat doel geschoold
personeel te vinden.
Op het terrein van de stooktechniek is al een en
ander gemechaniseerd en dit gaat ook in de tuin
bouw steeds verder.
Vooral sedert er een nivellering is opgetreden tus
sen de prijzen van vaste en vloeibare brandstoffen,
bestaat er een sterke neiging om tot deze laatste
over te gaan. En het zijn juist de mogelijkheden tot
mechanisering en automatisering, die dit overgangs
proces versnellen. Het is gewenst bij deze ontwikke
ling kritisch te blijven en de problemen die er mee
samenhangen nauwkeurig te bestuderen.
Het lijkt mij echter dienstig daarbij onzekerheden
in de brandstofvoorziening, die een gevolg kunnen
zijn van internationale spanningen, oorlogsdreiging
of erger, buiten beschouwing te laten. Anders im
mers zou elke blik vooruit volkomen speculatief
zijn. We gaan er daarom van uit, dat de wereld een
vredige ontwikkeling tegemoet gaat. Mocht er on
verhoopt toch een conflict uitbreken, dan zullen de
(eventuele) overlevenden wel andere problemen
hebben op te lossen dan die van de brandstofkeuze
voor onze tuinbouwketels.
Daar is dan in de eerste plaats de vraag: Wat is de
aangewezen brandstof voor een nieuw te stichten
bedrijf? Een andere vraag is: Houdt de keuze van
de brandstof verband met de grootte van het te ver
warmen object?
Maar er is meer. Men kan zich ook afvragen of de
arbeidsbesparing het enige voordeel is van het sto
ken met olie of dat er aan de mogelijkheid tot
mechanisering en automatisering nog andere voor
delen verbonden zijn. En bovendien of de volledige
mechanisering het uitsluitend privilege is van de
' vloeibare brandstoffen.
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Wanneer er op een bestaand bedrijf plannen zijn
om van vaste op vloeibare brandstoffen over te
gaan, zullen de mogelijkheden en de moeilijkheden,
de voordelen en de bezwaren nauwkeurig tegen
elkaar moeten worden afgewogen. Ook hierbij rijst
een groot aantal vragen, onder andere: Welke uit
gaven gaan met deze verandering gepaard en wan
neer is deze investering verantwoord? Hoe staat het
met de werkelijke levensduur van deze installaties?
Is het gewenst het kapitaal dat er in gestoken is,
versneld af te schrijven?
Ook in technisch opzicht kunnen er problemen zijn.
Een veel gehoorde vraag is of een oliestookinrich
ting noodzakelijk automatisch geregeld moet wor
den of dat in bepaalde gevallen handregeling de
voorkeur verdient. En is het voor een stookbedrijf
met zijn kwetsbare teelten niet erg riskant, volko
men afhankelijk te zijn van elektriciteit, zulks in ver
band met de kans op storingen?
Geruchten doen de ronde, dat de vaste brandstof
fen en met name de mijncokes in de naaste toekomst
sterk in prijs zullen stijgen. De vraag is of deze ge
ruchten een grond van waarheid bevatten. Indien
inderdaad de vaste brandstoffen gereserveerd zullen
moeten blijven voor de chemische en de metallur
gische industrie, zal dit waarschijnlijk in de prijs tot
uitdrukking worden gebracht. Maar wat wordt dan
de toekomstige warmtebron voor onze tuinbouw
bedrijven?

Zal deze bedrijfstak zich tegenover de concurrentie
uit zuidelijker gelegen gebieden blijvend kunnen
handhaven, indien de brandstofkosten nog aanmer
kelijk zouden stijgen? Voor sommige teelten bedra
gen deze kosten nu reeds 40% van de totale bedrijfsuitgaven.
Gasvormige brandstoffen hebben tot dusver in de
tuinbouw een onbetekenende rol gespeeld. Het ge
bruik ervan zou belangrijke technische voordelen
kunnen opleveren. Zou het niet de moeite waard
zijn de mogelijkheden, die op dit terrein liggen,
ernstig in studie te nemen?
Op vele bedrijven hebben de stookinstallaties slechts
een geringe capaciteit. Dit is mede oorzaak, dat er
relatief onvoordelig mee gewerkt wordt. De moge
lijkheid tot het centraliseren van de warmte-opwekking moet dan ook zeker aangegrepen worden.
Vooral bij de stichting van nieuwe bedrijven die
dicht aaneengesloten zijn, liggen hier kansen.

En tot slot, de periode dat nieuwe energiebronnen
zullen worden aangeboord, is niet ver meer. Dan
zal, naar we mogen aannemen, de elektriciteit, op
gewekt met behulp van kernsplitsing, bij de ver
warming een belangrijk aandeel krijgen. Daarom
zal het van belang zijn reeds nu na te gaan in welke
mate en op welke wijze ook de Nederlandse tuin
bouw daarvan gebruik kan maken.

Samenvatting van de vragen en antwoorden

Bij welke grootte van de installatie is het stoken met
olie verantwoord?

Zijn de brandstofprijzen niet te hoog geworden om
nog een rendabele teelt te kunnen verkrijgen?

Dit is van verschillende factoren afhankelijk. Als
algemene norm kan worden aangenomen, dat bij
een brandstofverbruik van 100 ton of meer, thans
voordeliger zware stookolie kan worden gestookt.
Een en ander zal echter voor elk bedrijf weer af
zonderlijk beoordeeld moeten worden.

De bedrijfsuitkomsten van de stookteelten zijn nog
zo, dat deze wijze van telen aantrekkelijk blijft. Dit
blijkt wel uit het feit, dat er nog steeds uitbreiding
van het verwarmd glasoppervlak kan worden ge
constateerd. Belangrijk hierbij is echter dat alle
kwekers zo economisch mogelijk trachten te werken.

153

Vergelijking van de kosten bij verschillende stookwijzen en verschillende warmtebehoefte.
Capaciteit van de ketel in kcal

100.000

200.000

400.000

800.000

1.600.000

Ledenketel met cokes gestookt (ketel is afgeschreven)
Investering
0
Exploitatie
ƒ2.220,—

0
ƒ 4.280,—

0
ƒ 8.340,—

0
ƒ 16.480,—

0
ƒ32.600 —

Ledenketel met olie gestookt (ketel is afgeschreven)
Investering
ƒ9.520,—
Exploitatie
ƒ 3.107,—

ƒ 10.200,—
ƒ 4.873,—

ƒ15.100,—
ƒ 8.336,—

ƒ 20.100,—
ƒ 15.068,—

ƒ 25.900,—
ƒ 27.826,—

Emmaketel met cokes gestookt (nieuw)
Investering
Exploitatie

ƒ 10.516,—
ƒ 4.582,—

ƒ 18.744,—
ƒ 8.548,—

ƒ 25.030,—
ƒ 15.750,—

ƒ46.960,—
ƒ 30.923,—

ƒ8.720,—
ƒ 2.638,—

Schotse ketel met kolen gestookt (tweedehands aangeschaft)
Investering
—
Exploitatie
—

—
—

ƒ 7.000,—
ƒ 10.255,—

ƒ 12.200,—
ƒ 17.778,—

ƒ21.000,—
ƒ 32.654,—

Schotse ketel met olie gestookt (tweedehands aangeschaft)
Investering
—
Exploitatie
—

—
—

ƒ 20.300,—
ƒ 7.900,—

ƒ 26.000,—
ƒ 13,522,—

ƒ 40.600,—
ƒ 25.305,—

Wanneer is oliestoken goedkoper?
Deze vraag is in wezen dezelfde als vraag 1. De
tabel geeft een beeld van de investeringen en exploi
tatiekosten die met verschillende stookwijzen ge
moeid zijn.
Zijn de aangenomen rendementen en calorische
waarden wel in overeenstemming met de werke
lijke rendementen en calorische waarden van de
brandstoffen, die door de Nederlandse mijnen ge
leverd worden?
De in de tabel veronderstelde rendementen zijn ge
baseerd op enige honderden metingen in de prak
tijk. Indien de calorische waarde van de brandstof
fen wordt aangehouden, zoals in de vraag wordt
bedoeld, geeft dit bij gebruik van 100 ton kolen een
verlaging in de exploitatiekosten van f 500. Bij ge
bruik van 200 ton brandstof worden deze kosten
ongeveer f 1000 hoger. Deze mogelijke correctie bij
het gebruik van een zeer goede kwaliteit brandstof
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geeft geen wezenlijke verandering in de tendens van
de tabel.
Wanneer is bij het stoken van olie volautomatische,
halfautomatische of handbediening verantwoord?
Een volautomatische bediening vergroot onder alle
omstandigheden de kans op een goed rendement en
verdient daarom zeker de voorkeur.
De tabel geeft geen kosten van het automatisch
stoken met vaste brandstof. Kan dit bij gebruik van
een goede automatische stookinrichting niet goed
koper zijn dan oliestoken?
Indien men voor de automatische stookinrichting
regelmatig over de juiste brandstof kan beschikken
(voor een schroefstoker b.v. matig bakkende Esskolen) dan zal dit bij een bepaald brandstofver
bruik zeker goedkoper kunnen zijn dan oliestoken.
Voor welke gevallen dit geldt, kan alleen aan de
hand van een goed opgezette exploitatierekening
worden vastgesteld.
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Hoe denkt het forum over de factor: ,,arbeid" bij
het stoken?
Deze factor kan van twee kanten worden bezien.
In de eerste plaats is menselijke arbeid relatief duur;
hij zal daarom, waar mogelijk, door mechanische
arbeid worden vervangen. Daar komt voor de be
diening van ketels nog bij, dat het uiterst moeilijk
is vakkundig personeel te krijgen. De praktijk be
wijst, dat de stokers ook maar mensen zijn en dus
niet altijd voldoende zorgvuldig werken.
Het mechaniseren en automatiseren van de stook
inrichtingen zal deze moeilijkheden kunnen oplos
sen, vooral voor de grote bedrijven. Op kleinere be
drijven heeft mechanisatie het voordeel, dat het
eigen personeel niet 's nachts met het toezicht be
hoeft te worden belast.
Hoe is de positie van de magere nootjeskolen?
Tegenover een toenemende vraag naar deze brand
stofsoort staat een verminderd aanbod. Daarom mag
verwacht worden, dat gebruikers van magere noot
jes ook in de toekomst moeilijkheden zullen onder
vinden.
Zij, die van plan zijn tot het stoken van deze brand
stof over te gaan, doen daarom goed tevoren van
hun leverancier een garantie te vragen voor de
regelmatige beschikbaarheid ervan.
Zou het niet mogelijk zijn de uitvoer van cokes te
beperken en deze brandstof tegen een lagere prijs
beschikbaar te stellen voor de stookbedrijven?
Van onze totale cokesproduktie wordt ongeveer de
helft uitgevoerd. De export is opgebouwd en uit
gebreid in perioden, dat de Nederlandse tuinbouw
weinig belangstelling had voor deze brandstof. De
cokesproducenten moeten hun produkt regelmatig
kunnen afzetten, ook in de zomermaanden.
De prijs wordt grotendeels bepaald door de eis van
een economische exploitatie. Het zou buitengewoon
moeilijk zijn op de prijzen van de brandstof voor
de tuinbouwsector een zekere steun te gaan ver
lenen. Dit zou tegenover andere verbruikers onbil
lijk zijn en de kans van fraude meebrengen.

Wat de brandstoffenpositie betreft, deze moet zeker
niet gezien worden in het licht van de concurrentie
tussen kolen- en olieproducenten. In ruimer verband
gezien is er het probleem van de dekking van de
energiebehoefte.
Om dit vraagstuk op te lossen is nauwe samenwer
king tussen alle producenten en verbruikers van
energie een gebiedende eis.
Er is blijkbaar nogal verschil van inzicht over de
vraag wanneer vloeibare en wanneer vaste brand
stoffen de voorkeur verdienen. Zou het niet moge
lijk zijn bij een aantal kwekers een enquête te hou
den naar hun ervaring in dit opzicht?
Dit zal weinig resultaat opleveren, omdat in een
tuinbouwbedrijf niet elk jaar weer dezelfde gewas
sen onder dezelfde omstandigheden worden geteeld.
Een tuinbouwbedrijf kan niet vergeleken worden
een fabriek, waar veelal wel vergelijkbare cijfers
kunnen worden verkregen.
Moet aan oliebranders met drukverstuiving of aan
roterende branders de voorkeur worden gegeven?
Tussen een goede drukverstuivingsbrander en een
goede brander met rotatieverstuiving bestaat geen
verschil wat bedrijfszekerheid, goede werking en
rendement betreft.
Wat is in verband met corrosie en andere slijtage bij
het oliestoken beter, een gietijzeren of een plaat
stalen ketel?
Hieromtrent zijn nog geen betrouwbare gegevens
bekend. Door een der grote olieleveranciers worden
thans een aantal gietijzeren en plaatstalen ketels
onder vergelijkbare omstandigheden met olie ge
stookt. Gebleken is, dat bij beide keteltypen de tem
peraturen voldoende ver beneden de veiligheidsgrens blijven. In hoeverre optredende slijtage sa
menhangt met temperatuurverschillen, is nog in
onderzoek. Verwacht mag worden dat over 5 tot
6 jaar duidelijke verschillen aan de dag zullen
treden.
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Algemene inleiding

Dr. ir. E. W. B. van den Muijzenberg

Velen kunnen de mechanisatie van hun bedrijf veel
verder doorvoeren dan zij nu doen. Er zijn niet veel
bedrijven, die werkelijk overgemechaniseerd zijn.
Vaker kan een ondergebruik van aanwezige machi
nes geconstateerd worden: te dikwijls is het teeltplan
onvoldoende op de machines afgestemd. Meestal is
de machine wel op het verlangde werk ingesteld.
Men mag aannemen dat er voor alle werkzaam
heden, die 100 uren of meer per jaar vereisen, bin
nen kortere of langere tijd machines beschikbaar
zullen zijn, die het handwerk vervangen.
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Een belangrijke vraag bij deze ontwikkeling is:
„Welke zijn de punten waarop we in de naaste toe
komst moeten letten?" Verwacht mag worden, dat
er meer belangstelling zal komen voor de rugnevelspuit, de automatische nevelspuit, de prikrol en de
rijdbare werkstelling (dit laatste nog in ver ver
schiet). In Amerika geschiedt het plukken met een
rijdbare stelling thans reeds tweemaal zo snel als
met ladders. Het is slechts een kwestie van tijd, dat
wij dit werktuig ook hier gaan toepassen. Dit te
meer, omdat de oogst nog altijd de grootste top in
de arbeidsfilm te zien geeft.
Ook voor deze tweede ontwikkelingsdag is een aan
tal bekende deskundigen bereid gevonden zitting te
nemen in een forum. Onderwerp van bespreking zal
zijn het ziektenbestrijdingswerktuig in de fruitteelt.
Aan de grote opkomst op deze tweede ontwikke
lingsdag zal de belangstelling voor dit forum wel
niet vreemd zijn.
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Ervaringen met maaiwerktuigen in de fruitteelt
Het maaien in boomgaarden levert voor vele be
drijven nog steeds moeilijkheden op. Soms is te
dichte beplanting de oorzaak, maar vaak ook oude
mulch die op het veld ligt. Het is wellicht nuttig na
te gaan hoe de ervaringen met verschillende typen
maaiwerktuigen zijn. We laten daarbij het maaien
met de zeis maar buiten beschouwing, ten eerste om
dat het te duur is en ten tweede omdat meestal de
nodige arbeidskrachten ontbreken.
De maaibalk
Het oudste en meest ingeburgerde maaisysteem in
de fruitteelt is het maaien met de maaibalk. Het
principe van de constructie en de werking van een
maaibalk zijn steeds dezelfde, ongeacht of een paard
of een motor voor aandrijving en voortbeweging
zorgt. Wel zijn er enkele typen maaibalken, name
lijk de grove, de midden- en de fijne balk met een
vingerafstand van respectievelijk 3", 1" en li". De
grove balk is het meest geschikt voor de fruitbedrijven. Verstopt raken in oude mulch komt wel voor,
doch minder veelvuldig dan bij de andere balken.
De middenbalk maait korter, maar raakt vlugger
verstopt. Deze balk wordt veel toegepast in de land
bouw, waar men kort wil maaien en geen last van
oude mulch heeft. Ook op bedrijven waar landbouw
en fruitteelt naast elkaar voorkomen, ziet men vaak
de middenbalk gebruiken.
De fijne balk wordt slechts op enkele weidebedrijven en op sportvelden gebruikt.
De voor- en nadelen van een maaibalk in de fruit
teelt zijn algemeen bekend. Het grootste nadeel is
wel dat hij gemakkelijk verstopt raakt.
De eerste keer maaien in het voorjaar geeft geen
moeilijkheden, maar de volgende keren veroorzaakt
het nog niet verteerde gras verstoppingen. Dit ver
stopt raken geeft tijdverlies en maakt het werk dus
duur. Nu is er enkele jaren geleden gezocht naar een

H. R. ten Cate

middel om het verstopt raken te voorkomen. De op
lossing werd gevonden in het afzagen van de vingers
van de balk tot ± 3 mm binnen het mes. Het mes
ligt dan dus iets over de vingers heen. Bij deze zo
genaamde korte-vingerbalk traden geen verstop
pingen meer op, ook niet bij maaien door los gras.
Bovendien werd een betere spreiding van het ge
maaide gras verkregen, omdat ook de schoenen en
de zwadbladen afgenomen kunnen worden.
Wil men met deze maaibalk goede resultaten berei
ken, dan moet men ervoor zorgen dat het mes goed
blijft aansluiten op de ingekorte vingers. Het is ge
bleken, dat in de praktijk daaraan niet altijd vol
doende aandacht wordt besteed. Zij die aan de aan
sluiting de nodige zorg besteden, zijn over de resul
taten zeer tevreden.
De messenkooimachine
Een ander oud maaisysteem, dat nog maar sinds
enkele jaren op sommige plaatsen in de Nederlandse
fruitteelt toegepast wordt, is dat van de messenkooimachine. Messenkooien worden hier gebruikt voor
het maaien van gazons, sportvelden en vliegvelden;
in Engeland worden ze ook in de fruitteelt veel toe
gepast.
Het is echter niet mogelijk in de boomgaard zonder
meer een gazonmaaier te gebruiken, omdat deze
machine te veel afgestemd is op het fijne maaiwerk.
Voor het ruwere maaiwerk zijn messenkooien nodig
met een grotere kooidiameter en een grotere onder
linge mesafstand. De maximaal te maaien graslengte
is namelijk i à i X de diameter van de kooi.
Het meest geschikt voor de fruitteelt zijn de aanhangkooien achter de trekker, waarvan er in de
regel drie tegelijk worden gebruikt met een geza
menlijke werkbreedte van ± 2,10 m. De aandrijving
van de kooi geschiedt via de loopwielen, die liefst
van ijzer moeten zijn. Deze „springen" niet zo gauw
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Dieseltrekker met maaibalk

Cirkelmaaier met twee schijven

bij oneffenheden en slippen bij nat gras minder vlug
dan luchtbanden.
Komen er harde voorwerpen in de machine terecht,
dan gaan de wielen slippen. Aldus worden de messenkooi en het ondermes voor beschadiging behoed.
De voordelen van de messenkooimachine zijn haar
grote maaicapaciteit en het niet optreden van ver
stoppingen, mits men maar vaak genoeg maait. Bo
vendien wordt door het vaak maaien bereikt dat het
gras beter verteert.
Als nadelen staan daar tegenover dat de aanschaf
fingsprijs hoog is, dat in het maaiveld geen greppels,
stuthout, grof snoeihout e.d. mogen voorkomen en
tenslotte, dat vaak maaien noodzakelijk is (acht à
tienmaal per jaar). Het laatste bezwaar wordt echter
enigszins weggenomen door de grote capaciteit van
de machine.

maaiers, die aanvankelijk nogal wat moeilijkheden
gaven, zijn nu door hun „kinderziekten" heen en
voldoen in het algemeen goed.
Het gras wordt door messen die op snel draaiende
maaischijven zijn aangebracht, afgeslagen, zonder
dat het gras daarbij wordt tegengehouden. Een
maaischijf heeft een werkbreedte van 50—75 cm;
meestal worden er twee of drie naast elkaar ge
bruikt.
Bij de nieuwe constructies kan het werktuig vóór de
trekker worden aangebracht met de mogelijkheid
midden voor de trekker of in verstek te werken. De
voordelen daarvan zijn, dat men goed zicht op het
werk heeft en dat de machine gemakkelijk bestuur
baar is. Bovendien lopen de trekkerwielen niet
eerst door het gras voordat het gemaaid wordt.

De cirkelmaaier
Een derde systeem, dat niet zou oud is als het voor
gaande, maar dat de laatste tijd in Nederland nogal
opgang maakt, is dat van de cirkelmaaier. De cirkel
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Een cirkelmaaier vraagt meer vermogen dan een
messenkooi of een maaibalk. Er moet ± 5 pk per
maaischijf beschikbaar zijn. Of dit vermogen wer
kelijk verbruikt wordt, hangt sterk af van de gras
lengte. Men kan aannemen dat het voldoende is,
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mits men minstens vier- tot zesmaal per jaar maait.
Bij lang gras, dat tevens ook vaak hard is, neemt het
benodigde vermogen echter sterk toe, waardoor er
moeilijkheden kunnen ontstaan.
Voordelen van cirkelmaaiers zijn:
a. grote capaciteit;
b. goede vertering van het gemaaide gras;
c. verstoppingen komen niet voor.
Nadelen zijn:
a. niet elk terrein leent zich voor toepassing van
cirkelmaaiers: greppels, sporen, enz. zijn zeer hin
derlijk;
b. in sommige gevallen is een wat groot vermogen
nodig.
De aandrijving
Indien we een moderne aanplant hebben, of een
aanplant met voldoende ruimte om er door te rijden,
zullen we bij voorkeur het maaiwerk uitvoeren met
de trekker. De bestuurder kan dan het werk zittend
afdoen, hetgeen de arbeidsprestatie ten goede komt.
Bovendien kan de trekker meer uren maken, waar
door de kosten per uur dalen. Verder kan het maaigarnituur goedkoper zijn, omdat geen aparte motor
voor aandrijving nodig is.
Is het maaiwerk van ondergeschikte betekenis, dan
zal in de eerste plaats gedacht worden aan een maaibalk, die aan de zijkant van de trekker kan worden
bevestigd. Dit vanwege de aanschaffingsprijs.
Hebben we echter een aanplant waarin alleen mid
den tussen de rijen gereden kan worden, dan kan
met een zijbalk wel het gras onder de takken wor
den gemaaid, maar het middenpad blijft voor de
zijbalk onbereikbaar.
Er zijn trekkers waarbij ook een frontmaaibalk
leverbaar is, maar deze is niet te gebruiken als zij
balk, zodat men dan twee maaibalken nodig heeft.
Dit doet de aanschaffingsprijs belangrijk stijgen.
In zo'n geval, vooral als het maaiwerk een belang

rijke plaats inneemt, dient aanschaffing van een
cirkelmaaier of messenkooimachine overwogen te
worden. Daar de cirkelmaaier uitstekend werk levert
en i à \ x goedkoper is dan een stel messenkooien,
is het een aantrekkelijk werktuig. Er wordt eerst
midden vóór de trekker gemaaid en daarna in ver
stek langs de bomen. Wel is voor een drieschijfswerktuig (werkbreedte ca. 1,80 m) een trekker no
dig van minstens 15 pk. Heeft men deze niet ter
beschikking, dan is er de mogelijkheid een twee
schijf s cirkelmaaier of een stel messenkooien aan te
schaffen.
Een stel messenkooien met een gezamenlijke werk
breedte van ca. 2,10 m vraagt een trekker van 10
tot 12 pk. Als niet in het midden, maar wat op zij
aangehaakt wordt, kan meestal voldoende in verstek
gewerkt worden. Als het terrein en de beplanting
het toelaten, kan met een flinke snelheid gemaaid
worden, zodat ook met een lichte trekker een grote
capaciteit te bereiken is. Waarschijnlijk is het dan
mogelijk sommige boomgaarden, die nu in het voor
jaar zwart gehouden worden, groen te laten als men
het gras maar zeer kort houdt, dus de verdamping
van het gras tot een minimum beperkt. Dit is echter
een kwestie, die nog nader onderzocht moet worden.
Als de aanplant niet toelaat dat met een trekker
wordt gemaaid, of als het bedrijf niet over een trek
ker kan beschikken, is men aangewezen op een
tweewielige motormaaier. De kleine bedrijven zul
len zo'n machine tevens graag voor andere doel
einden gebruiken, zoals trekken van de spuit, grond
bewerking, licht transportwerk, enz. Aan deze ma
chine kan dan een maaibalk (met de bekende be
zwaren) of een cirkelmaaier bevestigd worden. Ge
zien het vermogen kan er als cirkelmaaier maar één
maaischijf aan worden bevestigd.
De voordelen van de cirkelmaaier ten opzichte van
de balk vallen bij deze machines gedeeltelijk weg
door de geringe werkbreedte, zodat de keuze terdege
afhangt van de omstandigheden.
Valt de keuze op een maaibalk, dan kan men het
best een grove of een originele korte-vingerbalk
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kiezen, zoals die onlangs in de handel zijn gebracht
o.a. door Busatis en ESM. Met deze zijn nog weinig
ervaringen opgedaan, maar de mesgeleiding is van
een zodanige constructie, dat het zich laat aanzien
dat het mes gemakkelijk op de vingers te houden is.
Daardoor blijft de „schaarwerking" bestaan, ook
na enige slijtage.
Uit de discussie
Vraag 1: Is het vóór de trekker bouwen van een
cirkelmaaier niet bezwaarlijk vanwege het vele mon
tagewerk? De trekker moet immers ook voor andere
werkzaamheden worden gebruikt?
Antwoord: Neen, het maaiwerktuig is gemakkelijk
af te koppelen; de overbrengingen kunnen aan de
trekker bevestigd blijven.
Vraag 2: Kan een cirkelmaaier gebouwd worden
aan de 5 pk Agria met verstekstuur; zo ja, hoe groot
is dan de capaciteit en wordt de machine niet hoger
dan nu (50 cm)?
Antwoord: Er kan één maaischijf aan gekoppeld
worden met een werkbreedte van ca. 65 cm. De
capaciteit is dan 15—20 are per uur. De machine
wordt door de aanbouw van een maaischijf niet
hoger. Bij tweewielige trekkers is bevestiging vóór
de machine nodig, omdat men anders gemakkelijk
met de voeten tussen de draaiende messen geraakt.

Vraag 5: Kunnen we bij bouw vóór de trekker de
aandrijving niet beter rechtstreeks van de motor
dan van de aftakas halen, daar de laatste achter de
trekker zit?
Antwoord: Hiermee is nog geen ervaring opgedaan,
zodat het moeilijk is hierover wat te zeggen. Indien
men zelf veranderingen in de constructie gaat aan
brengen, zijn er zeker storingen te verwachten. Bo
vendien zal dit waarschijnlijk hoge kosten mee
brengen.
Opmerking: In Zeeland is men indertijd begonnen
met cirkelmaaiers achter de trekker. Thans ziet men
er alleen nog maar cirkelmaaiers vóór de trekkers.
Dit wijst wel op het nut, dat de praktische fruit
telers in deze constructie zien.
Samenvatting
In dit artikel bespreekt de auteur de verschillende
typen maaiwerktuigen, die in de fruitteelt worden
gebruikt. Achtereenvolgens worden van de maaibalk, de messenkooimachine en de cirkelmaaier een
aantal eigenschappen opgesomd.
Nagegaan wordt voor welke omstandigheden zij het
meest geschikt zijn.

Vraag 3: Is een onafhankelijk bestuurbare cirkel
maaier achter de trekker niet beter, omdat dan een
lage trekker gebruikt kan worden?
Antwoord: De aandrijfas naar voren kan tussen de
achterbrug en het wiel, of buiten de wielen liggen,
zodat een laag gebouwde trekker geen bezwaar is.
Vraag 4: Houdt men bij een onafhankelijk bestuur
bare cirkelmaaier niet minder handwerk over dan
bij een starre bevestiging aan de trekker?
Antwoord: Neen, omdat bij bevestiging van de cir
kelmaaier vóór de trekker een zeer goede bestuur
baarheid en goed zicht op het werk worden ver
kregen.

Ontwikkelingsdagen voor Tuinbouwtechniek

212

Aanhangwagens met aangedreven as
C. J. van Wijk
Bij het transport van Produkten op het veld per trek
ker met aanhangwagen treedt dikwijls slip op. Deze
slip kan worden tegengegaan door gebruik van sterk
geprofileerde banden, slipkettingen en wielgewichten, door toepassing van grote wielen en door ge
bruik van een één-assige aanhangwagen, die op de
trekker drukt. Vooral met de laatstgenoemde twee
middelen kan het trekvermogen van een trekker be
langrijk worden verhoogd. De as van de tweewielige
wagen moet dan zover uit het midden zijn bevestigd,
dat 60 à 65% van de lading voor de as ligt.
De laatste tijd gaat men over tot aandrijving van de
as van de aanhangwagen door middel van de aftakas
van de trekker of de freesstaart. De toepassing van
dit systeem, dat werkelijk een verbetering is, wordt
geremd door de hoge kosten, omdat een aandrij
ving, een overbrenging en een differentieel nood
zakelijk zijn. Voor betrekkelijk lichte wagens kan
men echter ook de achteras van een auto gebruiken.
Deze zijn voor niet te hoge prijs bij een sloper te

Dubbele kruiskoppeling

koop. Er moet dan nog een overbrenging aan ge
bouwd worden.
Voor het rijden op verharde wegen zonder hellingen
is een aangedreven as niet bepaald nodig, omdat de
trekker zelf dan meestal voldoende trekkracht heeft.
Daarom is het voldoende de aangedreven as alleen
aan de laagste versnelling aan te passen. Wil men
sneller kunnen rijden, dan moet de aandrijving uit
geschakeld kunnen worden. Dit kan worden bereikt
met een ingebouwde vrijloop. Deze vrijloop voor
komt beschadiging van het drijfwerk als met inge
schakelde aandrijfas overgeschakeld wordt op een
hogere versnelling. Bij achteruitrijden moet de aan
drijving van de aanhangwagen eveneens uitgescha
keld worden, tenzij in de aandrijving naar de as een
omkeerschakelbak is gebouwd. De snelheid van de
wagen moet in dit geval 5 à 8 % groter zijn dan die
van de trekker in de achteruit.
Bij toepassing van deze constructie moet de vrijloop
voor de omkeerschakelbak geplaatst worden.
De aandrijving van de wagen geschiedt met behulp
van een kruiskoppeling. Bij het nemen van bochten
is het nodig de aandrijving uit te schakelen, indien
een enkele kruiskoppeling wordt gebruikt. Het ver-
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dient de voorkeur een dubbele kruiskoppeling toe
te passen, die ook bij draaien onder een flinke hoek
(± 75°) niet beschadigd wordt. Door middel van
genoemde kruiskoppeling wordt de drijfkracht afge
nomen van de aftakas of van de freesstaart. In beide
gevallen moet nog een extra overbrenging voor de
wagenas met differentieel gemaakt worden, zodat
bij een bepaalde snelheid van de trekker, de snel
heid van de wagen hiermede in overeenstemming is.
De omtreksnelheid van de wagenwielen moet dus
gelijk zijn aan die van de trekkerwielen. Dit is theo
retisch mogelijk, doch door ongelijke slijtage zullen
praktisch steeds verschillen voorkomen. Daar komt
nog bij, dat de wagen vooral in bochten aangedreven
moet worden. De banden van de aanhangwagen leg
gen in een bocht echter een kortere weg af dan die
van de trekker. Bij een niet al te korte bocht is dit
verschil ongeveer 5 à 8%. De wagen zou dan bij
gelijke omtreksnelheid de trekker in de bocht op
duwen, hetgeen voor de besturing ongewenst is. Dit
bezwaar wordt opgeheven als de aandrijving zo ge
maakt wordt, dat de wagen 5% langzamer loopt
dan de trekker. De wagenwielen beginnen dan pas

te helpen wanneer de trekkerwielen 5 à 8% slip
vertonen. Op losse grond en in de boomgaard is dit
percentage slip spoedig aanwezig.
Bij rijden op een verharde weg waar geen slip op
treedt, is de kleinere omtreksnelheid van de wagen
wielen een bezwaar. Ook is het niet mogelijk de
trekker in een hogere versnelling te schakelen. In
deze gevallen remt de wagen de trekker af, omdat
de aftakas niet sneller gaat draaien. Ook deze be
zwaren kunnen worden verholpen, en wel door toe
passing van een vrijloop (freewheel) achter de
dubbele kruiskoppeling. Voor berekening van de
extra overbrenging zie de Tuinbouwgids 1956.
Samenvatting
Bij het vervoer van produkten op het veld per trek
ker met aanhangwagen treedt bij de trekker dik
wijls slip op. Een doeltreffend middel om slip tegen
te gaan, is het gebruik van aanhangwagens, waar
van de wielen door de trekkermotor worden aange
dreven. Beschreven wordt welke moeilijkheden zich
bij toepassing van dit systeem kunnen voordoen, en
op welke wijze ze kunnen worden opgelost.

De aanschaffing van een fruitsorteermachine
Van de gemiddelde jaarproduktie van 450000 ton
appels en peren wordt ongeveer 1/3 gedeelte als vers
fruit geëxporteerd. De consequentie daarvan is dat
in Nederland terdege met de door het Centraal
Bureau van de Tuinbouwveilingen verstrekte sorteervoorschriften rekening moet worden gehouden.
De veiling-keurmeesters en het U.C.B, zien streng
op de naleving van deze voorschriften toe.
In de lijn van deze ontwikkeling ligt, dat het handsorteren in een snel tempo verdwijnt. De sorteermachine levert immers meestal beter werk.
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Enkele punten welke bij de aanschaffing van een
fruitsorteermachine dienen te worden overwogen,
zullen in dit artikel aan een korte beschouwing wor
den onderworpen.
Op eigen bedrijf of centraal sorteren?
Het centraal sorteren is de laatste jaren gestadig
toegenomen; in het seizoen 1954-1955 werd 36%
van de totale produktie centraal gesorteerd. Het is
te verwachten dat dit percentage in de toekomst nog
zal stijgen.
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Of het voor een fruitteler voordeliger is op eigen be
drijf te sorteren dan wel zijn fruit naar een centraal
sorteerstations te brengen, hangt of van vele fac
toren. Allereerst is het voor centraal sorteren nodig
dat niet al te ver uit de buurt een goed werkend en
goed geleid sorteerstation aanwezig is. Ten tweede
zal de fruitteler zich terdege dienen af te vragen, wie
het goedkoper kan, het sorteerstation of hij zelf.
Tenslotte zal de arbeidsbezetting van het bedrijf ook
een woordje meespreken. Het sorteren mag niet ten
koste van andere werkzaamheden worden gedaan.
Heeft hij het besluit genomen zelf te gaan sorteren,
dan zal hij zich voor de volgende vraag geplaatst
zien.
Welk type machine moet worden aangeschaft?
Behalve op grootte moet het fruit ook op kwaliteit
gesorteerd worden. De machine kan alleen op
grootte sorteren; de kwaliteitssortering moet met het
oog geschieden. Dit zal voorlopig nog wel zo blij
ven, want als het fruit niet volkomen egaal van kleur
is, valt er met foto-elektrische cellen e.d. niet veel
te bereiken.
Als het om grote partijen gaat, is het wel gemakke
lijk als de machine in staat is meer kwaliteiten te
gelijk op grootte te sorteren. Anders moet het fruit
immers twee keer nagekeken worden, namelijk bij
het opleggen en bij het leegrapen van de opvangbakken.
Vanzelfsprekend zijn zulke machines duurder dan
de eenvoudige typen, maar als regel kan aangeno
men worden, dat bij een fruitproduktie van 60 à 70
ton of meer, het aanschaffen van zo'n duurdere
machine wel verantwoord is.
Vaak twijfelt men tussen een ronde of een langwer
pige sorteermachine. De ronde machines zijn soms
relatief iets goedkoper. Het argument dat met min
der plaatsruimte kan worden volstaan, geldt echter
alleen voor de tijd, dat de machine niet in gebruik is.
Tijdens het sorteren vraagt een ronde machine vaak
meer ruimte dan een langwerpige.

Hoe groot moet de capaciteit van de machine zijn?
Wil men weten, hoe groot de capaciteit van de aan
te schaffen machine moet zijn, dan dient men na te
gaan over hoeveel werkkrachten men kan beschik
ken en hoe groot hun vaardigheid is.
Een goed geoefende oplegger verwerkt van een
goede partij van een ras met middelmatige vrucht
grootte meestal niet meer dan 300 kg per uur. Deze
hoeveelheid kan door elke machine gemakkelijk
verwerkt worden. Gerekend moet worden, dat per
twee opleggers 1 persoon nodig is voor het leeg
rapen van de opvangbakken en voor aan- en afvoer
van kisten binnen de sorteerloods. Wanneer op een
bedrijf bij voorbeeld maar drie personen beschik
baar zijn voor het sorteren, dan heeft het geen zin
een machine aan te schaffen met een capaciteit van
2000 kg per uur, aangezien er toch niet meer dan
ca. 600 kg gesorteerd zal worden.
Sorteert de machine nauwkeurig?
Voor elk fruitbedrijf is thans wel een passende ma
chine verkrijgbaar. Het nauwkeurigst zijn de machi
nes, die sorteren op een ronde opening. Bij deze
machines speelt de vorm van de vruchten slechts
een ondergeschikte rol. De verwezenlijking van dit
principe vraagt echter nogal ingewikkelde construc
ties, zodat ze vrij duur zijn.
Iets minder nauwkeurig maar toch alleszins bevredi
gend werkt de zogenaamde lappenmachine (volgens
octrooi ir. A. W. Jansen). Ook deze kan alle vruchtvormen verwerken, mits de vruchten nauwkeurig
met hun grootste diameter dwars op de banden wor
den opgezet.
De systemen, waarbij de vruchten in rollende be
weging worden gebracht, werken alleen nauwkeurig,
indien de vruchten inderdaad goed om hun lengte
as willen rollen. Dit laat echter bij de meeste pere
rassen en bij langwerpige appels wel eens te wensen
over.
Machines volgens het wijkende-bandprincipe kun
nen juist deze peren en langwerpige appels goed
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sorteren, maar geven moeilijkheden bij platte
appels. Deze kunnen tijdens hun tocht over de ma
chine gemakkelijk gaan kantelen.
Hoewel laatstgenoemde twee systemen op bepaalde
bedrijven uitstekende diensten kunnen bewijzen, is
toch wel te verwachten, dat ze mettertijd zullen ver
dwijnen en vervangen zullen worden door machines,
die minder gevoelig zijn voor de vorm van de vruch
ten.
Veroorzaakt de machine beschadiging aan het fruit?
De kwaliteit van de vruchten zal er door het sor
teren nooit beter op worden, maar dat er in de win
kels vrijwel geen volkomen gave appels gekocht
kunnen worden, ligt beslist niet alleen aan de sorteermachines.
Om de mate van het beschadigen na te gaan, zijn op
het Instituut voor Tuinbouwtechniek vrij omvang
rijke onderzoekingen gedaan. Daarbij bleek o.m.,
dat op een partij van 1000 goudreinetten, afkomstig
van een goed geleid bedrijf, bij aankomst uit de
boomgaard bij de bewaarplaats reeds meer dan 3500
mechanische beschadigingen voorkwamen, dat is
dus ruim 3è beschadiging per vrucht (er waren
zelfs vruchten met 18 beschadigingen). Ingedeeld
naar de aard van de beschadigingen waren er 31,5%
kleine blutsen (0 5 mm), 26,0% middelmatige blut
sen (0 5-10 mm), 11,8% grote blutsen (0 10 mm),
6,1% nagelindrukken, 7,6% recente takbeschadigingen, 11,8% fustbeschadigingen en 5,2% steelindrukken.
Toen deze vruchten waren gesorteerd, bleken er nog
332 beschadigingen bij gekomen te zijn. Behoudens
enkele steelindrukken waren dit allemaal kleine
blutsen.
Het door het sorteren veroorzaakte aantal bescha
digingen bleek in dit geval dus minder dan Vio te
zijn van het aantal, dat de appels vóór het sorteren
reeds hadden opgelopen.
Valproeven met fruit hebben aangetoond, dat vrij
wel alle vruchten zonder beschadiging over een af
stand van 20 cm op een plank kunnen vallen, die
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bedekt is met sponsrubber van i cm dik. De valafstand op hout mag niet meer dan 2i cm bedragen.
Over het algemeen zijn de Nederlandse fruitsorteermachines echter voldoende met verend materiaal
bekleed.
De enige reële beschadigingskans, die inhaerent is
aan deze machines, is dat de vruchten in de opvangbakken tegen elkaar botsen. Daarom zijn de opvangbakken in de hoogte instelbaar gemaakt, maar dik
wijls wordt in de praktijk van deze mogelijkheid
geen gebruik gemaakt. De helling moet zodanig in
gesteld worden, dat de vruchten niet onder de doorvalopening blijven liggen, maar zo langzaam moge
lijk wegrollen. Bij ronde appels moet de opvangbak
horizontaal staan, bij onregelmatige peren vrij steil.
Samenvatting
Het sorteren met de hand wordt steeds minder toe
gepast. De sorteermachine werkt niet alleen sneller
dan een handsorteerder, maar zij levert meestal ook
werk van een beter gehalte. Een aantal punten dat
bij de aanschaffing van een fruitsorteermachine
dient te worden overwogen, wordt in het kort be
handeld. De schrijver noemt verschillende typen
fruitsorteermachines en geeft daarbij aan voor welk
soort van bedrijf zij speciaal geschikt zijn.
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Ziektenbestrijdingswerktuigen in de fruitteelt
Het forum op de tweede dag bestond uit fruittelers
en technische voorlichters. Er werd gediscuteerd
onder voorzitterschap van de heer J. Kakebeeke,
fruitteler te Wolphaartsdijk.
De fruittelers waren W. Jacobs te Kessel, C. P. Zuidweg te Kats en C. H. F. Daamen te Leuth, die res
pectievelijk met motorspuit, snelspuit en automa
tische nevelspuit werken. De voorlichters waren

W. Philipse van het Rijkstuinbouwconsulentschap
Goes en C. Wegenaar en H. R. ten Cate van het
l.T.T. te Wageningen. De voorzitter gaf de aan
wezigen iri de zaal gelegenheid aan de discussie deel
te nemen.
Het forum werd ingeleid door dr. ir. E. W. B. van
den Muijzenberg.

Inleiding tot het forum
Het doel van deze gezamenlijke bespreking is het
verkrijgen van een beter inzicht in de voor- en na
delen van de motorspuit, snelspuit en nevelspuit in
de fruitteelt. Voorlopig zullen deze werktuigen naast
elkaar blijven bestaan, maar persoonlijk verwacht
ik, dat de nevelspuit in zijn verschillende vormen
van rugnevelspuit, handbediende nevelspuit en auto
matische nevelspuit steeds meer veld zal gaan win
nen.
Beslissend bij de keuze van een spuitwerktuig is van
zelfsprekend welk systeem de goedkoopste ziektenbestrijding geeft. Daarbij vraag ik mij niet in de
eerste plaats af, welke machine de goedkoopste is,
of welke methode de minste spuitmiddelen vereist;
in dat geval is het het goedkoopst dat men helemaal
niet spuit. Ik zou die bestrijdingswijze het goed
koopst willen noemen waarbij de oogst de beste fi
nanciële uitkomsten geeft. Wij zullen dus niet alleen
moeten letten op de prijs van de machine, de kosten
van onderhoud en afschrijving, het arbeidsloon, de
hoeveelheid en de kosten van de spuitmiddelen en
het vervoer van de vloeistof, maar vooral op het
resultaat. De ziektenbestrijding is beter geslaagd,
naarmate meer kilo's per hectare worden geoogst.
Stel dat men 3000 kg per ha oogst en in plaats van
80% maar 60% standaardkwaliteit oogst, dan be
tekent dit dat bij een verschil in prijs van 20 ct per

kg, de opbrengst 600x20 et = f 120 lager is. Heeft
men echter een oogst van 30000 kg per ha, dan be
draagt de inkomstenvermindering f 1200. In het
eerste geval mag de betere ziektenbestrijding dus
hoogstens f 120 per ha meer kosten, in het tweede
geval f 1200. De opbrengsten van de meeste telers
liggen tussen deze cijfers in.
Volgens de folder bij de film ,,De nevelspuit in de
fruitteelt" wordt voor de ziektenbestrijding met de
nevelspuit f 462,50 per ha, met de motorspuit
f 745,50 per ha of wel f 283 meer gerekend. Hierbij
is men echter van nieuwe machines uitgegaan. In
de praktijk blijkt men meestal echter wel over een
oude motorspuit te beschikken, die met een hulp
stuk tot spuit met luchtschroef is om te bouwen. Het
zal tijdens de discussie ongetwijfeld blijken, dat de
verhoudingen bij ieder bedrijf weer anders liggen
en dat een economische ziektenbestrijding in de
eerste plaats een kwestie is van goed rekenen.
Wat het spuiten zelf betreft, is het vooral van be
lang, dat de ziektenbestrijdingsmiddelen in voldoen
de, liefst in grotere hoeveelheid op de plaats komen
waar ze nodig zijn. Een van de belangrijkste punten
is daarbij dat de doordringing groot genoeg is. Zo
dra we met lucht gaan werken, is de doordringing
afhankelijk van de snelheid van de lucht en van de
breedte van de luchtstroom. Verder is de plaats
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waarop nog afzetting mogelijk is afhankelijk van de
grootte van de druppel en van de grootte van het
blad. Naarmate de druppel groter is en het blad
kleiner, zal de afzetting gemakkelijker plaats vinden
en wel om de volgende redenen. Grote druppels
volgen minder gemakkelijk de weg van de lucht
stroom; zij wijken dus gemakkelijk van de baan af
als de luchtstroom bij een blad afbuigt. Indien het
blad zeer klein is, b.v. naalden van coniferen, zal
de luchtstroom vrijwel niet van baan behoeven te
veranderen; bij coniferen kan men dan ook met
kleinere druppels werken dan bij loofbomen.
Een principieel verschil tussen spuiten en nevelen
is, dat bij spuiten desnoods het gehele blad nat ge
maakt wordt. Bij de nevelspuit met geconcentreerde
middelen (meestal tienvoudige concentratie) gaat
het er juist om de druppels naast elkaar op het blad
te krijgen. Te veel samenvloeien kan beschadiging
tot gevolg hebben.
Met de kleinere druppels kan een groter oppervlak
met hetzelfde volume vloeistof bedekt worden. Bo
vendien wordt door het veel grotere aantal, de kans
op aanraking en dus bestrijding aanmerkelijk ver
groot. Wordt de druppeldiameter Vs van de oor
spronkelijke dan wordt de totale oppervlakte die
met dezelfde hoeveelheid bedekt kan worden vijf
maal zo groot. De kans dat een insekt of een schim
mel in aanraking komt met een druppel wordt ca.
1 25 maal zo groot.
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Het energieverbruik ter verspreiding van de vloei
stof is afhankelijk van het type spuit- of neveldop,
het rendement van de ventilator, de luchtsnelheid
en de luchthoeveelheid.
Voor het kleine bedrijf is de laatste tijd de rugnevelspuit naar voren gekomen. Het is te verwachten dat
dit werktuig daar zeer veel zal worden toegepast,
niet alleen voor de teelt van klein fruit maar ook
voor veldgewassen als aardbeien. Ook biedt het mo
gelijkheden voor het grote fruitbedrijf voor jonge
aanplant en plaatselijke bestrijding.
Een bezwaar van de nevelspuit is volgens som
migen, dat spint er minder goed mee kan worden
bestreden. Dit is niet helemaal waar. Indien men
op het juiste ogenblik spuit, dit houdt in dat men
soms 's nachts of 's morgens vroeg moet nevelen,
zal men zeker goede resultaten behalen. Ook is het
resultaat afhankelijk van de gebruikte middelen.
Zoals steeds in de moderne techniek, geldt ook hier
dat voor het werken met moderne machines meer
kennis en inzicht vereist is.
De arbeidsbesparing, die met sommige methoden
van ziekten bestrijding verkregen wordt, vormt een
steeds belangrijker factor. Met de snelspuiten
(spuiten met luchtschroef) kan reeds jaren auto
matisch worden gespoten. Nevelspuiten met eenmansbediening op de trekker is eerst thans goed
mogelijk. Reeds zeven jaar geleden werd er echter
door mij al op gewezen, dat een automatische nevel
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1. Spuit met luchtschroef
2. Motorspuit voor paardetractie, met opengeslagen
beschermingskap
3. Tweezijdig werkende kleine automatische nevel
spuit

spuit mogelijk moest zijn. Er moesten echter eerst
heel wat moeilijkheden worden overwonnen voor
dat het nevelen met de geschikte middelen als werk
methode ingang heeft kunnen vinden. Indertijd was
men algemeen van mening dat men moest vasthou
den aan de tijdens het werk bewegende nevelkop.
Thans zijn we echter zover, dat er verschillende
systemen zijn.
De kosten van het spuiten zijn ca. 20 miljoen gulden
per jaar, zodat het zeker de moeite loont er aandacht
aan te besteden. Het is nu de bedoeling dat de mo
torspuiten, de spuiten met luchtschroef en de nevel
spuiten van verschillende kanten door het forum
van deskundigen worden belicht. Dit forum is zo
samengesteld, dat zowel fruittelers als voorlichtings
mensen vertegenwoordigd zijn.

Samenvatting van de discussie

De voorzitter laat eerst de fruittelers die in het fo
rum zitting hebben, iets over hun bedrijf vertellen.
W. Jacobs, Kessel: grootte van het fruitbedrijf 7,2
ha, aanwezig 17 pk petroleumtrekker met spuit op
aftakas. Hij is trouw gebleven aan de motorspuit,
omdat:
a. op zijn bedrijf niet door alle rijen gereden kan
worden;

b. een gedeelte van het bedrijf uit 9 m hoge hoog
stammen bestaat;
c. de motorspuit een betrouwbare machine is;
d. het waterverbruik op dit bedrijf geen bezwaar is.
De kosten van de ziektenbestrijding (7 bespuitin
gen) bedroegen op dit bedrijf f 291 per ha. Daarbij
zijn de kosten van de bestrijdingsmiddelen niet in
begrepen.
C. P. Zuidweg, Kats: grootte van het fruitbedrijf
li ha, aanwezig een 25 pk petroleumtrekker met
spuit op aftakas. Hij werkt met een snelspuit, omdat:
a. hij geen arbeidskrachten heeft voor de bediening
van motorspuit of handbediende nevelspuit (toen
hij moest beslissen, was er nog geen automatische
nevelspuit) ;
b. dit systeem ten opzichte van de motorspuit een
grote besparing geeft op arbeid en middelen;
c. in voorgaande jaren de bestrijding van spint met
de nevelspuit niet altijd afdoende was.
Hem kostte de ziektenbestrijding (12 bespuitingen)
f 264 per ha (eveneens met uitzondering van de be
strijdingsmiddelen ).
C. H. F. Daamen, Leuth: grootte van het bedrijf
30 ha, fruitteelt- en landbouwbedrijf, waarop aan
wezig een 30 pk dieseltrekker met een grote auto
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matische nevelspuit op aftakas. Hij is overgegaan
tot een automatische nevelspuit, omdat:
a. deze machine een zeer grote arbeidsbesparing
geeft;
b. de methode weinig vakkennis vraagt van de
spuiter;
c. hij door de grote capaciteit van de machine nu
steeds op tijd zijn perceel rond kan komen;
d. dit systeem de goedkoopste ziektenbestrijding
mogelijk maakt.
Op dit bedrijf kostte de ziektenbestrijding (12i be
spuiting) exclusief bestrijdingsmiddelen f 105 per
ha. Omgerekend naar dezelfde bedrijfsgrootte als
van de eerste twee fruittelers zouden de kosten f131
per ha bedragen hebben.
Op alle bedrijven is de ziektenbestrijding zeer goed
geweest. De kosten per ha verschillen echter aan
zienlijk.
Vervolgens laat de voorzitter het forum de toepas
singsmogelijkheden van de verschillende machines
voor de hiernavolgende bedrijven tegen elkaar af
wegen.
Bedrijf A. Een bedrijf van 10 ha hoogstamboomgaard, plantafstand 12x12 meter, hoogte van de
bomen 7 m.
Het forum is van mening dat de ziektenbestrijding
kan worden uitgevoerd met de motorspuit, de hand
bediende nevelspuit, een grote automatische nevel
spuit met éénzijdige kop of met het grote type van de
snelspuit, eveneens éénzijdig. Ook de winterbespuiting kan met al deze machines goed uitgevoerd wor
den. De keuze van de machine wordt alleen bepaald
door economische overwegingen.
Bedrijf B. Een bedrijf van 3 ha struiken 7 X 7 m,
hoogte 5 m, en 2 ha struiken 4x3 m, zeer dichte
blijver- en wijkerbeplanting, waarin niet gereden kan
worden.
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Voor dit bedrijf is de ziektenbestrijding mogelijk
met a) een motorspuit, b) een snelspuit - het ruime
perceel wordt dan met de snelspuit behandeld, ter
wijl voor de dichte beplanting de snelspuit als mo
torspuit wordt gebruikt - en c) een kleine nevel
spuit voor de 3 ha met een motorrugnevelspuit voor
de blijver- en wijkeraanplant.
Sommigen vinden echter 2 ha volgroeide boomgaard
te groot om met een rugnevelspuit te bewerken.
Ook wordt nog genoemd de mogelijkheid om de
vier rijen één rij te rooien, zodat er, mits goed ruim
gesnoeid, om de drie rijen gereden kan worden. Het
wordt echter betwijfeld of de snelspuit hiervoor vol
doende doordringing heeft.
Zolang er niet gerooid is, kan op dit bedrijf goed met
de motorspuit + snelspuit worden gewerkt. Er dient
echter ernstig te worden overwogen of het niet beter
is de wijker maar te rooien.
Bedrijf C. Een bedrijf van 2 ha hoogstam 12x12
m, 7 m hoog, en 3 ha struiken of spillen met onder
teelt.
Hierover lopen de meningen nogal uiteen. Sommi
gen willen uitsluitend een motorspuit toepassen en
deze door een nevelspuit vervangen als de onder
teelt verdwenen is. Ook de snelspuit kan toegepast
worden. Wanneer de onderteelt moeilijkheden op
levert, kan dit perceel met de slang worden bewerkt.
Bestaat de onderteelt uit aardappels, dan kunnen de
eerste bespuitingen ook met de snelspuit worden
uitgevoerd. Anderen zien ook op dit bedrijf be
staansrecht voor een kleine nevelspuit. Zolang de
onderteelt aanwezig is, zal dit perceel dan echter
behandeld moeten worden met een motorrugnevel
spuit.
Bedrijf D. Een bedrijf van 6 ha struiken, 4 m hoog,
met li m ruimte tussen de rijen voor de werktuigen.
Het forum is unaniem van mening dat hier een auto
matische nevelspuit op zijn plaats is. Voor dit be
drijf is dit de goedkoopste oplossing. Er kan wor
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den volstaan met een automatische nevelspuit, die
voor aandrijving ± 10 pk vraagt, zodat een trekker
van 15—16 pk voldoende is om met deze spuit op
de aftakas te werken.

3. De mening wordt verkondigd, dat voor bedrijven
kleiner dan 10 ha de grote (Super) automatische
nevelspuiten te duur zijn, terwijl deze voor hoog
stammen toch nodig zijn.

Enkele opmerkingen uit de discussie

4. Zowel met snelspuit als automatische nevelspuit
is een zeer goede ziektenbestrijding mogelijk. De
bomen moeten dan steeds van twee zijden worden
bespoten. Overslaan van rijen is bij beide systemen
gevaarlijk. In de bomen ophangen van glasplaatjes
vormt geen betrouwbare controle. Bij de nevelspuit
is de keuze van het bestrijdingsmiddel in sommige
omstandigheden belangrijker dan bij de snelspuit.
Bij de snelspuit moet de literhoeveelheid per ha niet
te klein worden genomen, daar anders de doordrin
ging onvoldoende is.

1. Het rijden met zware spuiten kan structuurbederf
van de grond veroorzaken. Ongetwijfeld is de nevel
spuit met zijn kleinere tankinhoud in het voordeel,
maar op lichtere gronden blijkt er niet gauw van
waarneembare schade sprake te zijn. Op zware
rivierkleigronden echter wel.
2. Vaak wordt in exploitatierekeningen van de snelspuit vergeten ook de kosten van de reeds aanwezige
motorspuit in rekening te brengen.

Summaries
Glazing greenhouses
In glazing greenhouses, choice of good sealing material
is not the only important thing; the bars should also be
treated beforehand in such a way that the sealing
material can be successfully applied.
Of the four methods of glazing discussed (glazing with
out using sealing material; glazing including only
spraying-on a sealing compound; putty glazing only;
putty glazing followed by spraying-on a sealing com
pound) the last must be considered the best. The first
two methods must be emphatically condemned.
Endeavours are being made to find an entirely new
method of glazing by applying a capping. This would
make maintenance and regular replacement unneces
sary.
Plastics to replace glass
Various factors that enter into the replacement of glass
by plastics are discussed. It is stated that the application

of plastics for this purpose is still in its initial stage.
The principal disadvantages of the plastics used so far
are rapid ageing and poor perviousness to light. No
great expectations are entertained as yet in respect of
the application of these materials in glasshouses. Thin
sheets of plastic material can be used as temporary
cover for crops grown in the open air, to promote their
earlier ripening.
Systems of hot-air heating
On the basis of the behaviour of a hot air stream in
surroundings that are colder, a few general directions
can be given for systems of heating by means of hot air.
The penetrating capacity of a hot air stream blown out
horizontally is estimated. A few systems of hot-air
heating are also discussed, and a brief summary is given
of their advantages and disadvantages. Examples are
quoted of the temperature distribution round the
various types of air heaters.
finally a few general aspects of hot-air heating are
considered.
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Experience with mowers in fruit-growing

In this article the author discusses the various types
of mower used in fruit-growing. A number of proper
ties of the cutter bar, the gang mower and the rotary
cutter, are mentioned in succession.
A description is given of the conditions for which each
machine is most suitable.
Tractor-drawn wagons with power transmission
to axle

When farm produce is transported in the field by a
tractor-drawn wagon, the tractor often suffers from
wheel-spin. An effective method of preventing wheel-
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spin is to use wagons the wheeles of which are driven
by the tractor engine. A description is given of the
problems that may arise when this system is applied,
and how they can be solved.
Purchasing a fruit grader

Hand grading is being carried out less and less. The
grading machine not only does a quicker but also a
better job than a person grading by hand. A number
of factors that should be considered when a fruit
grader is bought are briefly discussed. The author
mentions various types of fruit graders and indicates
the type of market garden for which each is particu
larly suited.
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