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UIT DE OPENINGSREDE VAN DR IR G. DE BAKKER
Inspecteur van het Tuinbouwkundig onderzoek
In de Troonrede, waarmee H.M. de Koningin in September 1954 de Staten-Generaal
opende, werden de omstandigheden waarin ons land tien jaren geleden verkeerde, ver
geleken met de situatie zoals die nu is.
Bij de bevrijding bevond Nederland zich in een zeer deplorabele toestand. Kort
daarna maakte Indonesië zich los van Nederland. Men zag de toekomst donker in.
Bezien we de huidige situatie, dan is er een belangrijke vooruitgang te constateren.
Immers, de financiële toestand van Nederland is weer gunstig; de industrialisatie maakt
goede vorderingen; het werkloosheidsprobleem baart op het ogenblik geen zorgen; de
economische schade van de overstromingsramp kon uit de lopende begroting worden
bestreden; het Deltaplan nadert het begin van uitvoering.
Voor deze gunstige na-oorlogse ontwikkeling zijn twee oorzaken te noemen:
1. De arbeidzaamheid, werklust en algemene ontwikkeling van ons volk.
2. Het regeringsbeleid, dat mede door het opleggen van hoge belastingen in staat was
de inflatie tot stilstand te brengen.
Met de belastingopbrengsten werden betere sociale voorzieningen verkregen en kon
den een groot aantal openbare werken worden uitgevoerd. Ook de landbouw heeft
geprofiteerd van deze grote overheidsactiviteit. Kosten noch moeite zijn gespaard om
uitbreiding te geven aan land- en tuinbouwkundig onderzoek, onderwijs en voorlichting.
Het is nu ook tien jaar geleden dat het I.T.T. werd opgericht. Dit instituut deelde in
de voorspoedige ontwikkeling van ons land. Het verwierf zich zowel onder de hande
laren als tuinders een zodanige plaats, dat we ons bijna niet kunnen voorstellen dat het
nog slechts zo korte tijd functionneert. De samenwerking tussen overheid en bedrijfs
leven die in Uw instituut werd nagestreefd, heeft rijke vruchten gedragen. Mogen deze
ontwikkelingsfasen bijdragen tot verdere ontwikkeling van deze samenwerking.
Ontwikkelingsdagen Tuinbouwtechniek
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UIT DE ALGEMENE INLEIDING
VAN DR IR E. W. B. VAN DEN MUIJZENBERG
Het electriciteitsverbruik in de tuinbouw neemt nog voortdurend toe. Het leek daarom
goed op deze dag vooral onderdelen samenhangend met electriciteitsverbruik onder de
aandacht te brengen. Als begin is een overzicht van het jaarlijkse electriciteitsverbruik
in de tuinbouw wellicht dienstig. De gegevens in de tabel berusten op schattingen.

Gebruikswijze

Plantenbestraling . . . . . . .
Speciale verlichtingsinstallaties bij
sorteermachines
Verlichtingsinstallaties in schuren,
kassen e.d
Electrische verwarmingsinstallaties .
Electrische aandrijving bij verwar
mingsinstallaties
Ventilatoren voor luchtbehandelings
installaties in bollenschuren, uiencellen en champignonhuizen . .
Electrische pompaggregaten voor
onderbemaling en besproeiing .
Ventilatoren in luchtgekoelde be
waarplaatsen
Electrisch aangedreven koelaggregaten en ventilatoren in kwekers
koelhuizen
Electrisch aangedreven sorteerma
chines e.d
Diverse electrisch aangedreven werk
tuigen als cirkelzagen, liften, ga
zonmaaiers, spoelmachines enz. .
Totaal

Aantal
toepas
singen

Totale
aansluitwaarde
in kWh

Gem. aantal Electriciteits
bedrijfsuren verbruik per
per jaar
jaar in kWh

500

2 000

250

500 000

5 000

1 500

500

750 000

5 000
800

2 500
5 000

200
800

500 000
4 000 000

4 000

2 750

3 200

8 800 000

20 000

7 000

1 000

7 000 000

21 900

30 000

500

15 000 000

600

600

2 250

1 350 000

300

2 500

1 800

4 500 000

8 500

4 500

200

900 000

5 000

8 000

400

3 200 000

71 600

66 350

700

46 500 000

Het electriciteitsverbruik in de tuinbouw zal waarschijnlijk tussen 45 en 50 millioen
kWh liggen, d.i. ruim i % van het totale electriciteitsverbruik, dat 7 milliard kWh per
jaar bedraagt. Als bezwaar van electriciteit wordt wel genoemd dat de stroom kan uit
vallen. Het is typisch voor de moderne ontwikkeling in het algemeen, dat er steeds
grotere gevaren dreigen als er iets hapert in het geheel. Men tracht de bedrijfszekerheid
dan ook steeds te vergroten door het opvangen van storingen.
Vanmiddag zal allereerst dr ir ROODENBURG, die reeds meer dan 25 jaar onderzoek
over electrische belichting van planten verricht, daarover spreken.
De heer VAN DRENTH zal verschillende regeltoestellen behandelen, waarbij men zal
zien, dat de regeling op verschillende manieren kan geschieden.
De heer SPOELSTRA zal tenslotte de toepassing van electrische regelapparaten in kassen
met warmwaterverwarming bespreken.
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Dr I. W. M. ROODENBURG

PLANTENBESTRALING
Artificial irradiation of plants
Bij de plantenbestraling gaat het in feite om het gebruik van kunstmatige lichtbronnen
als bestralingsapparaten. Alle straling van de lampen is van belang, dus zowel het licht
als ook het infrarood en het ultraviolet.
Het zichtbare spectrale gebied moeten wij als straling waarderen en niet als licht,
daar het laatste wordt gemeten volgens de menselijke ooggevoeligheid. Van sommige
golflengten verschillen de lichtindrukken namelijk aanzienlijk: geelgroen geeft een 10 X
zo sterke lichtindruk als rood en blauw. Juist rood en blauw licht zijn voor de planten
belangrijk en worden bij de gewone lichtmeting te laag gewaardeerd. We moeten dus
werken met de spectrale energieverdeling in plaats van met de lichtgolflengte-krommen.
Vergelijking van verschillend gekleurde lichtbronnen naar lichtstroom in lumen of
verlichtingssterkte in lux is misleidend. De gegevens moeten naar energiewaarde worden
omgerekend.
Wij spreken dus van plantenbestraling, ook al uit practische overwegingen. Immers,
wij willen de planten energie toevoeren, waarvoor de electriciteitsbedrijven eigenlijk
een krachttarief zouden moeten berekenen en niet het duurdere tarief voor verlichting.
Voor practische toepassing zijn nodig:
a. electriciteitsvoorziening. Electrificatie van het platteland is kostbaar daar meestal
lange toevoerleidingen aangelegd moeten worden. Het gevolg is een hoger tarief. Van
belang zijn netspanning en stroomsoort. De moderne gasontladingslampen vragen
220 volt wisselstroom. De electriciteitstarieven ziin vaak beslissend: ons onderzoek was
oorspronkelijk gebaseerd op het gebruik van nachtstroom tegen laag tarief, meestal ver
krijgbaar van 11 uur n.m. tot 7 uur v.m.
b. lampen. De lichttechniek is tegenwoordig een vak op zichzelf. In de tuinbouw
is men daar nog niet van doordrongen. Men ziet dan ook vaak ondeskundig aange
brachte installaties, waardoor veel van het kostbare licht voor de planten verloren gaat.
Goede reflectoren welke dit verlies tot een minimum beperken, zijn onmisbaar. Deze
moeten steeds in prima conditie worden gehouden.
Men dient zich voortdurend op de hoogte te stellen van het nieuwste op de verlichtingsmarkt, teneinde de kosten van de plantenbestraling zo laag mogelijk te houden.
Een speciale, dus dure lichtbron kan men zich niet permitteren, men moet gebruik
maken van een massaproduct dat laag in prijs kan zijn. Om te beoordelen of toepassing
mogelijk is, moet men kennis nemen van de lichttechnische gegevens der beschikbare
en geschikte lampsoorten. De verlichtingskunde in engere zin richt zich naar de eisen
welke ons gezichtsvermogen stelt. Van de gegevens, welke zij ons verschaft, kunnen wij,
nadat zij omgewerkt zijn, een dankbaar gebruik maken.
LICHTBRONNEN
De gloeilamp is thans een goedkoop en dus voor ons aantrekkelijk massa-artikel.
Wij passen haar toe in gevallen waarin de sterke infrarode straling geen bezwaar is
Ontwikkelingsdagen Tuinbouwtechniek
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of zelfs nuttig kan werken: b.v. bij langedagbehandeling met zeer zwakke belichting
in de nachturen en voor plaatselijke verwarming met sterk licht (kiemkast).
De straling van gloeilampen heeft echter een overmatige langedagwerking, die bij
toepassing in de nachturen zo sterk kan worden, dat de plantenstengels te veel in de
lengte groeien, ook zonder dat er van rekking door temperatuursverhoging sprake is.
Dit is vooral schadelijk voor zaailingen (Gloxinia!).
Men kan tenslotte van gloeilampen gebruik maken voor bestraling overdag bij ge
wassen welke een korte dag verlangen (sla). Men kan dan de vorming van gerekte
planten voorkomen. Voor dagbelichting is sterk licht nodig: men werkt dan dus met
hogere stroomkosten maar met lage lampprijzen.
Daar wij er speciaal op uit waren in de nachturen te bestralen, vanwege de lagere
stroomkosten, kwamen wij vanzelf bij de duurdere gasontladingslampen terecht. Daar
bij deze lampen een overmaat van kortgolvige infrarode stralen ontbreekt, verkrijgt men
er beter gevormde planten mee.
Sinds 1928 werden met succes neon-, natrium-, kwik- en fluorescentielampen be
proefd. De fabricage van fluorescentielampen nam de grootste vlucht; nu de prijzen
van de buizen langzamerhand tot minder dan de helft zijn gedaald, wordt het mogelijk
gebruik te maken van dit massaproduct, vooral omdat de levensduur in de afgelopen
jaren aanzienlijk is verlengd.
Het is merkwaardig dat zo verschillende kleuren licht bruikbaar zijn voor nachtelijke
belichting; in alle kleuren heeft koolzuurassimilatie plaats, zij het dan met verschillend
rendement. De hierbij benodigde, vrij hoge intensiteiten zijn meteen voldoende voor
daglengtewerking (100 W/m2). Bij zwakke bestraling blijft alleen de daglengtewerking
van betekenis. Hierbij speelt de kleur wèl een rol; kwiklicht is al gauw te zwak voor

12

3

45

Kropsla, ras Meikoningin (begin Maart). Belichting nachts van 23.00—7.00 uur
met hogedruk kwiklamp (1) en gloeilamp (2). Bloei door langedagwerking.
Belichting overdag van 9.00—17.00 uur met hogedruk kwiklamp (3) en gloeilamp
(4). Kropvormng door kortedagwerking in sterk licht. Alle bestralingen met
300 W/m2. (5) Contrôleplant in natuurlijke korte dag.
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langedagbehandeling, zwak fluorescentielicht werkt in dit opzicht iets beter, maar blijft
ver achter bij straling met gloeilampen. Men moet hiermede bij gemengde teelten zelfs
bijzonder oppassen daar een spoortje licht van gloeilampen ongewilde uitwerking kan
hebben.
ARMATUREN
In kassen mogen reflectoren niet te veel schaduw geven. Dit is op twee manieren te
voorkomen:
1. Door lampen te kiezen met groot vermogen en relatief kleine reflectoren, welke
vrij hoog kunnen worden opgehangen, b.v. hogedruk kwiklampen van 450 Watt. Ronde
industrie-armaturen zijn geschikt (HO 2000) vanwege de verticale brandstand van de
kwiklamp; ze zijn echter alleen in hoge kassen bruikbaar.
Voor lage kassen zijn we aangewezen op een horizontale brandstand, waardoor de
reflector minder hoog wordt. Spiegelende reflectoren zijn in kassen ongeschikt, zij wor
den spoedig dof en geven bovendien lichtstrepen. Daarom hebben witte reflectoren
onze voorkeur; hiermede wordt de meest gelijkmatige lichtverdeling verkregen. Zij
moeten dan echter ook tijdens het gebruik wit blijven. Dit kan men het best bereiken
met zgn. kunstkalk. Het verschroeit niet en kan met weinig kosten elk jaar worden
vernieuwd. De reflectie is beter dan met van binnen wit geëmailleerde armaturen. Deze
zijn wel duurzaam, maar ook duur.
Een goedkope oplossing geeft een reflector naar eigen ontwerp vervaardigd uit een
plaat aluminium van zodanige lengte (50 cm) dat eindschotten niet nodig zijn. De open
einden waarborgen een goede warmte-afvoer. De lamp is voldoende beschermd. Een
geschikte ophanghoogte is 1 à li m. Bij ophanging in een lange rij, vullen de lampen
elkaar goed aan wanneer men de onderlinge afstand niet groter dan 2 à 3 m neemt.
Bij grote installaties kunnen de lampen hoger worden gehangen voor een gelijkmatiger
verlichting.
Bij bestraling van komkommers gelukt het vaak niet voldoende gelijkmatigheid in de
groei te verkrijgen. De kassen zijn te laag en de planten groeien snel, ze komen ge
makkelijk in slechter verlichte zones (randplanten). In te zwak kwiklicht wordt de
daglengtewerking onvoldoende (gebrek aan rood licht).
In Loosduinen heeft men dikwijls last van het doven der kwiklampen door daling
van de netspanning als gevolg van te zwakke toevoerleidingen (netspanning 125 volt!).
Herontsteking vindt pas plaats na afkoeling van de lampen. De fluorescentiebuis ont
steekt meteen weer. Er is bij gelijk vermogen weinig verschil in stroomsterkteverhoudingen. Voor inductieve apparaten zijn deze:
1 X HO 450 Watt
aanloopstroom 6.1 Amp.
bedrijfsstroom 3.7 Amp.

10 X TL 40 Watt
kortsluitstroom 6.9 Amp.
bedrijfsstroom 4.2 Amp.

In dit opzicht geeft fluorescentieverlichting dus geen verbetering, een zware toevoer
leiding blijft noodzakelijk!
2. Een tweede oplossing voor het schaduwprobleem is het toepassen van smalle,
gootvormige reflectoren, waarbij van kleinere lampeenheden wordt gebruik gemaakt.
Dit laatste is bij fluorescentieverlichting zelfs onvermijdelijk, daar het hoogst bereikbare
lampvermogen 80 Watt bedraagt. Bij groter vermogen neemt in tegenstelling tot gloei
lampen het rendement af.
Ontwikkelingsdagen Tuinbouwtechniek
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De buislampen moeten laag worden opgehangen, zodat brede reflectoren in de kas
onbruikbaar zijn. Het is gelukt in smalle reflectoren de voorschakelapparaten in
te bouwen, waardoor een eenvoudige, gemakkelijk verplaatsbare eenheid werd ver
kregen. Buis en apparatuur zijn hierin druipwatervrij aangebracht. Bij installatie in lange
rijen verkrijgt men een gelijkmatige verlichting in de lengte; in de breedterichting is
deze minder goed. Dit kan verbeterd worden als men de lampen iets hoger ophangt
of als men een tweede rij lampen evenwijdig met de eerste aanbrengt. Het laatste is
alleen te verwezenlijken bij een breed tablet. Men kan dan de buizen ook in de
dwarsrichting ophangen op onderlinge afstand van 1 m, al naar de verhoudingen der
maten.
Bij de 80 Watt plantenbestraler is het armatuur zo smal gebouwd dat er tevens be
trekkelijk weinig materiaal voor nodig is. Dit heeft de prijs gunstig beïnvloed. Door het
dubbele vermogen van de buislamp is er minder apparatuur nodig dan voor 2 X 40
Watt. De in de laatste tijd sterk gewijzigde prijsverhoudingen maken het thans mogelijk
naast de hogedruk kwiklamp van fluorescentiebuizen gebruik te maken. De keuze hangt,
nu de kosten niet zo veel meer verschillen, voornamelijk af van het kastype waarin
moet worden bestraald.
SAMENVATTING
Indien er sprake is van toediening van energie aan planten met behulp van kunst
matige lichtbronnen, verdient de term plantenbestraling de voorkeur.
Vergelijking van verschillende lichtbronnen naar de lichtstroom in lumen of ver
lichtingssterkte in lux is misleidend; alleen de spectrale energieverdeling bevat een
maatstaf. Bij gloeilampen heeft de straling een sterke langedagwerking; deze lampen
kunnen worden toegepast bij langedagbehandeling in de nachturen, bij bestraling van
kortedagplanten (b.v. sla) en voor plaatselijke verwarming (kiemkast). Voor nachte
lijke bestraling met hoge intensiteit ter bevordering van de koolzuurassimilatie komen
gasontladingslampen in aanmerking. De vrij lage prijs en de lange levensduur van
fluorescentielampen (T.L.-buizen) maken het gebruik er van aantrekkelijk.
Reflectoren mogen niet te veel schaduw geven; men bereikt dit als men gebruik
maakt van lampen met een groot vermogen (b.v. HO 450) of van smalle gootvormige
reflectoren (b.v. bij T.L.-buizen). Enkele typen reflectoren worden besproken.

SUMMARY
ARTIFICIAL IRRADIATION OF PLANTS
The administration of energy to plants by means of artificial light sources had best
be referred to as irradiation of plants in stead of the often used term illumination of plants.
A comparison of different light sources according to the flux of light in lumen, or the
illumination density in lux is deceptive; the spectral energy distribution alone provides a
criterion. When using incandescent lamps the radiation has a marked long-day action. These
lamps can be used for long-day treatment during the night-hours, for irradiation of short-day
plants (e.g. lettuce), and for local heating (germinating box). For high intensity radiation
during the night for the promotion of carbonic acid assimilation mercury vapour lamps
are preferred. The rather low price and long life of fluorescent tubes stimulate their appli
cation. Reflectors must not cast too much of a shadow. This is attainable by making use of
powerful lamps (e.g. HO 450) or of narrow gutter-shaped reflectors (e.g. in the case of
TL lamps). Some types of reflectors are discussed.
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A. VAN DRENTH

ELECTRISCH WERKENDE REGELTOESTELLEN VOOR DE
yERWARMINGSTECHNIEK IN DE TUINBOUW
Electric regulators used for heating in horticulture

INLEIDING
Een van de belangrijkste grootheden waarmede wij in de verwarmingstechniek te
maken hebben, is de temperatuur.
Het zal in de meeste gevallen noodzakelijk zijn de temperatuur op een bepaalde
manier zo constant mogelijk te houden. Er zullen steeds factoren zijn die dit trachten
te verstoren, zodat een regelmatig aanbrengen van correcties noodzakelijk zal zijn. Het
aanbrengen van deze correcties kan plaatsvinden door een bedieningsman of met
speciaal voor dit doel geconstrueerde automaten.
Bij een automatisch werkende installatie zal een temperatuurgevoelig instelorgaan
nodig zijn, dat de uit te voeren wijzigingen in de warmte-afgifte doorgeeft aan een
corrigerend orgaan. Er zijn zowel electrisch, pneumatisch als hydraulisch werkende
regeltoestellen. De electrisch werkende regeltoestellen zijn door de grotere toepassings
mogelijkheden het meest in gebruik. Uitsluitend zij zullen dan ook hier worden be
sproken.
TEMPERATUURREGELAARS
Als temperatuurgevoelig instelorgaan wordt bij het regelen van de temperatuur de
zogenaamde temperatuurregelaar gebruikt. Het principe waarop de werking van de
meest gebruikte temperatuurregelaars berust, is dat van het uitzetten en krimpen van
een bepaalde stof bij optredende temperatuurvariaties.
Het instrument volgt de temperatuur in het te regelen medium, vergelijkt deze met
een vooraf ingestelde waarde en geeft bij een afwijking hiervan een signaal aan het
corrigerend orgaan. Dit signaal bestaat bij de eenvoudige regelsystemen uit het sluiten
van een electrisch circuit door een schakelaar. Deze schakelaar wordt bediend door
het temperatuurgevoelig orgaan, dat door krimpen of uitzetten beweegt. Het sluiten en
verbreken van de schakelaarcontacten vindt met enig temperatuurverschil plaats. Dit
temperatuurverschil wordt de differentie van de temperatuurregelaar genoemd. De
differentie is een gevolg van de traagheid in het opnemen van de gewijzigde temperatuur
door het temperatuurgevoelig orgaan.
De werkelijk optredende temperatuurfluctuaties in een te verwarmen ruimte worden
niet alleen bepaald door de temperatuurregelaar, ze zijn mede afhankelijk van de aard
der ruimte en de uitvoering der verwarmingsinstallatie. De oorzaak hiervan is dat bij
het geven van een signaal door de temperatuurregelaar voor het doen ophouden van
de warmte-afgifte, nog zoveel warmte in de installatie aanwezig is dat de temperatuur
hoger stijgt dan eigenlijk gewenst is. Indien om warmte wordt gevraagd, geschiedt het
omgekeerde. Hierin kan enige verbetering aangebracht worden door het temperatuurOntwikkelingsdagen Tuinbouwtechniek
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gevoelig orgaan tijdens de opwarmperiode enigszins te verwarmen. Het gevolg hiervan
is dat de warmte-afgifte vroegtijdig ophoudt, zodat te grote temperatuurschommelingen
kunnen worden voorkomen.
Bi-metaal temperatuurregelaar
Een van de meest gebruikte temperatuurregelaars is wel die met bi-metaal. Het
temperatuurgevoelig orgaan bestaat uit twee aaneen gehechte metalen strookjes met
verschillende uitzettingscoëfficiënt. Als deze metaalstrip aan het ene uiteinde wordt
vastgezet, kan het andere vrij bewegende uiteinde de schakelaar bedienen. Indien een
stijging van de temperatuur optreedt, zal de metaalstrip, wanneer een combinatie van
koper en ijzer is toegepast, kromtrekken als gevolg van het sterker uitzetten van koper.
Het kromtrekken van de strip geschiedt evenredig met de temperatuurstijging in het
temperatuurgebied waarvoor hij vervaardigd is. Te grote verwarming van het bi-metaal
veroorzaakt een blijvende vormverandering, waardoor het instrument onbruikbaar wordt.
Indien de schakelaar uit metaalcontacten bestaat, moet in verband met de zeer trage
beweging van de bi-metaalstrip een voorziening worden aangebracht, waardoor de
contacten sneller gesloten en verbroken worden. Dit is noodzakelijk om inbranden door
vonkvorming bij hét verbreken van de contacten tegen te gaan, alsmede om het goed
sluiten van de contacten te bevorderen. Hierin wordt voorzien door het aanbrengen
van een magneet met anker.
Maakt de bi-metaalstrip een beweging waardoor de contacten zullen worden ver
broken, dan zal de magneet hem trachten vast te houden. Wordt de kracht van de strip
groter dan de aantrekkende kracht van de magneet, dan zal de magneet de strip ten
slotte snel loslaten. Omgekeerd zal de strip vóór het sluiten van de contacten onder
invloed komen van de aantrekkende kracht van de magneet. Hij zal dan de nog res
terende weg in versneld tempo afleggen.
Deze voorziening is bij gebruik van een kwikschakelaar niet nodig, aangezien de
kwikkolom bij een bepaalde helling van het glazen buisje zich aaneengesloten snel zal
verplaatsen, waardoor een electrisch circuit gesloten of verbroken wordt.
In de meeste gevallen is het temperatuurbereik van de temperatuurregelaars instel
baar. Er wordt een bepaald temperatuurbereik verkregen door de bi-metaalstrip een
voorspanning te geven. Het laatste geschiedt door het verdraaien van een met de hand
bedienbare instelschuif.
Een andere toepassing van de bi-metaalconstructie vindt men in de zogenaamde
dompeltemperatuurregelaars. Hier wordt gebruik gemaakt van het verschil in lineaire
uitzetting van twee metalen. De uitvoering van deze dompeltemperatuurregelaars is
zodanig, dat een invar stangetje door een bronzen buis wordt omvat. Beide zijn aan
het ene uiteinde met elkaar verbonden. Het andere uiteinde bedient dan een schakelaar.
De beweging, veroorzaakt door de bronzen buis, is zeer klein en traag, zodat ook hier
een magneet moet worden toegepast om een snel sluiten en verbreken van de contacten
te bevorderen.
VERWARMINGS
ELEMENT

SCHAKELCONTACTEN
BI.METAAL

Fig. I. Bi-metaal temperatuurregelaar
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De gehele lengte van de bronzen buis kan als opneemorgaan worden gebruikt, zodat
ze geheel in het te regelen medium moet worden ingebracht. De lengte van de bronzen
buis is bepalend voor de nauwkeurigheid van de temperatuurregelaar.
Vloeistof temperatuurregelaars
Het is ook mogelijk vloeistoffen met een grote uitzettingscoëfficiënt als temperatuurgevoelig orgaan toe te passen. De drukveranderingen die het gevolg zijn van het uit
zetten en krimpen van de vloeistof, worden overgebracht op een membraan. Deze
bewegingen verlopen traag, zodat een constructie van enige hefbomen nodig is om een
schakelaar te bedienen. Het temperatuurgevoelig orgaan kan desgewenst met gebruik
making van een capillaire leiding op enige afstand van het schakelorgaan worden op
gesteld. Daar de afmetingen van het temperatuurgevoelig orgaan klein zijn, is het
mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen temperatuurregeling toe te passen. Het instellen
van de temperatuurschaal kan dan op een gemakkelijk bereikbare plaats geschieden.
Deze temperatuurregelaar biedt met het oog op de mogelijkheden van flexibele montage
zeker bepaalde voordelen.
Hij is echter vrij kwetsbaar. Er kan gemakkelijk lekkage in de capillaire leiding of
in het membraan optreden, met het gevolg dat het instrument niet meer bruikbaar is.
Fig. 3. Vloeistoftemperatuurregelaar (principe)

Fig. 4
Vloeistof temperal uurregelaar
( uitvoering)

Contactthermometerregelaars
De contactthermometerregelaar wijkt in constructie af van de reeds genoemde temperatuurregelaars. In principe bestaat de regelaar uit een normale thermometer met een
aflees- en instelschaal. De instelling geschiedt met behulp van een magneet waarmee
een schroefspindel wordt gedraaid. Een hieraan verbonden electrode kan op deze wijze
in contact gebracht worden met het kwik in de capillaire buis.
Om kwikoxydatie door te grote vonkvorming bij het schakelen te voorkomen, mag
de stroomsterkte in de contactthermometers beslist niet hoger zijn dan enkele mA.
Hierbij wordt dan een zeer gevoelig relais toegepast, waarmee het corrigerende orgaan
wordt bediend.
Contactthermometers zijn zeer gevoelig voor temperatuurvariaties, zodat de diffe
rentie klein is. Ze zijn verkrijgbaar met een graadverdeling van 1/10, 1/5, 1/2 en 1° C.
In verband met de kwetsbaarheid van het instrument verdient het aanbeveling een
passende insteekhuls toe te passen, waardoor tevens het kwikreservoir tegen eventuele
zonnestraling kan worden beschermd.
Electronische temperatuurregelaars
De besproken temperatuurregelaars zijn voor een groot deel mechanisch werkende
instrumenten. Een grote nauwkeurigheid kan worden bereikt met electronisch werkende
temperatuurregelaars. Als temperatuurgevoelig orgaan kan een temperatuurgevoelig
electrisch weerstandje worden toegepast. Hierin verandert de weerstand bij temperatuur
variaties, zodat ook een wijziging in de stroomsterkte tot stand komt. Als met behulp
van een versterker deze stroomsterkte op een hoger niveau wordt gebracht, kan met
behulp van een relais het corrigerend orgaan worden bediend.
Daar dergelijke temperatuurregelaars vrij kostbaar zijn, worden ze uitsluitend voor
speciale gevallen toegepast.
MOTORAFSLUITERS
Afhankelijk van het regelsysteem zal in vele gevallen de temperatuurregelaar in com
binatie worden toegepast met een corrigerend orgaan. Dit kan b.v. een motorafsluiter
zijn. De afsluiter moet de correctie aanbrengen, die door de temperatuurregelaar wordt
aangegeven. De meest toegepaste afsluiter in de verwarmingstechniek is de smoorklep.
De smoorklep bestaat uit een klephuis waarin een vlakke metalen plaat wordt ge
draaid door een op het klephuis gemonteerde Servomotor. Door ingebouwde eindcontacten stopt deze automatisch bij open en gesloten stand van de klep. Een voordeel
van deze klepconstructie is, dat het doorstromende medium bij open stand weinig weer
stand ondervindt. Wel moet er op worden gewezen dat met deze smoorkleppen geen
absolute afsluiting wordt verkregen. Bij normale verwarmingsinstallaties is dit geen
overwegend bezwaar.
Om een voldoende aanloopkoppel te verkrijgen, bedraagt het aantal omwentelingen
van de Servomotor ca 2000 per minuut. Door een tandwielcombinatie wordt dit aantal
op de eindas teruggebracht tot 1 omw./min. De smoorklep wordt dus in 30 seconden
van open naar dicht gedraaid. De slag van de klep is in de meeste gevallen te wijzigen
met behulp van een instelbare aanslagnok. Bij de gesloten stand is dan nog een kleine
doorstroming mogelijk. Door een verende constructie kan de motor zonder schade
zijn slag voltooien.
Het vermogen van de motor bedraagt ca 35 Watt. Meestal is nog een hulpcontact in
gebouwd, waarmee in gesloten stand b.v. de warmteproductie kan worden uitgeschakeld.
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Fig. 5.

KLEPHUjS

Het principe van een smoorklep

Bij installaties waarbij wel een absolute afsluiting moet worden verkregen, moet een
ander type afsluiter worden toegepast. Daartoe is in het klephuis een klepzitting aan
gebracht, waarop een klep wordt gedrukt. De richting van het medium in de afsluiter zal
zodanig moeten zijn, dat de klep wordt dichtgedrukt.
Verder hebben wij nog de zogenaamde regelafsluiter, waarvan de klep een stand
kan innemen, die geheel in overeenstemming is met de warmtevraag in de te regelen
ruimte. Daar een kleine opening van de afsluiter een merkbare invloed moet hebben
op de doorlaat, is hierbij een speciale klepconstructie vereist.
Onder deze categorie kan ook nog de mengregelafsluiter worden genoemd, waarmee
naar behoefte het aanvoerwater met het retourwater kan worden gemengd.
MAGNEETSCHAKELAARS
Het kan ook voorkomen dat een temperatuurregelaar een ventilator of stookinrichting
moet bedienen om wijziging te brengen in de warmteproductie. De schakelaar van de
temperatuurregelaar is in de meeste gevallen enkelpolig
uitgevoerd, zodat een magneetschakelaar moet worden
toegepast. Deze magneetschakelaar kan tevens als
motorbeveiligingsschakelaar worden uitgevoerd, indien
een electromotor moet worden in- en uitgeschakeld.

OPENEN

EN SLUITEN

GESCHIEDT

DOOR EEN

SERVO-MOTOR

Fig. 6.

PLUNJER

KLEPHUIS

Het principe van een afsluiter met plunjer

Fig. 7
Mengregelafsluiter

MOTORAFSLUITER

TEMPERATUUR-

EINDSCHAKELAARS

REGELAFSLUITI

•ywOPEN
DICHT

Wh
VOEDING

^MOTORWIKKELIN

Fig. 8. Twee-positieregeling

Fig. 9. Veelstandenregeling

Een electromotor moet beveiligd worden tegen kortsluitingen en overbelasting. Het
aan kortsluitingen verbonden gevaar wordt ondervangen door gebruik van smeltveiligheden. Van overbelasting is sprake wanneer de temperatuur van de electromotor te
hoog wordt. De stroomsterkte in de toevoerdraden zal hierbij hoger dan normaal worden,
met het gevolg dat de electromotor door te hoge temperatuur verbrandt.
In de schakelaar is een beveiliging aangebracht in de vorm van enkele bi-metalen,
waaromheen verwarmingselementjes zijn gelegd. Deze elementjes worden doorlopen
door de drie phasestromen. Bij normaal bedrijf vindt geen uitwijking van de bi-metalen
plaats. Treedt overbelasting op, dan zal door verhoging van de phasestromen het elementje warmte afgeven en de bi-metalen doen uitbuigen. Hierdoor wordt een gemeen
schappelijke brug verplaatst, die een contact verbreekt en de electromotor automatisch
uitschakelt. Het weer inschakelen kan alleen plaatsvinden wanneer men met de hand op
een knop drukt. De brug wordt dan weer in de oorspronkelijke stand geplaatst.
T wee-positieregeling
Deze regeling wordt vanwege haar eenvoudige karakter in de verwarmingstechniek
veel toegepast. Bij de twee-positieregeling heeft de afsluiter twee standen, namelijk
één open en één gesloten stand.
Wanneer de temperatuur de ingestelde waarde heeft bereikt, zal door de temperatuurregelaar de afsluiter in de vereiste stand worden geplaatst. Treedt er nu in tegengestelde
zin een verandering op, die voldoende groot is, dan zal de afsluiter in de andere uiterste
stand worden gezet. Zowel de smoorklep als de klepafsluiter kunnen voor deze regeling
worden gebruikt.
V eelstandenregeling
Een andere regeling bestaat uit een regelafsluiter in combinatie met een temperatuurregelaar waarin verschillende contacten zijn aangebracht. Is de temperatuur gelijk aan
de ingestelde waarde, dan zijn de contacten geopend en staat de motor van de afsluiter
stil. Treedt er temperatuurverandering op, dan wordt een contact in de temperatuurregelaar gesloten waardoor de klep van de regelafsluiter in de vereiste stand wordt gezet.
Het openen en sluiten vindt met instelbare onderbrekingen plaatst. Deze onder
brekingen worden met behulp van een continu lopend impulstoestel tot stand gebracht.
Bij grote temperatuurschommelingen sluit zich een tweede contact, waarbij de motor een
langere periode blijft draaien, zodat per tijdseenheid de afsluiter een grotere slag maakt.
De tijdsduur van deze langere periode bedraagt 10 sec. per minuut en de kortere periode
is instelbaar van 1—10 sec. per minuut. Deze nastelling is afhankelijk van de installatie.
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Proportionele regeling
Bij de proportionele regeling is het signaal van de temperatuurregelaar recht evenredig
met de temperatuurafwijking. Wanneer de temperatuur daalt, zal in een zelfde ver
houding de regelafsluiter worden geopend, terwijl bij een temperatuurstijging het om
gekeerde plaatsvindt.
Bij de constructie van de temperatuurregelaar voor het bedienen van een regel
afsluiter is de schakelaar vervangen door een potentiometer of variabele weerstand.
Deze potentiometer met een aan de Servomotor gekoppelde weerstand, is in een brugschakeling van Wheatstone opgenomen, evenals een zogenaamd balanceer-relais om
de Servomotor te starten.
Het temperatuurverschil dat nodig is om de potentiometer in de temperatuurregelaar
in de twee uiterste standen te plaatsen (waarbij dus ook de regelafsluiter de uiterste
standen moet innemen), noemt men de proportionele bandbreedte van de regelaar.
Deze bandbreedte is bij de meeste regelaars instelbaar, zodat deze zoveel mogelijk aan
de eisen kunnen worden aangepast. Temperatuurregelaar en regelafsluiter moeten dus
goed op elkaar worden afgesteld.
Wordt nu door een temperatuurverandering het sleepcontact van de potentiometer
in de temperatuurregelaar verplaatst, dan wordt het evenwicht in de brugschakeling
verstoord, waarbij het balanceer-relais „aanspreekt" en de motor van de afsluiter wordt
gestart.
Het aan de motor gekoppelde sleepcontact zal zich bij draaien ook verplaatsen, tot
dat het evenwicht in de brug weer is hersteld en het balanceer-relais afvalt, waardoor
de motor stopt.
Fig. 10. Proportionele regeling

SAMENVATTING
Voor het automatisch regelen van de temperatuur wordt veel gebruik gemaakt van
electrisch werkende regeltoestellen.
Bij automatische temperatuurregeling wordt in de meeste gevallen een combinatie
van regeltoestellen toegepast, waarvan het meet- en opneemorgaan (temperatuurrege
laar) en een corrigerend orgaan (motorafsluiter) wel de belangrijkste zijn.
Temperatuurafwijkingen worden door de temperatuurregelaar doorgegeven aan de
motorafsluiter. Deze corrigeert de afwijkingen.
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Temperatuurregelaars komen in vele vormen voor, waarvan die met bi-metaal en
dampdrukwerking wel het meest worden toegepast.
Er zijn verschillende methoden voor temperatuurregeling bedacht, waarvan de opendicht-, veelstanden- en proportionele regeling veel voor het regelen van de temperatuur
in kassen worden gebruikt. Vooral met de laatste twee regelmethoden is een nauwkeurige
temperatuurbeheersing mogelijk.
SUMMARY
ELECTRIC REGULATORS USED FOR HEATING IN HORTICULTURE
For the automatic regulation of temperature often electric regulators are used.
For this purpose a combination of regulators is usually applied, the principal elements
being the thermostats and the motorised valves.
Change of temperature results in a corresponding opening or closing of the valves by the
thermostats.
Thermostats are used in many forms, bimetal and vapour tension types prevailing.
There are various methods for regulating the temperature, of which the open-closed, the
many-position and proportional regulation are most used in hothouses. Especially the lastnamed two regulating methods ensure an accurate control of temperature.
*

*

*

P. A. SPOELSTRA

AUTOMATISCHE TEMPERATUURREGELING IN
KASSEN MET WARMWATERVERWARMING
Automatic temperature control in glasshouses with hot water heating

Bijna op elk gebied komt automatische regeling in een of andere vorm voor, zonder
dat wij ons dat steeds bewust zijn. Wij aanvaarden het als vanzelfsprekend. Zo vinden
we de automatische telefoon een heel gewone zaak. Ook realiseren we ons niet voort
durend bij het simpele omdraaien van de schakelaar van het electrisch licht, dat een
uitgebreide automatische regelinstallatie nodig is om het afnemen van stroom, populair
gezegd, aan de centrale door te geven. Dit is ook het geval, wanneer we de water
leidingkraan openzetten. De stroom moet ononderbroken kunnen blijven vloeien.
Komen we nu bij ons eigenlijke onderwerp, de automatische regeling van de tempe
ratuur in kassen, dan kan allereerst worden opgemerkt dat op dit terrein in vergelijking
met andere gebieden de automatische regeltechniek nog niet ver is doorgedrongen. Dit
heeft natuurlijk verschillende oorzaken. De investeringskosten voor een automatische
temperatuurregelinstallatie zijn niet gering en, zoals bekend, is het in de tuinbouw
meestal moeilijk belangrijke investeringen te doen. Dit is waarschijnlijk wel de belang
rijkste reden dat in de tuinbouw op het gebied van automatische temperatuurregeling
betrekkelijk weinig is gedaan.
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Door de thans betere credietmogelijkheden kunnen de financiële bezwaren wellicht
ten dele worden weggenomen.
Vanzelfsprekend moet de toepassing van een automatische regelinstallatie economisch
verantwoord zijn. Voor zeer veel bedrijven is dit in de huidige omstandigheden zeer
zeker het geval, alleen al vanwege de besparing op arbeidslonen en sociale lasten. Ook
het gebrek aan goede arbeidskrachten, de te bereiken besparing op de brandstofrekening
zijn belangrijke factoren, die pleiten voor toepassing van automatische temperatuur
regeling.
Een automatische regelinstallatie heeft geen nachtrust en vrije dagen nodig en kan
dus steeds paraat zijn, zodat gerust gezegd mag worden dat, wanneer een en ander
goed is uitgevoerd, automatisch regelen (in dit geval van de temperatuur in de kassen)
veel betere resultaten geeft dan wanneer de regeling met de hand geschiedt.
Gezegd is: „wanneer een en ander goed is uitgevoerd". Direct kan worden opgemerkt
dat het goed automatisch regelen niet uitsluitend een zaak is van de toe te passen regeltoestellen. Goed regelen hangt af van een goed „huwelijk" tussen de kas met haar
eigenschappen als bouwwerk en de installatie met haar eigenschappen.
Een en ander kan verduidelijkt worden met onderstaand schema.

Het gehele stelsel bestaat uit de volgende delen:
1. warmtebron (ketel);
2. transportleidingen voor het warmtetransportmiddel. Als warmtetransportmiddel
nemen we hier water;
3. kas;
4. verwarmingslichamen (pijpen).
Eigenschappen van de kas
De warmtevraag van de kas is zeer veranderlijk door de wisselende weersinvloeden •
(zon, regen, wind). Aan deze eigenschap is niets te veranderen, zodat bij een goede
automatische temperatuurregeling de eigenschappen van de gehele installatie hierop
ingesteld moeten zijn.
Eigenschappen van de warmtebron
De warmtebron of ketel heeft twee delen, namelijk: de stookinrichting en de warmte
wisselaar.
Aan de stookinrichting moet, uitgaande van de eigenschappen van de kas, de eis
gesteld worden dat de warmteproductie snel gewijzigd kan worden. In dit opzicht zijn
bij voorbeeld olie- of gasstookinrichtingen goed te noemen en vanzelfsprekend veel
beter dan een eenvoudig rooster, waarop vaste brandstoffen worden gestookt. Vooral
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wanneer bij de verbranding een grote hoeveelheid brandstof in gloed is, zal de aan
passing van de warmteproductie aan de warmtevraag meestal te traag zijn. Dit is in
het bijzonder het geval wanneer de warmtevraag groter wordt en de warmteproductie
dus moet worden opgevoerd. In het omgekeerde geval, wanneer de warmtevraag kleiner
wordt, kan bij elke stookinrichting de warmteproductie gemakkelijk snel veranderd
worden door minder of geen verbrandingslucht toe te laten. Toch kan ook dan nog
te veel warmte op het warmtetransportmiddel (meestal water) worden overgedragen,
doordat te veel warmte is opgehoopt in de brandstofmassa via het vuurhaarddeel van
de ketel, waar de warmte op het water wordt overgedragen. Ketels waarbij de warmte
overdracht voor een groot deel in de vuurhaard tot stand komt, zijn daarom voor een
snelle regeling minder geschikt. Grote ketels dragen in verhouding tot kleine ketels
in de vuurhaard minder warmte over. Onderafbrandketels zijn in dit opzicht ook beter
dan bovenafbrandketels.
Ideaal voor vaste brandstoffen is een ketel, waarbij in de vuurhaard geen noemens
waardige warmte wordt overgedragen. Hieraan wordt op het I.T.T. gewerkt.
Eigenschappen van verwarmingslichamen en transportleidingen
Bij kasverwarming bestaan de verwarmingslichamen om verschillende redenen uit
pijpen. Ook zij moeten aan een snel veranderde warmtevraag kunnen voldoen. Dit is
alleen mogelijk wanneer de warmtecapaciteit van de installatie klein is. Hoe kleiner
de waterinhoud is, des te beter is dat voor een goede temperatuurregeling. Deze kleine
waterinhoud wordt verkregen door een zo gering mogelijke pijpdiameter toe te passen
(zogenaamde dunne-pijpverwarming).
De verplaatsing van het warmtetransportmiddel moet tengevolge van de grote
stromingsweerstand met een pomp geschieden. Dit is geen nadeel voor een goede
regeling, doch een groot voordeel. De transportleidingen kunnen namelijk van veel
kleinere diameter zijn dan bij zogenaamde zwaartekrachtcirculatie. De watersnelheden
zijn veel groter, dus de „toestroomtijd" van het warmtetransportmiddel kan zo klein
mogelijk gehouden worden. Dit werkt een goede regeling zeer in de hand.
Samenvattend kan worden gezegd, dat bij kasverwarming de beste temperatuurregeling
kan worden verkregen wanneer:
1. de warmteproductie snel kan worden gewijzigd;
2. bij vaste brandstoffen in de vuurhaard nagenoeg geen warmte op het water wordt
overgedragen;
3. de warmtecapaciteit van de installatie zo gering mogelijk is (kleine waterinhoud);
4. het transport van het warmtetransportmiddel zo snel mogelijk geschiedt (pompcirculatie).
REGELSYSTEMEN
I. Regeling van de kastemperatuur in één kas
De warmteproductie wordt geregeld met behulp van een temperatuurregelaar. De
electromotor van de stookinrichting (de motor van de oliebrander of van de ventilator)
wordt door de kastemperatuurregelaar in werking gesteld (zie fig. 2).
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Fig. 2,

Regeling van de temperatuur in één kas

1 Warmtebron (ketel)
1 Transportleidingen
3 Kas
4 Verwarmingspijpen

5 Motor van de stookinrichting
6 Pomp
7 Kastemperatuurregelaar

II. Regeling van de kastemperaturen in een complex kassen
a. De warmteproductie wordt geregeld met behulp van een kastemperatuurregelaar
vanuit de kas met de hoogst vereiste watertemperatuur. Deze regelaar is verbonden
met de motor van de stookinrichting. De watertemperatuur is dan voor de andere
kassen te hcog, doch ze is zo goed mogelijk aangepast. Bijregeling van de andere kassen
vindt plaats met behulp van handafsluiters. Dit systeem is dus niet volautomatisch.

2 Transportleidingen
3 Kas
4 Verwarmingspijpen

Fig. 3.

6 Pomp
7 Kastemperatuurregelaar
8 Handafsluiter

Regeling van de temperatuur in een complex kassen

b. Dit systeem is gelijk aan dat van a, doch in plaats van handafsluiters is voor de
bijregeling in elke kas een motorafsluiter geplaatst, die in werking gesteld wordt door
een kastemperatuurregelaar in de betreffende kas. Het kan van belang zijn ook in de
kas waarin de temperatuurregelaar voor de stookinrichting is gemonteerd, een motor
afsluiter met bijbehorende temperatuurregelaar aan te brengen. Deze kas hoeft dan niet
altijd (afhankelijk van de cultuur) de hoogst vereiste watertemperatuur te hebben. De
kastemperatuurregelaar, die de stookinrichting bedient, kan dan verplaatsbaar worden
gemaakt.
c. Elke kas een open-dicht motorafsluiter met bijbehorende kastemperatuurregelaar.
Motorafsluiter uitgevoerd met zogenaamde hulpcontacten (zie fig. 4).
Zodra in een kas warmte gevraagd wordt en de motorafsluiter in de betreffende kas
geopend is, kan met het hulpcontact de motor van de stookinrichting geregeld worden.
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1 Warmtebron (ketel)
2 Transportleidingen
3 Kas
4 Verwarmingspijpen
5 Motor van de stookinrichting
6 Pomp

Fig. 4.

7
8
9
10
11

1

Kastemperatuurregeiaar
Motorklep
Kastemperatuurregeiaar
Motormengafsluiter
Ketelwatertemperatuurregelaar

Regeling van de kastemperatuur met behulp van een motormengregelaar

Hetzelfde geschiedt wanneer in een van de andere kassen eerder warmte wordt ge
vraagd. De kastemperatuurregeiaar die de motor van de stookinrichting in werking
stelt, is bij dit regelsysteem dus niet meer nodig.
De warmteproductie wordt geregeld met behulp van een ketelwatertemperatuur
regelaar. Deze is zo afgesteld, dat de temperatuur van het ketelwater altijd een aantal
°C hoger is dan de vereiste watertemperatuur van de kassen.
De regeling van de vereiste watertemperatuur vindt plaats met behulp van een kas
temperatuurregeiaar, aangebracht in de kas met de hoogst vereiste watertemperatuur.
Deze regelt een motormengafsluiter zodanig, dat afgekoeld retourwater wordt gemengd
met warm ketelwater in zo'n verhouding, dat voor de betreffende kas de goede water
temperatuur ontstaat. De bijregeling van de andere kassen kan plaats vinden met motor
afsluiters en bijbehorende kastemperatuurregelaars. De kastemperatuurregeiaar voor de
motormengafsluiter kan verplaatsbaar gemaakt worden om hiervoor genoemde redenen.
Dit regelsysteem is vooral daar aan te bevelen, waar een ketel aanwezig is met grote
waterinhoud (o.a. de veel geplaatste scheepsketels). In het ketelwater kan dan een
buffervoorraad warmte aanwezig zijn.
Wat de stookinrichting en warmte-overdracht in de ketel aan aanpassingsvermogen
te kort komen, kan op deze wijze uitstekend opgevangen worden. Tevens is deze zoge
naamde mengregeling, waarbij de ketelwatertemperatuur boven het zogenaamde dauw
punt van de rookgassen gehouden kan worden, van bijzonder belang voor de levensduur
van die ketels waarbij we te maken hebben met agressieve rookgassen, zoals bij het
gebruik van zware stookoliën.
SAMENVATTING
Er moet worden vastgesteld, dat bij kasverwarming nog geen automatisering op grote
schaal wordt toegepast.
De toepassing van automatische regelinstallaties is voor zeer veel bedrijven door
besparingen op arbeid en brandstoffen zeker verantwoord. Aan de hand van een schema
wordt nagegaan aan welke eisen de onderdelen van de verwarmingsinstallatie moeten
voldoen.
Vervolgens worden de belangrijkste regelsystemen voor kasverwarming met behulp
van schema's besproken.
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SUMMARY
AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL IN GLASSHOUSES
WITH HOT WATER HEATING
It appears that automatic heating of glasshouses is not yet applied on a large scale.
The application of automatic regulating devices would certainly be justified on many
enterprises, considering what may be saved in both labour and fuel. With the help of a skatch
the requirements with which the various parts of the heating plant must comply are illustrated.
The most important regulating systems for glasshouse heating are discussed with the help
of sketches.
*

*

*

KORTE MEDEDELINGEN VAN DE DEELNEMERS
A utomatische kasventilatie-inrichting
De heer H. J. KEESSEN te Aalsmeer gaf aan de hand van enige afbeeldingen een toelichting
omtrent een automatische kasventilatie-inrichting, zoals die in Denemarken wordt toegepast.
De heer VAN DRENTH bespreekt naar aanleiding hiervan de automatische installatie, die op
het I.T.T. is ontwikkeld en die door een Nederlandse kassenbouwfirma wordt gemaakt. Deze
zeer eenvoudige automaat bestaat uit:
1. Een draaibare stang, die in de nok van de kas is gemonteerd. Indien de luchting ge
combineerd wordt met de watervoorziening, kan in de plaats van de stang een sproeibuis
aangebracht worden.
2. Een electromotor met een toerental van 1500 per minuut, dat door middel van snaar
overbrengingen tot 10 per minuut is teruggebracht. Met behulp van een transmissie-as, ketting
en kettingwielen, kan de bedieningsstang van de ventilatieramen versteld worden. Het in- en
uitschakelen van de motor geschiedt door een temperatuurregelaar, die in de kas is geplaatst.
De ramen kunnen desgewenst ook met de hand geopend en gesloten worden.
De heer KEESSEN deelde mee, dat het Deense systeem in principe gelijk is aan dat, wat
zojuist is beschreven. Blijft over de vraag of een dergelijke automatische inrichting voldoende
bruikbaarheidsduur zal hebben.
Deze kan, wat het in de kasnok aangebrachte mechanisme betreft, met een met de hand
bediende installatie worden vergeleken, aldus de heer VAN DRENTH. Er kan worden verwacht
dat electromotor en transmissiegedeelte bij eenvoudig onderhoud en regelmatige controle een
redelijke levensduur hebben.
De heer P. SIJP zegt dat het doel van het luchten vaak is het verkrijgen van een goede
luchtvochtigheid. De temperatuur komt dan op de tweede plaats.
Ir STENDER merkt op dat dan, zoals VAN DRENTH in zijn toelichting ook uiteenzette, naast
een temperatuurregelaar ook een luchtvochtigheidsregelaar zal moeten worden ingeschakeld.
A utomatische grondstoominstallatie
Vervolgens gaf de heer KEESSEN een beschrijving van een automatische grondstoominstal
latie, die hij eveneens in Denemarken in gebruik zag bij een kas van 500 m2. Eén man moest
het grondstomen uitvoeren en tegelijkertijd de ketel stoken. Nadat de grond was gefreesd,
gebruikte men dezelfde electromotor die voor de automatische bediening van de luchtramen
in gebruik was, voor het verplaatsen van twee stoomrekken van de normaal gebruikelijke
afmeting. De stoomtoevoer (lagedrukstoom Vu atm.) geschiedde door slangen. De grond wordt
tijdens het stomen met een kunststoffolie afgedekt. De temperatuur van het grondoppervlak
bedroeg ca 96° C. De rekken worden met een ketting getrokken.
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Eenvoudig verwarmingssysteem bij de bewaring van tulpenplantgoed
De heer KOPPES uit Heiloo geeft vervolgens een korte uiteenzetting over enige ervaringen,
verkregen met petroleumverwarming bij de behandeling van plantgoed van tulpen. Een tuinder
in Noord-Holland, die in zijn bedrijfsruimte een ventilator had aangebracht, plaatste voor
verwarming een petroleumkacheltje ondanks alle pessimistische voorspellingen over het
resultaat. Na verloop van tijd kon over de gewassen niets anders worden gezegd dan: „Ze
zijn best." In een andere ruimte met een afmeting van 5 X 5 X 2,30 m is plantgoed onder
gebracht voor 500 RR (70 are). Het plafond is voorzien van 5 ventilatieschuifjes. Ook hier
wordt petroleumverwarming toegepast. De warmteverdeling is uitstekend! Luchtvochtigheid:
± 70 %. Op dezelfde dag dat deze ruimte is bekeken, is ook een up to date ingerichte
bollenschuur bezocht, groot 9 X 4,20 X 3 m, waarin plantgoed voor 1000 RR aanwezig was.
Ook hier zijn eenvoudige metingen gedaan. De binnentemperatuur bedroeg 21° C; de lucht
vochtigheid was 68 %. Nu gaat het er maar om, welke tulpen goed groeien. Daar kan jammer
genoeg nu nog geen antwoord op worden gegeven. Wat wel gedaan kan worden, is de installatiekosten vergelijken.
Voor eerstgenoemde installatie bedragen de kosten: petroleumkachel f 50 (ruim geschat)
+ een plafondventilator f 300, totaal f 350. De installatiekosten van de modern ingerichte
schuur met vier afdelingen bedragen ca f 10 000. Dat is f 2500 per afdeling. Zo'n afdeling is,
wat haar afmetingen betreft tweemaal zo groot als de eerstgenoemde schuur.
Hieruit kan nu worden berekend een kostprijs van de installatie met petroleumverwarming
ad f 0,70/RR en idem voor een schuur met moderne verwarming ad f 2,50/RR. Deze ver
gelijking gaat niet helemaal op, omdat de gebruiksmogelijkheden van de moderne schuur veel
groter zijn. Voor kleine ruimten echter lijkt een petroleumkachel heel goed toegepast te
kunnen worden. Kachels die met vaste brandstof worden gestookt, zijn namelijk in die kleine
afmetingen niet te krijgen en mocht dit wel het geval zijn, dan kunnen ze niet goed worden
gestookt als er niet vrijwel voortdurend iemand bij blijft.
Indien er een economische terugslag mocht komen, zullen veel tuinders zwaar getroffen
kunnen worden door de grote investeringen van de laatste jaren. Het is in verband hiermee,
dat spreker het I.T.T. in overweging zou willen geven ook de hiervoor geschetste richting
nader te willen bezien.
De heer SPOELSTRA deelt mede dat het instituut met de ontwikkeling van een kleine ketel
bezig is. Een van de bezwaren van de petroleumkachel is het grote brandrisico.
De heer LESTRADE merkt op, dat de investeringskosten veel minder belangrijk zijn dan de
totale teeltkosten.
Toepassing van kunststof trechters bij chemische onkruidbestrijding
De heer C. J. KRAGTWIJK deelde met betrekking tot moeilijkheden, die zich bij de tech
nische toepassingen voor chemische onkruidbestrijding voordoen, mede dat het gebruik van
een kunststoftrechter over de sproeidop een goede oplossing kan geven.
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UIT DE OPENINGSREDE VAN DE HEER J. KAKEBEEKE
Voorzitter van het Bestuur van het Instituut
Deze ontwikkelingsdagen zie ik hoofdzakelijk als herscholingsbijeenkomst voor allen
die geroepen zijn voorlichting en onderwijs te geven op het terrein van de tuinbouwtechnische hulpmiddelen. Daarnaast zijn deze dagen bedoeld voor de practici, die op
de hoogte willen blijven met de ontwikkeling van de techniek, voor zover deze op hun
bedrijven van toepassing is.
Toch moeten de tuinbouwtechnische hulpmiddelen, die wij vandaag met elkaar gaan
behandelen niet gezien worden als doel, maar als middel om te komen tot een meer
economische en rationele bedrijfsvoering. Daartoe zal de machine zoveel mogelijk aan
de bedrijfsomstandigheden dienen te worden aangepast. Daar deze mogelijkheid echter
begrensd is, zal de kweker moeten nagaan in hoeverre zijn bedrijf geschikt is te maken
voor de machine.
Al kan door de mechanisatie het werk sneller gebeuren, toch mene men niet dat nu
alle werkzaamheden onbeperkt kunnen worden vervroegd. Dit geldt met name voor de
mechanische grondbewerking, waarbij het juiste tijdstip van uitvoering beslissend is
voor de kwaliteit van het werk. Vooral in het voorjaar kan door ontijdige grondbewer
king veel worden bedorven.
Het zal dus moeten blijven of worden, zoals op de gedenksteen bij de ingang van dit
gebouw zo treffend is weergegeven, dat de mens geen slaaf van zijn machine mag
worden. Hij zal deze moeten zien als zijn helper.
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UIT DE INLEIDING VAN DR IR E. W. B. VAN DEN MUIJZENBERG
Directeur van het Instituut voor Tuinbouwtechniek
De rugnevelspuit waarvan in korte tijd verschillende typen ontwikkeld zijn, blijkt
naast de rugspuit met neveldoppen in de verschillende takken van tuinbouw ongedacht
grote toepassingsmogelijkheden te bezitten.
Daarnaast hebben we de automatische nevelspuit. Nog niet zo heel lang geleden werd
mij verweten, dat ik die, met voorbijzien van alle bezwaren, naar voren wilde brengen.
Ik ben echter steeds van mening geweest, dat de ontwikkeling toch deze kant uitgaat.
We zijn nu reeds zover, dat we beschikken over een apparaat waarbij de draaibare
mondstukken niet meer nodig zijn.
Een economische toepassing van de automatische nevelspuit vereist verschillende
maatregelen. Men dient o.a. te zorgen voor:
1. lange rijen;
2. gelijkmatige beplantingen; dus
3. niet te hoge boomvormen, zoals we die kennen bij de spillenaanplant, o.a. in verband
met de „profit-line";
4. niet te dichte beplanting en open snoei.
Door een moderne opzet van de boomgaard kan aan deze eisen worden tegemoet
gekomen.
*

*

*

Dr A. F. H. BESEMER

MIDDELEN VOOR VERNEVELING IN KASSEN
Liquids for atomization in glasshouses

Vrijwel alle beschikbare spuitpoeders, emulsies en emulgeerbare middelen, welke in
Nederland op de markt zijn, kunnen verneveld worden. Slechts weinige er van worden
in kassen gebruikt.
VOOR VERNEVELING ONGESCHIKTE MIDDELEN
Middelen, welke met de meeste machines niet verneveld kunnen worden, zijn ammoniumzout van DNC (oplosbaarheid onvoldoende), Bordeauxse pap (geconcentreerde
pap heeft een te grote viscositeit) en DNBP.
Middelen op laatstgenoemde basis worden niet als zodanig in water opgelost, doch ze
bevatten een organisch oplosmiddel; DNBP + oplosmiddel wordt in water geëmulgeerd.
Grove druppels, zoals men die bij spuiten verkrijgt, rollen voor het merendeel van de
steilstaande gewassen zoals vlas en erwten. Men past DNBP in deze gewassen toe als
onkruidbestrijdingsmiddel. De meeste onkruiden hebben vlakker staande en soms ook
behaarde bladeren; zij „vangen" meer van het bestrijdingsmiddel. Vernevelt men nu
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echter DNBP, met uiteraard veel kleinere druppeltjes dan bij normaal spuiten, dan ver
liest het middel voor een belangrijk deel zijn selectieve werking. De kleine druppeltjes
bevochtigen ook het gekweekte gewas en veroorzaken daardoor vaak een sterke
beschadiging.
Ook bij verneveling van DNC-middelen is dit verlies aan selectiviteit vaak merkbaar.
Er treedt gemakkelijker beschadiging op dan bij spuiten met „normale" vloeistofhoeveelheden (600 à 800 1/ha), vooral indien het middel relatief veel uitvloeier bevat of reeds
van nature een lage oppervlaktespanning bezit.
Zo bleek bij de keuring van enige DNC-middelen dat deze, verneveld in 200 à
225 1/ha, met 10-voudige spuitconcentratie een beschadiging van het gewas veroor
zaakten, terwijl hetzelfde middel, toegepast met evenveel actieve stof per ha doch nu
verneveld met 175 1/ha geen beschadiging gaf. In beide gevallen werd met een even
grote, relatief grove neveldruppel gewerkt.
HET GEBRUIK VAN STOOMVERNEVELAARS
Ook in de kassen heeft men soms hinder dat de middelen die voor verneveling gebruikt
worden, relatief te veel uitvloeier bevatten. De fijne neveldruppeltjes blijven dan niet
apart van elkaar op het gewas liggen doch vloeien ineen. Er komt dan te veel actieve
stof bij de bladpunten, in bladscheden en dergelijke, waardoor beschadiging ontstaat.
Met nadruk moet daarom medegedeeld worden, dat men met de in de laatste tijd vaak
in kassen gebruikte stoomvernevelaars niet de gewone spuitmiddelen kan vernevelen.
Alleen speciale formuleringen, die zeer weinig of geen uitvloeier bevatten en die vaak
ook speciale oplosmiddelen bevatten, kan men met stoomvernevelaars vernevelen.
Van parathion, TEP en malathion zijn thans speciale formuleringen voor gebruik in
stoomvernevelaars in de handel.
Wanneer men in de kassen gewone spuitmiddelen in stoomvernevelaars of andere
nevelspuiten vernevelt in bijv. 10-voudige spuitconcentratie, komt er, juist doordat men
weinig water gebruikt, een overmatige hoeveelheid uitvloeier en dergelijke stoffen op
het blad en de vruchten. Hierdoor kan vruchtverruwing optreden, o.a. bij tomaat en druif
en sterke beschadiging van de „dauw" van de vruchten van druif, kaspruim en van de
bladeren van anjers, etc.
TOEPASSING VAN ZINEB, SPUITZWAVEL EN CALIFORNISCHE PAP
Met succes wordt in kassen Zineb verneveld tegen Cladosporium fulvum in tomaat en
tegen wolf in spinazie. Men krijgt bij tomaat een resultaat dat gelijkwaardig is aan het
resultaat van spuiten met grote vloeistofhoeveelheid en dat beter is dan indien hetzelfde
middel wordt verstoven.
Ook spuitzwavel en Californische pap kunnen met succes in kassen verneveld worden
ter voorkoming of bestrijding van meeldauw. Het wordt in de practijk echter slechts
weinig toegepast. Meeldauw kan uiteraard alleen in een vroeg ontwikkelingsstadium
met spuitpoeders of met Californische pap worden bestreden. Zodra vruchten aanwezig
zijn, wordt het residu hinderlijk en bestaat gevaar voor „dauw"-beschadiging.
ROOKMIDDELEN
Om deze redenen geniet in kassen een bestrijdingsmethode die minder kans op be
schadiging en minder zichtbaar residu op het gewas geeft, een grotere populariteit dan
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Toepassings wijze

Grootte van de druppeltjes of deeltjes

In kassen

Roken

Rookdruppeltjes zeer fijn; kleiner dan
1 li

Ja, alleen met insecticiden mogelijk. *)

Aerosol

Druppeltjes fijner dan van nevelspuit,
ca 0,5-5 fl

Ja, alleen met insecticiden mogelijk. *)

Stoomvernevelaar

Druppeltjes fijner dan van nevelspuit;
ongeveer als van aerosol

Ja, tot nu toe alleen met insecticiden
mogelijk. *)

Nebel-gerät „type Borchers"

Druppeltjes ca 50 fi, dat is fijner dan
bij de in ons land gebruikte nevelspuiten,
doch grover dan van aerosol of stoom
vernevelaar; middelen bevatten speciale
oplosmiddelen, ze worden onverdund
verneveld.

Ja, tot nu toe alleen met enkele
insecticiden mogelijk, o.a. DDT,
lindaan.

Verneveling door lucht-rugnevelspuit
of rugspuit met neveldoppen, „low
volume" of concentrate spraying.

Druppels grover dan van aerosol, stoom
vernevelaar of van Nebelgerät Borchers,
doch fijner dan van gewone spuit;
druppelgrootte varieert naargelang
apparaat, spuitdop en toegepast middel
van 30-150 fX

Ja, o.a. met zineb, zwavel en diverse
insecticiden. DDT, parathion.

Spuiten met normale hoeveelheid
water, „high volume spraying"

Druppels aanzienlijk groter dan bij
nevelspuit, gemiddelde grootte ca
300 /i

Spuiten in kassen ontmoet vaak be
zwaren, omdat de luchtvochtigheid te
veel verhoogd wordt door de grote
hoeveelheid vloeistof die men in de
kas toepast, ca 1200-2000 1/ha kasoppervlak bij gewassen als tomaten,
kasperziken etc.

Stuiven

Ja

*) Zie verklaring in de hierna volgende opmerkingen.

het spuiten of vernevelen. Vele insecticiden worden in rook- of dampvorm toegepast.
In kassen wordt veelal gebruik gemaakt van rookpatronen of rooktabletten met als
werkzame stof parathion en sulfotep; aan deze middelen zijn vaak eidodende middelen
toegevoegd, waardoor spinteieren gedood kunnen worden.
Genoemde rookmiddelen zijn bij lage temperaturen onvoldoende werkzaam. Vooral
in de herfst geeft de bestrijding van bladluizen in koude kassen met bovengenoemde
fosforesters slechts matige resultaten. In die gevallen kan men echter met lindaan een
goed resultaat bereiken. Lindaan voor gebruik in kassen wordt in de handel gebracht in
de vorm van rooktabletten of van papierstroken met lindaan. Vooral voor kleine kassen
is laatstgenoemde vorm uiterst practisch. Men kan het middel nauwkeurig doseren door
de stroken op bepaalde lengte te knippen.
Onlangs kwam ook diazinon in de vorm van papieren rookstroken, die zich goed voor
gebruik in kassen lenen, in de handel.
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Relatieve werkingsduur van het residu
op de plant

Buiten

Relatieve hoeveelheid residu op de plant

Toepassing buiten onmogelijk

De fijne deeltjes zetten zich slechts in
geringe mate op het gewas af. *)

Werkt zeer kort, bij het luchten van de
kas verdwijnen de nog rondzwevende
deeltjes uit de kas, nieuw uitgekomen
dieren worden daarna niet meer
afdoende gedood.

Met de thans bestaande formu
leringen toepassing buiten niet
mogelijk

Meer residu dan bij rook of damp,
doch aanzienlijk minder dan bij spuiten
of nevelen. De fijne deeltjes blijven
voor een aanzienlijk deel in de ruimte
zweven. *)

Residu langer werkzaam dan bij rook,
doch korter dan bij spuiten, nevelen
of stuiven; bij luchten van de kas
verdwijnen nog zwevende deeltjes,
aerosol-residu van parathion, malathion
etc., niet veel meer dan 1 dag werk
zaam.

Buiten niet mogelijk

Ongeveer als bij aerosol, vaak con
densatie van de stoom met het insec
ticide op relatief koude ruiten etc.

Werkingsduur ongeveer als bij aerosol.

Buiten mogelijk, doch alleen bij
windstil weer, ingesloten beplan
tingen, bosranden etc.

Oplosmiddel verdampt voor een groot
deel kort na het uittreden uit het
apparaat; er komt vrij veel residu op
de plant, meer dan bij aerosolen, doch
vermoedelijk iets minder dan bij
spuiten of nevelen.

Residu vrij lang werkzaam, evenlang
of zoals bij DDT, wellicht zelfs langer
dan bij nevelspuit.

Ja, met vrijwel alle insecticiden
en fungiciden.

Ongeveer evenveel residu als bij
normaal spuiten.

Residu even lang werkzaam als bij
spuiten met „veel water", langer
werkzaam dan van aerosol of stoomvernevelaar en aanvankelijk langer dan
bij rook of damp.
Zie bij vernevelen.

Ja

Ja

Op het moment van stuiven veel
residu, doch door wind, aanraking,
verdwijnt kort na de behandeling zeer
veel stuifpoeder van de plant.

Werkt minder lang dan bij spuiten of
vernevelen. Bij toepassing van fungi
ciden buiten in stuifvorm, moet men
om een zelfde effect te krijgen gewoon
lijk 2 x stuiven tegen eenmaal spuiten
of nevelen. Ook in kassen werkt het
stuifresidu korter dan een spuitresidu
met een zelfde hoeveelheid actieve stof.

EIGENSCHAPPEN VAN DE BESTRIJDINGSMIDDELEN
Met betrekking tot de toegepaste deeltjesgrootte, de vorming van residu op de plant en
de werkingsduur van dit residu, kunnen wij bovenstaand schema opstellen.
Naar aanleiding van dit schema nog enige algemene opmerkingen. De opmerkingen over
verschil in effect bij verschillende toepassingswijze en verschillende formuleringen hebben
uiteraard steeds betrekking op een zelfde hoeveelheid actieve stof, bijv. parathion als rookpatroon, en aerosol, geneveld, gespoten of gestoven.
Dat het residu van twee typen insecticide met dezelfde apparatuur aangebracht, sterk kan
verschillen, is genoegzaam bekend. TEP blijft slechts weinige uren werkzaam op de groene
plant, parathion ca 4 dagen, DDT-spuitpoeder ca 6 dagen en DDT-emulsie ca 14 dagen.
Wanneer men het schema beschouwt, zal het duidelijk zijn, waarom er tot nu toe
geen effectief werkende fungiciden voor gebruik in kassen, in de vorm van rookOntwikkelingsdagen Tuinbouwtechniek
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tabletten, aerosolen of geschikt voor stoomvernevelaar, beschikbaar zijn (zie de noot
tekens in het schema). De meeste fungiciden worden immers gebruikt tegen schimmels
die gedurende een vrij lange periode het gewas belagen. Men tracht op de bladeren een
bedekking met een giftig middel aan te brengen, die belet dat een daarop komende spore
kiemt. Toepassingsmethoden die te weinig residu op het blad of de vruchten geven, lenen
zich dus slecht voor fungiciden. Bij het toepassen van insecticiden en acariciden is de
situatie anders. Insecten en mijten steken, vergeleken met een schimmelspore, ver boven
het blad uit. Bij het gebruik van rookpatronen of andere rookontwikkelaars of van
aerosolen bewegen ze zich als het ware in een met insecticiden vergiftigde atmosfeer.
Juist omdat ze bewegen kunnen de heel fijne deeltjes door het luchtlaagje dringen, dat
het dier omgeeft. Om het blad bevindt zich een dun laagje lucht, dat niet beweegt en
waar zeer kleine druppeltjes niet doorheen dringen. Zolang de deeltjes zo uiterst klein
blijven, bewegen zij zich om het blad heen, doch zetten er zich niet op af. Schimmel
sporen ontkomen hierdoor aan de werking van het fungicide.
Bij een aantal insecticiden, die in het dier moeten dringen (zoals parathion, diazinon
etc., DNC in bladluiseieren) ontmoeten wij bij verneveling soms typische moeilijkheden,
die bij spuiten met grote hoeveelheden water niet voorkomen. Bij hoge temperatuur en
lage luchtvochtigheid drogen de fijne neveldruppeltjes soms te snel op of verdampt het
materiaal sterk van het oppervlak; in ieder geval krijgt het middel onvoldoende kans
in het insect of in de mijten te dringen. Dit verklaart de vaak onvoldoende resultaten bij
verneveling van parathion bij hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid.
Ook in kassen kent men dit bezwaar, indien in de zomer de luchtvochtigheid laag ge
houden wordt en vrij hoge temperaturen optreden. Men kan in dergelijke gevallen het
resultaat verbeteren door 's avonds of 's nachts te nevelen. De temperaturen zijn dan
iets lager dan overdag, doch ruim voldoende om een goed effect met parathion te krijgen;
de luchtvochtigheid is echter hoger en voorkomt dat de kleine druppels te snel opdrogen.
Bij de onkruidbestrijding met DNC of DNBP heeft men dezelfde problemen. Bij droog
schraal voorjaarsweer drogen de druppels te snel en dringen ze onvoldoende in de plant.
Het resultaat is in dergelijke omstandigheden onbevredigend. Bij verneveling, waarbij
men minder water toepast dan bij spuiten, ondervinden wij nog eerder een ongunstige
invloed van een te lage luchtvochtigheid. Ook dan verkrijgt men door 's avonds of
's nachts te nevelen een beter resultaat dan overdag.
SAMENVATTING
Van de middelen voor verneveling in kassen worden de toepassingsmogelijkheden en
de moeilijkheden die zich in de practijk voordoen, besproken.
Zeer populair zijn tegenwoordig rooktabletten en rookpatronen. Toch zijn ook zij niet
voor elk doel geschikt. Hun werking als fungicide is namelijk in kassen onvoldoende.
Een en ander wordt met een schema verduidelijkt.
SUMMARY
LIQUIDS FOR ATOMIZATION IN GLASSHOUSES
The application and the difficulties encountered in the use of atomizer liquids in glass
houses are discussed.
Nowadays smoke tablets and smoke shells are very popular, although they cannot be
used under all conditions. Their action as a fungicide is insufficient in glasshouses.
A chart illustrating the meaning of the author is included.
*
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Ir N. FEIS

CONSTRUCTIE VAN RUGNEVELSPUITEN
Construction of knapsack mistblowers
Gebleken is dat de rugnevelspuiten, waarbij de nevel met behulp van een luchtstraal
in de richting van en door het gewas wordt gedreven, bruikbaar zijn in allerlei takken
van de tuinbouw. Het is daarom gewenst eens na te gaan welke eisen aan de constructie
van deze apparaten gesteld dienen te worden.
1. FIJNHEID VAN DE NEVEL
Door het gewicht van de motor plus ventilator kan de inhoud van de vloeistoftank
lang niet zo groot zijn als bij de gewone rugspuiten. Dit heeft tot gevolg, dat men met
één tankvulling alleen dan nog een oppervlakte van voldoende grootte kan behandelen,
indien zeer hoog geconcentreerde spuitvloeistoffen (tot veertig maal de gewone spuitconcentratie) in zeer kleine hoeveelheden per ha (overeenkomend met 200 1/ha maxi
maal bij 10-voudige concentratie) worden verneveld. Met dergelijke kleine hoeveelheden
kan echter slechts een voldoende bedekkingsgraad, d.w.z. een voldoende gelijkmatige uit
spreiding van de vloeistof over alle plantendelen worden verkregen, indien de vloeistof
goed wordt verneveld. Dit is dan ook de eerste eis, die aan rugluchtnevelspuiten moet
worden gesteld. Onder een goede nevel moeten wij verstaan een behoorlijk fijne en
homogene nevelstroom, d.w.z. een luchtstroom, die gelijkmatig is gevuld met nevel
druppels, die niet te veel variatie in grootte vertonen. Immers, hoe gelijkmatiger de
vloeistof in de luchtkolom verdeeld is, des te groter de kans wordt op een gelijkmatige
bedekking op het gewas. Grove druppels met meer dan 150 micron diameter zijn
daarom ongewenst. Maar hetzelfde geldt ook voor zeer fijne druppels, die kleiner zijn
dan 25 micron. Deze hebben te veel zweefvermogen, worden dus door de wind ge
makkelijk meegevoerd en zetten zich moeilijk af. Daarom lijkt het gewenst dat minstens
75 % van de verspoten vloeistof in druppeltjes van 25 tot 100 micron aanwezig is. Voor
insectenbestrijding in kassen e.d. kan men echter werken met veel fijnere nevels,
zogenaamde aerosolen; hierbij zijn alle druppels kleiner dan 50 micron. Deze druppels
waaien in een gesloten ruimte niet weg en zullen zich daar dus tenslotte toch wel op
de plantendelen afzetten. Omdat de druppeltjes in dat geval echter hoofdzakelijk op
de bovenzijde der bladeren terechtkomen, zal deze aerosolverneveling niet bruikbaar
zijn, indien voor de bestrijding een bedekking aan beide zijden der bladeren nodig is.
2. REIKWIJDTE OF DOORDRINGING VAN DE NEVELSTRAAL
Eveneens in verband met een zo laag mogelijk totaal gewicht van de rugnevelspuit
mag de motor niet zwaarder zijn dan 4 à 6 kg. Bij de huidige stand van de techniek kan
daarmee 1 à 1,5 pk worden verkregen, afhankelijk van het toerental van de motor. Met
dit vermogen moet dus een voldoende fijne nevel worden gemaakt, die bovendien tot op
een flinke afstand van de monding goed moet worden afgezet op beide zijden van de
bladeren. Voor dit laatste moet de luchtstroom om de bladeren bij de bovengenoemde
fijnheid van de nevel minstens een snelheid van 5 m/sec. hebben. Omdat in boomkweke
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rijen jonge bomen met een hoogte van 3 à 4 m met deze rugnevelspuiten moeten kunnen
worden behandeld, zal de luchtstroom tot op minstens 3 m afstand van de monding de
minimale snelheid van 5 m/sec. moeten hebben, indien er geen wind is.
In dit verband dient te worden opgemerkt, dat bij een zelfde hoeveelheid energie in de
stroming een grote hoeveelheid lucht met lage beginsnelheid verder doordringt dan een
kleine hoeveelheid met hoge beginsnelheid. Daar staat tegenover, dat mondingen en
luchtleidingen voor grote luchthoeveelheden met lage uitblaassnelheden spoedig te groot
zijn voor een gemakkelijke richtbaarheid van de monding. Bovendien moet de lucht een
zekere minimale snelheid hebben om een voldoende fijne nevel te krijgen. Met de voor de
reikwijdte voordelige verlaging van de uitblaassnelheid en vergroting van de luchthoeveelheid kan men dus ook weer niet te ver gaan. Een lagere uitstroomsnelheid dan
60 à 70 m/sec. lijkt dan ook niet gewenst.
3. LICHTE CONSTRUCTIE
Reeds enige keren is het gewicht van de rugnevelspuit genoemd als beperkende factor
voor de grootte van bepaalde onderdelen. Wie wel eens met een rugnevelspuit heeft ge
werkt, zal direct de noodzaak van zo licht mogelijke constructie begrijpen; elke kilo min
der gewicht is van belang als men uren achtereen met een zware last over oneffen grond
moet lopen. Een gewicht is echter beter te dragen naarmate het dichter bij de wervel
kolom is geplaatst, d.w.z. naarmate er een kleiner buigend moment op het lichaam
wordt uitgeoefend.
Hieruit volgen dus direct de eisen, dat de rugnevelspuit zeer licht gebouwd moet zijn
en het zwaartepunt zo dicht mogelijk bij de rug moet liggen. Dit voert naar motoren met
een toerental van 3500—5000 omw./min., die kleiner en lichter zijn dan die met een
lager toerental. Bij een hoger toerental van de motor kan de ventilator ook kleiner en
van lichtere constructie zijn en eventueel direct aan de as van de motor worden gekop
peld. Verder dienen ventilator, frame, vloeistof- en benzinetanks, carter en kop van de
motor e.d. natuurlijk van een licht metaal, zoals electron of aluminium, te worden
gemaakt.
De gunstigste gewichtsverdeling is dan deze, dat de motor, die toch het zwaarste
onderdeel is, het dichtst bij de rug wordt geplaatst, met de ventilator er achteraan
hangend. De vloeistoftank kan het gemakkelijkst op buik of borst worden gedragen.
Tenslotte dient alles te worden gedaan om de constructie te vereenvoudigen, hetgeen
meestal ook gewichtsbesparing kan geven. Als zodanig zijn te noemen een directe kop
peling van de motor aan de ventilator en een uiterst doordacht functioneel draagframe.
In dit verband is het ook van belang geen extra ventilator voor de koeling van de motor
toe te passen, maar hiervoor de ventilator te benutten die voor het nevelen wordt ge
bruikt, hetzij door de lucht langs de motorcylinder en -kop te laten aanzuigen, hetzij
door een deel van de geleverde lucht langs deze onderdelen te laten uitblazen. Voor
het totale rendement van motor plus ventilator is de laatste methode waarschijnlijk te
verkiezen; hoe hoger dit rendement, des te groter de reikwijdte, die men bij een zeker
motorvermogen kan verkrijgen.
4. OORZAKEN VAN VERMOEIING
Niet alleen het gewicht van de machine, maar ook andere factoren hebben invloed
op de vermoeiing van de spuiter. Daar men het zeker zo mag stellen, dat de kwaliteit van
het werk bij vermoeiing achteruitgaat, is het van belang deze invloeden uit te schakelen
of zo gering mogelijk te maken.
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Allereerst zijn dan te noemen het lawaai en de trilling van de motor. Het lawaai is
voor een groot deel te verminderen door een goede knaldemper te gebruiken; het trillen
is door geschikte rubberisolatie tussen motor plus ventilator en het frame zodanig te
verminderen, dat de spuiter er geen hinder van heeft. Het is ook van groot belang, dat
de vlakken, waarmede het frame het lichaam raakt, met dik schuimrubber bekleed zijn.
Deze aanrakingsvlakken moeten ook zo groot mogelijk zijn om de druk te verminderen.
Zo dienen de draagbanden minstens 5 cm breed te zijn en zal een draagjuk waarschijnlijk
nog minder vermoeiing geven.
Tenslotte dient er nog op gewezen te worden dat de ventilator bij het hoge toerental
goed uitgebalanceerd moet zijn en ook zo min mogelijk lawaai mag maken.

5. GEMAKKELIJKE HANTEERBAARHEID EN EENVOUDIG ONDERHOUD
Op de kwaliteit van het werk zijn behalve de fijnheid en de doordringing van de nevel
ook de hanteerbaarheid en de eenvoud van het onderhoud van de machine van grote
invloed. Bij de hanteerbaarheid denken we het eerst aan gemakkelijke richtbaarheid van
de nevelkop, de regelbaarheid van de vloeistofafgifte met een kraan en de mogelijkheid
van snelafsluiting van de vloeistof. Dit laatste voor het geval, dat men ver van elkaar
staande struiken moet behandelen. Maar ook het aanzetten van de motor, het bedienen
van de gasregeling, het op de rug nemen van de machine en de verwisseling en/of
vulling van de vloeistoftank moeten gemakkelijk en handig kunnen geschieden.
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Tenslotte is het bij het werken in dichte gewassen, zoals bijv. tomaten in kassen, van
belang, dat de machine zo smal mogelijk is. Uitstekende delen, waarmee men zou
kunnen blijven haken en zelfs planten uit de grond trekken, mogen niet voorkomen.
Het verwisselen en vullen van de tanks levert de minste moeilijkheden op, indien de
tank op de borst wordt gedragen, opgehangen aan een paar haken, die bevestigd zijn
aan kettingen, banden of armen; bovendien moeten de vulopening en de vulzeef vol
doende groot zijn. Tanks die op het frame zijn geplaatst of bevestigd, hebben het be
zwaar, dat bij het vullen of verwisselen eerst de machine van de rug moet worden
genomen.
Het onderhoud en de aankoppeling van leidingen is zeer eenvoudig, indien de druk
op de vloeistof wordt verkregen van de luchtdruk aan de perszijde van de ventilator of
van de overdruk bij de motoruitlaat, die op de bovenzijde van de tank wordt aangesloten.
Voor deze aansluitingen kunnen dan rubber of doorzichtige plastic slangen worden
gebruikt, die op nippels geschoven en dus gemakkelijk los te nemen en door te spoelen
zijn. Indien voor de verneveling een hogere druk nodig is, die bij voorbeeld van de
compressie van de motor kan worden genomen, wordt de aansluiting iets minder een
voudig; in dat geval zijn wartelaansluitingen nodig, die echter eveneens snel demonteer
baar zijn te maken. Voor het overige kan het geregelde onderhoud vrijwel beperkt blijven
tot het af en toe smeren van de ventilator, de aslagers en de eventuele flexibele as, en
verder het op tijd bijspannen van mogelijke snaaroverbrengingen, welke onderdelen dus
goed bereikbaar moeten zijn.
Tenslotte moet er nog op worden gewezen, dat met het oog op de bedrijfszekerheid
der machine de nevelkop bij toepassing van suspensies niet verstopt mag raken; een
vulzeef is dus noodzakelijk. Bovendien dient de afvoerleiding van de tank voorzien te
zijn van een gemakkelijk demonteerbare zeef, die fijnere mazen heeft dan de doorstroomopeningen in de regelkraan en de neveldop.
SAMENVATTING
Aan de hand van de in practijkbeproevingen opgedane ervaringen worden de eisen
besproken welke gelden voor de prestaties en de constructie van door motorkracht aan
gedreven rugnevelspuiten.
De noodzakelijke fijnheid en het minimaal doordringingsvermogen van de nevel wor
den behandeld.
De maatregelen die beogen te voorkomen dat de spuiter te spoedig vermoeid geraakt
door een te groot gewicht van het apparaat, een ongunstige gewichtsverdeling, lawaai en
trillingen, worden besproken.
Tenslotte wordt nagegaan door welke constructies de hanteerbaarheid en het onder
houd van de apparaten te vereenvoudigen zijn.
SUMMARY
CONSTRUCTION OF KNAPSACK MISTBLOWERS
On the basis of the experience gained during experiments under field conditions the
requirements are discussed with which the performance and the construction of power driven
knapsack mistblowers should comply.
The necessary fineness and the minimal penetration of the mist are dealt with, together
with the measures aiming at the prevention of the sprayer from becoming tired too soon as
a result of carrying too heavy an equipment, an unfavourable division of the weight, noice
and vibrations.
Finally the possibility is discussed of increasing the manageability and the maintenance
of the apparatus by introducing alterations in the construction.
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C. WEGENAAR

GEBRUIK VAN RUGNEVELSPUITEN IN
TUINBOUWGEWASSEN
The use of knapsack mistblowers in horticulture
De rugnevelspuit is een nieuwe verschijning onder de tuinbouwtechnische hulp
middelen. Het staat nu al vast, dat deze machine voor ziektebestrijding bruikbaar zal
zijn en in bepaalde gevallen zelfs de voorkeur verdient boven de tot heden gebruikte
apparatuur.
WERKMETHODE MET ENIGE TYPEN VAN RUGNEVELSPUITEN
Het werken met deze toestellen is betrekkelijk eenvoudig. Is de machine voorzien
van twee vloeistoftankjes met een inhoud van ±5 1, dan kan de bespuiting door twee
personen worden uitgevoerd. De man die de spuit draagt, nevelt de gewassen, de ander
vult het tweede vloeistoftankje en brengt dit bij de spuiter om het te verwisselen met
het leeggespoten exemplaar.
Omdat het dragen van de spuit en het lopen door gewassen of over losse grond vrij
vermoeiend is, wisselen de bedienende personen elkaar meestal om het uur af.
Is de machine voorzien van één vloeistoftank, dan heeft deze een inhoud van 5 tot
10 liter. Dit zijn spuiten voor éénmansbediening. Hierbij moet telkens wanneer de tank
leeg is de machine van de rug genomen en de tank opnieuw gevuld worden. Doordat
de machine tijdens het vullen stilstaat en door het oponthoud bij het lopen van en naar
de vulplaats, is de werksnelheid van deze spuit geringer dan die van de hiervoor ge
noemde.
Als derde type is er nog de „rug"-nevelspuit die men tevens op een tweewielig
wagentje kan plaatsen. Omdat de machine niet behoeft te worden gedragen, kan de
vloeistoftank een grotere inhoud hebben, b.v. 25 liter. De spuiter trekt het wagentje
achter zich aan en bedient met één hand de nevelkop. Het spreekt vanzelf dat deze
werkwijze alleen mogelijk is in gewassen die door het rijden niet beschadigd worden.
De vloeistoffen die met rugnevelspuiten worden verneveld, hebben meestal een min
stens tienmaal zo hoge concentratie als bij het gebruik van een motor- of vatspuit. De
hoeveelheid vloeistof die per ha wordt gegeven, ligt iets lager dan die van grote nevel
spuiten.
De dosering van de spuitvloeistof is niet zo gemakkelijk als bij de grote nevelspuiten.
Bij de laatste immers kan met behulp van de afstelkraan en een bepaalde rijsnelheid
de gewenste dosering worden verkregen. Bij een rugnevelspuit echter kan wel de kraan
op een bepaalde opening worden ingesteld, maar de loopsnelheid is moeilijk gelijkmatig
te houden. Daarom moet de spuiter over een zekere routine beschikken, waardoor hij
in staat is de gewassen van de juiste hoeveelheid spuitvloeistof te voorzien.
Bovendien moet de spuiter kunnen beoordelen of de nevel voldoende diep in het
gewas dringt. Hij zal in dichte beplantingen relatief minder vloeistof per tijdseenheid
moeten afgeven en de nevelkolom een langere tijd op een deel van het gewas moeten
richten.
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VERSCHIL MET EEN RUGSPUIT
Vergelijken we de gebruiksmogelijkheden van een rugnevelspuit met die van een
rugspuit voorzien van neveldoppen, dan is het volgende op te merken.
Het gewicht dat de spuiter gemiddeld tijdens het leegspuiten van de tank heeft te
vervoeren, is voor beide spuiten ongeveer gelijk. Een rugspuit zonder vloeistofvulling
weegt ± 9 kg en gevuld ± 24 kg. Een rugnevelspuit weegt leeg 12 tot 16 kg en vol
17 tot 20 kg. Het gemiddeld te vervoeren gewicht is dus in beide gevallen ± 16 kg.
Het grote verschil is echter, dat bij de rugnevelspuit niet gepompt behoeft te worden.
Daarom is het werken er mee minder vermoeiend.
De doordringing is bij de rugspuit het zwakke punt. Men kan er immers uitsluitend
mee werken wanneer men de neveldop op ± 50 cm afstand van de gewassen houdt.
In dichte beplantingen kan de nevel nooit diep doordringen. Daarom komt dit werktuig
alleen in aanmerking voor de ziektebestrijding op gelijkmatige gewassen, zoals hagen
en veldgewassen.
Met een rugnevelspuit is men niet gebonden aan een bepaalde afstand; een gewas
kan zelfs tot 3 à 4 meter afstand van de neveldop worden behandeld. Het is met deze
spuit veel beter mogelijk in dichte gewassen door te dringen en de nevel is bovendien
wat minder windgevoelig. Voor de ziektebestrijding op gewassen van onregelmatige
afmetingen en voor beplantingen waarbij hogere eisen aan de doordringing van de nevel
worden gesteld, moet aan deze spuit de voorkeur worden gegeven boven de gewone
rugspuit. Bezwaarlijk is wel het lawaai dat de motor van de rugnevelspuit maakt; dit
kan voor de spuiter hinderlijk zijn.
Verder speelt het verschil in exploitatiekosten ook een rol. Voor bestrijding op kleine
percelen zal de rugnevelspuit in sommige gevallen niet economisch verantwoord zijn.
TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN IN VERSCHILLENDE TAKKEN VAN TUINBOUW
In de fruitteelt is de machine geschikt voor de ziektebestrijding in jong aangeplante
boomgaarden. Indien de rijafstand niet groter is dan 4 m, kan de spuiter, tussen de
rijen lopend, aan elke kant één zijde bespuiten. Hierbij wordt de snelafsluiter telkens
even gesloten om vloeistofverspilling te voorkomen. Beschadiging van een onderteelt
behoeft niet voor te komen.
In spillen of struiken, tot een hoogte van maximaal 4 m, is de ziektebestrijding met
rugnevelspuiten goed mogelijk. Ook het nevelen van kleinfruit, zoals bessen, frambozen
en bramen is met deze machines goed uitvoerbaar. Men moet deze gewassen steeds
van twee recht tegenover elkaar staande zijden behandelen. Het van één kant nevelen
van struiken of hagen is evenals bij het gebruik van grote nevelspuiten onvoldoende
gebleken.
De tijd die nodig is om dit werk goed uit te voeren, bedraagt voor fruitbomen 3 tot
4 uur per ha en voor frambozen en bramen 3 tot 5 uur per ha.
Tegen alle parasieten die met grote nevelspuiten te bestrijden zijn, kan ook de rug
nevelspuit met succes worden gebruikt. Op elk bedrijf met spillen, lage struiken of
kleinfruit, dat niet groter is dan 4 ha, kan voor de gehele ziektebestrijding met een
deugdelijke rugnevelspuit worden volstaan.
Voor de boomkwekerij heeft de machine bij proefnemingen door het I.T.T. zijn
geschiktheid bewezen. Vroeger was nevelen in boomkwekerijgewassen vrijwel onmogelijk.
Grote nevelspuiten kunnen hier alleen vanaf de paden werken, terwijl rugspuiten met
neveldoppen niet hoog genoeg kunnen komen. Motor- of vatspuiten hebben in dergelijke
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beplantingen ook grote bezwaren, voornamelijk omdat met de spuitslangen de jonge
veredelingen worden beschadigd en omdat men steeds langs dezelfde rij waar men is
ingelopen terug moet om de slang er weer uit te krijgen. Hier bleek de rugnevelspuit
grote voordelen te bieden. Lage en vrij hoge gewassen, die in boomkwekerijen vaak
door elkaar staan, kunnen bewerkt worden, terwijl mechanische beschadiging niet voor
komt. Indien de boompjes een open bladstand hebben, kunnen enkele rijen tegelijk
worden geneveld, als men dit ook van de tegenovergestelde zijde doet.
Voor kleine struiken, niet hoger dan 70 cm, is schuin naar beneden nevelen voldoende
en behoeft niet van twee zijden gewerkt te worden.
De tijd, nodig voor het afwerken van een ha, bedraagt 3 tot 6 uur.
In de groenteteelt heeft deze machine in bepaalde gevallen voordelen boven andere.
Laag groeiende gewassen zijn met rugnevelspuiten goed te bewerken. Hiertoe loopt men
tussen de planten door met een snelheid van 1 tot 2 km per uur. De nevelkop wordt
regelmatig heen en weer gezwenkt, waarbij een breedte van ± 4 m wordt bewerkt.
De netto werksnelheid, dus zonder vullen van de tank, bedraagt hier dan 0,4 à 0,57 ha
per uur (dat wil dus zeggen dat men per ha IJ à 2i uur nodig heeft). Beschadiging van
planten is vrijwel uitgesloten, hetgeen belangrijk is b.v. bij het nevelen van augurken,
prei en sla.
Gewassen die in haagvorm worden geteeld, zoals stokbonen en asperges zijn ge
makkelijk met een rugnevelspuit te bewerken. De werkwijze is hierbij gelijk aan die
bij frambozen en bramen.
Ook voor ziektebestrijding bij de tomatenteelt onder glas heeft de rugnevelspuit
haar bruikbaarheid bewezen. Zijn de planten niet hoger dan 60 à 70 cm, dan kan in
kassen van 10 m breedte alles geneveld worden vanaf het middenpad. Dit is mogelijk
omdat in kassen geen hinder van de wind wordt ondervonden. Zijn de tomaten op vijf
trossen getopt, dus 1,20 m hoog, dan kunnen aan beide zijden van de spuit twee rijen
tomaten worden meegenomen, hetgeen in een warenhuis de breedte van een kap be
tekent. De loopsnelheid hierbij is ongeveer li km per uur, zodat in 15 à 20 minuten
een warenhuis van 1000 ramen kan worden geneveld. De tijd voor het vullen of ver
wisselen van de tank is hierbij niet inbegrepen. Bij het behandelen van deze hoge tomaten
komt er slechts weinig nevel op de onderste bladeren terecht. Dit is volgens vele kwekers
minder bezwaarlijk omdat dit blad toch wordt weggenomen of omdat het b.v. wel wat
bladvlekkenziekte kan verdragen.
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Voor de bollenteelt heeft de rugnevelspuit geen voordelen boven een rugspuit met
nevelboom. Het betreft hier gewassen die vrij gelijkmatig van afmeting zijn en waarbij
meestal een voldoende bestrijding wordt verkregen als de planten alleen aan de boven
kant met het spuitmiddel worden bedekt. De werksnelheid van de rugnevelspuit is niet
groter dan wanneer een rugspuit met nevelboom wordt gebruikt, en bovendien is de
laatste goedkoper.
Voor grote bedrijven echter, of indien bij enige wind geneveld wordt, of in het geval
dat ook de onderkant van de bladeren moet worden bedekt en uit het oogpunt van
gemakkelijker werken voor de spuiter, zou de aanschaffing verantwoord kunnen zijn.
BEVEILIGING VAN DE SPUITER
Aan de beveiliging van de spuiter voor giftige stoffen moet zeker aandacht worden
besteed. Met deze machine wordt meestal schuin naar voren geneveld, terwijl de spuiter
in dezelfde richting loopt en zodoende veel met de nevel in aanraking komt. Een deug
delijk mond- en neusmasker en bovendien nog rubber handschoenen en laarzen is wel
het minst wat er nodig is. Bij proefnemingen in Zeeland bleek, dat geplasticeerde kleding
bestaande uit jas en broek de spuiter een goede bescherming geeft en niet overmatig
hinderlijk is.
Bij het werken in gesloten ruimten, zoals kassen, schuren, enz. moet men rekening
houden met de giftige uitlaatgassen van de benzinemotor.
CONCLUSIE
De grotere doordringing en de minder vermoeiende bediening in vergelijking met
de gewone rugspuit zijn belangrijke voordelen van de rugnevelspuit.
Hierdoor zijn deze toestellen geschikt voor ziektebestrijding op alle gewassen beneden
een hoogte van ± 4 m en wel in het bijzonder voor onregelmatige beplantingen, zoals
o.a. veel voorkomen in de boomkwekerij en de fruitteelt.
SAMENVATTING
Het werken met de verschillende typen rugnevelspuiten, die in de handel zijn, wordt
toegelicht.
De rugnevelspuit blijkt op bepaalde punten grote voordelen te hebben boven een
gewone rugspuit. Gewezen wordt op de veel betere doordringing van de spuitvloeistof
in de gewassen en het grotere hoogtebereik (tot 4 m).
Verder worden de gebruiksmogelijkheden en de wijze van werken besproken in de
volgende takken van tuinbouw: fruitteelt, boomkwekerij, groenteteelt en bollenteelt. Tot
slot worden de mogelijkheden tot beveiliging van de spuiter voor giftige middelen
behandeld.
SUMMARY
THE USE OF KNAPSACK MISTBLOWERS IN HORTICULTURE
The use of the various types of knapsack mistblowers on the market is explained.
In various respects the knapsack mistblower possesses great advantages over the ordinary
knapsack sprayer. Emphasis is laid on the far better penetration of the spraying liquid into
the crops and the greater height that can be reached (over 4 yards).
Their operation and application in the following sections of horticulture are discussed:
fruit growing, arboriculture, vegetable growing and the cultivation of flower bulbs. Finally
the possibilities of protecting the sprayer from the effects of poison sprays are dealt with.
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KORTE MEDEDELINGEN VAN DE DEELNEMERS
Ombouwen van een Farmall-trekker

De heer C. S. BOM gaf aan de hand van enige bordschetsen een uiteenzetting over de
mogelijkheid van het ombouwen van een 17 pk Farmall Super A. Op het bedrijf waar spreker
werkt, was een lage trekker nodig in verband met het nevelen in een vrij nauwe beplanting.
Dezelfde trekker moet echter ook in landbouwgewassen gebruikt worden, en voor dit doel
is een lage trekker niet geschikt. Het ombouwen van de Farmall maakt het mogelijk deze
trekker voor beide doeleinden te gebruiken.
De hoogte van de vooras bleef gehandhaafd; alleen de fusee's van de wielen zijn ingekort.
Daar het noodzakelijk was een andere bandenmaat te gebruiken, zijn tussen de stuurarm en
de remtrommel zware plaatstalen ringen aangebracht. De achteras is vervangen door een
Ford-as, die in tegenstelling tot die van de Farmall in omgekeerde stand kan worden ge
monteerd.
Het ombouwen van de trekker kan door drie personen in ongeveer een half uur gebeuren.
De materiaalkosten zijn betrekkelijk laag.
HET VERDERE PROGRAMMA
Nadat door de heren FEIS en WEGENAAR een aantal vragen waren beantwoord, die betrek
king hadden op de rugnevelsuit, de mistblower en de automatische nevelspuit, werd nog een
Zweedse film over het oogsten, het sorteren en het vervoer van fruit vertoond.
De volgende morgen werden de nevelspuiten, die de vorige dag besproken waren, ge
demonstreerd. Van de gelegenheid over de toepassingsmogelijkheden van gedachten te wisselen,
werd ruim gebruik gemaakt. Daarnaast was er gelegenheid kennis te nemen van beveiligingsen regelingsinstallaties bij electromotoren.
Aan het einde van de ochtend bedankte dr ir VAN DEN MUIJZENBERG allen, die door hun
deelname aan deze Ontwikkelingsdagen bijdroegen tot versterking van de samenwerking tussen
het Instituut en de practijk.
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MEDEDELINGEN VAN HET INSTITUUT VOOR TUINBOUWTECHNIEK
WAGENINGEN (THE NETHERLANDS)

1. E. W. B. van den Muijzenberg, Overzicht van de historische ontwikkeling van de
kassenbouw en de kasverwarming. (f 0.30).
2. E. W. B. van den Muijzenberg en P. G. Treurniet, De tuinbouwbedrijfsschuur in
Berkel en omstreken, (f 0.30).
3. E. W. B. van den Muijzenberg, Enige proeven met verschillende licht- en stralings
bronnen bij kasplanten. Het licht in de kas (Some trials with various kinds of light
and radiation sources by glasshouse-plants. The light in the glasshouse).
(Uitverkocht).
4. Ontwikkelingsdagen voor leerkrachten in tuinbouwtechniek op 20, 21 en 22 Octo
ber 1948. (f 0.75).
5. E. W. B. van den Muijzenberg, Bestrijdingstechniek (Equipment for pest-control),
(f 0.30).
6. E. W. B. van den Muijzenberg, De motortrekker in de tuinbouw (The tractor in
horticulture). (f 0.50).
7. Ontwikkelingsdagen voor leerkrachten in tuinbouwtechniek op 24, 25 en 26 No
vember 1949. (f0.75).
8. E. W. B. van den Muijzenberg, Het vervoer in de tuinbouw (Transport in horti
culture). (f0.50).
9. E. W. B. van den Muijzenberg, De toepassing van technische hulpmiddelen in de
tuinbouw in Engeland, (f 0.60).
10. E. W. B. van den Muijzenberg, De fabricage en de toepassing van technische hulp
middelen in de tuinbouw in Zwitserland, (f 0.75).
11. E. W. B. van den Muijzenberg, Tuinbouwtechniek in Scandinavië, (f 0.60).
12. E. W. B. van den Muijzenberg. Technische hulpmiddelen in de tuinbouw in Frank
rijk (The equipment of horticultural holdings in France), (f 0.50).
13. Ontwikkelingsdagen voor leerkrachten in tuinbouwtechniek op 8, 9 en 10 Novem
ber 1950. (f 0.95).
14. G. W. van der Helm en E. W. B. van den Muijzenberg, De watervoorziening en
de inrichting van tuinbouwbedrijven in Engeland (The water supply and further
provisions on horticultural holdings in England), (f 0.30).
15. P. A. Spoelstra, Grondstomen (Steam sterilisation of soils). (Uitverkocht).
16. E. W. B. van den Muijzenberg, De kas als kweekmilieu (Influence of greenhouse
on growth conditions). (Uitverkocht).
17. E. W. B. van den Muijzenberg, Tuinbouwtechniek in Duitsland (Horticultural
equipment in Germany). (f0.50).
18. E. W. B. van den Muijzenberg, e.a., De nevelspuit in de fruitteelt (Concentratespraying in orchards), (f 0.75).

19. E. W. B. van den Muijzenberg, Mechanisatie van de oogst (Mechanization of
harvesting). (f0.50).
20. Ontwikkelingsdagen voor leerkrachten in tuinbouwtechniek op 9, 10 en 11 Januari
1952 te Wageningen. (Uitverkocht).
21. A. J. Wichers, Intern vervoer op veilingen (Internal transport at auctions).(f 0,30).
22. E. W. B. van den Muijzenberg, Champignonkwekerij, electriciteitstoepassingen en
andere technische hulpmiddelen in de tuinbouw in Engeland (Mushroom growing,
application of electricity and other technical appliances in horticulture in Eng
land). (f 0.50).
23. E. W. B. van den Muijzenberg, Y. van Koot, Mej. J. Camfferman en J. A. Stender,
Kastypen en plantenteelt zonder aarde in België (Types of glasshouses and hydro
ponics in Belgium). (Uitverkocht).
24. Ontwikkelingsdagen voor leerkrachten in tuinbouwtechniek op 26, 27 en 28 No
vember 1952 te Wageningen, (f 1.00).
25. W. van Keulen en G. W. van der Helm, Verrolbare kassen (Removable glass
houses). (f0.30).
26. N. Feis, Toekomstige ontwikkeling van de nevelspuit (Further development of
mist-sprayers ). ( f 0.30 ).
27. J. A. Businger, Luchtbehandeling van producten in gestorte toestand (Aeration of
dumped produce), (f 0.30).
28. Ontwikkelingsdagen voor leerkrachten in tuinbouwtechniek op 25, 26 en 27 No
vember 1953 te Wageningen, (f 1.00).
29. J. A. Businger, Nachtvorstbestrijding door middel van besproeiing (Frost protection
by sprinkling), (f 0.40).
30. Ontwikkelingsdagen voor leerkrachten in tuinbouwtechniek op 9, 10 en 11 No
vember 1954, te Wageningen, (f 1.00).
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