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VOORWOORD

Op 11 oktober 1967 werd in Oostelijk Flevoland de negende landelijke bietenrooidemonstratie gehouden. Deze dag mag als volledig geslaagd worden beschouwd.
Niet alleen door het feit, dat de demonstratie door een ongekend aantal bezoekers
bezocht is, maar ook omdat de weersomstandigheden zodanig waren, dat onder
gemiddelde Nederlandse omstandigheden moest worden gewerkt.
Het is gebleken, dat de rooimethoden nog een enorme ontwikkeling doormaken.
Een ontwikkeling, die een goede beoordeling niet meer mogelijk maakt zonder een
gedegen onderzoek. Tijdens deze demonstratie zijn de machines en hun werk daar
om niet alleen door een aantal practici „op het oog" beoordeeld, maar er is ook
onderzoek gedaan.
In dit verslag zijn alle resultaten verwerkt. Het wil een bijdrage leveren om een
ieder in de gelegenheid te stellen zich volledig te oriënteren op het terrein van het
bietenrooien. Met deze publikatie wordt de demonstratie afgesloten.
Tot slot dank ik alle medewerkers aan deze demonstratie. Vooral de samenstellers
van dit verslag, die het mogelijk hebben gemaakt om reeds enkele maanden na
de demonstratie deze publikatie gereed te hebben.
In het bijzonder dank ik dhr. A. C. Stehouwer, die zijn bedrijf beschikbaar heeft
gesteld om deze demonstratie te houden.

J. M. J. VOS

Voorzitter van de Regelingscommissie
Dronten, december 1967
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INLEIDING
In dit verslag van de negende landelijke bietenrooidemonstratie vindt de lezer
resultaten, die voornamelijk in cijfers zijn uitgedrukt. Het wordt grotendeels aan
hemzelf overgelaten om aan deze cijfers — en daarmee aan de gedemonstreerde
bietenrooiers en bietenrooisystemen — waarde toe te kennen. Hij moet zich daarbij
wel van het volgende bewust zijn.
De in de tabellen vermelde resultaten over de kwaliteit en de capaciteit van het
werk zijn gemiddelden. Zij zijn verkregen door het nemen en onderzoeken van veel
monsters van bieten en koppen, door het vele malen nagraven en nazoeken van
de grond en door het doen en verwerken van een groot aantal tijdstudies. Zo werden
er van elke bietenrooier tijdens het werk 48 monsters verzameld en 2 tijdstudies
verricht, waarbij niet minder dan 80 mensen waren betrokken.
Desondanks blijven de resultaten gemiddelden waaraan geen absolute waarde
mag worden toegekend. Daarom moet men bijvoorbeeld in de cijfers over de bietverliezen door te diep koppen en over de rooiverliezen in en op de grond, meer het
verliesraveaw van een machine of een groep van machines zien — bijv. meer of
minder dan één tot anderhalve ton per hectare — dan er een vaststaande waarde
aan hechten. Hetzelfde geldt in wezen voor alle andere onderdelen van de kwaliteit
en capaciteit waarop de bietenrooiers werden beoordeeld. Pas over een reeks van
demonstraties kan men op deze wijze bepaalde eigenschappen van machines onder
scheiden. Dan kan als voorbeeld blijken, dat sommige bietenrooiers altijd naar
verhouding schone bieten rooien, of regelmatig koppen of weinig rooiverliezen in
en op de grond geven.
Een en ander wordt begrijpelijk als men bedenkt dat de resultaten van een
demonstratie een weergave vormen van hetgeen er zich onder de gegeven omstan
digheden van grond, weer en gewas heeft afgespeeld. Weliswaar waren die omstan
digheden voor alle machines nagenoeg gelijk, maar de mensen die de werktuigen
bedienden waren verschillend. En de invloed van de afstelling en de bediening is
groot! Dit laatste wordt trouwens door de deelnemers steeds beter onderkend:
op deze demonstratie werden vrijwel alle bietenrooiers door deskundige mensen en
op bedreven wijze bediend.
Ondanks de daardoor aan betrouwbaarheid nog meer gewonnen waarnemingen,
komen op een demonstratie niet alle mogelijkheden en eigenschappen van de machi
nes uit de verf. Men behoeft slechts te denken aan het rooien van paden, wendakkers
en kantrijen, dat bij de ene bietenrooier minder voorbereidingen en nawerk vergt
dan bij de andere. Zo is de waarde van iedere bietenrooidemonstratie betrekkelijk,
hoe goed ze ook voorbereid en uitgevoerd is. Niettemin verschaffen de resultaten
inzichten die helpen bij het beoordelen van bietenrooiers en bietenrooisystemen,
maar ze zijn ongeschikt om het werk van de machines te veroordelen. Daarvoor
zijn ze ook niet bedoeld.
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KWALITEITSBEOORDELING VAN HET WERK VAN DE
BIETENROOIERS
Iedere deelnemer aan een landelijke bietenrooidemonstratie krijgt de gelegenheid
zijn machine zo goed mogelijk te laten werken. Het zou aan de bezoeker kunnen
worden overgelaten zich zonder extra hulpmiddelen een oordeel te vormen over de
prestaties van een machine. Aan het machinaal oogsten van suikerbieten zitten
echter veel kanten, waarvan de beoordeling op het oog moeilijk zo niet onmogelijk
is. Daarom besloot de Regelingscommissie om, zoals dat ook bij vorige landelijke
demonstraties reeds het geval was, tijdens de demonstratie een uitvoerige bemon
stering en capaciteitsmeting te doen uitvoeren ten behoeve van een zo objectief
mogelijke voorlichting. De gehele opzet van deze demonstraties is daarop gericht.
Een machine die hard rijdt maar een deel van de wortels in de grond laat zitten,
heeft wel een grote capaciteit maar berokkent de teler ongemerkt verliezen. Door
diep koppen krijgt men, wat de bovenkant van de biet betreft, wel een schoon
produkt, maar de stukken biet die aan de kop blijven zitten vormen opnieuw een
verlies.
Het bewustzijn dat de machine en het werk dat hij levert worden doorgelicht,
stimuleert de deelnemer tot het leveren van een optimale in plaats van een eenzijdig
spectaculaire maximale prestatie.
De beperkte beschikbare oppervlakte en de toegenomen capaciteit per machine
heeft de duur van deze demonstratie en dus ook de duur van de beoordelings
periode verkort. Dit betekende een extra moeilijkheid. Bovendien zaten er zowel in
het gewas als in de grond onregelmatigheden die zo goed mogelijk vermeden en
vereffend zijn.
De omstandigheden van grond, weer en gewas
Enige informatie omtrent grond, weer en gewas is voor een goed begrip van de
resultaten van het werk gewenst.
De kleigrond van het preceel, waarop de demonstratie plaatsvond, bevatte
40-45 % afslibbare delen < 16jU en wordt ter plaatse aangeduid met „code 8".
Het jonge karakter van de grond komt tot uiting in de „sponzigheid". Trekkers en
machines sporen vrij diep in en de grond is zeer gevoelig voor regen, zodat het
werken erop spoedig onmogelijk wordt. In natte toestand klevend, wordt de grond
na opdrogen goed verkruimelend. Het perceel was niet helemaal homogeen, onder
meer omdat zich achterop een brede tochtwal bevond van een afwijkende hoe
danigheid.
Het weer gedurende de zomer was gunstig voor de toestand van deze gronden.
De ondergrond was vrij droog. Toch dreigde het weer nog roet in het eten te gooien,
omdat er betrekkelijk kort voor de demonstratie flink wat regen viel en het de dag
vóór de demonstratie motregende. Al bracht de motregen niet veel water aan, wat
er viel bleef bovenin hangen en verdampte ook niet. Gelukkig bleef het de gehele
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demonstratiedag droog. Daardoor was het begin hier en daar even moeilijk, maar
werden de omstandigheden in de loop van de dag gaandeweg beter. Dit was voor
het rooiwerk prettig en voor het transport een uitkomst.
In elk geval was het bezwaar, dat bij dit soort demonstraties nogal eens wordt
geopperd „dat de omstandigheden te gunstig waren", hier niet van toepassing.
In 1966 groeide er op het perceel wintertarwe. Na de oogst daarvan werd er
geen stoppelbewerking uitgevoerd. Wel werd er gespoten tegen hoefblad.
Rond 20 november werd de grond 20 cm diep geploegd met een tweeschaar
wentelploeg. Als bemesting werd gegeven 500 kg superfosfaat en 950 kg kalksalpeter per ha met de centrifugaalstrooier. De fosfaatmeststof werd ongeveer half
maart gestrooid, de kalksalpeter voor de helft direct na het zaaien en de rest na het
opeenzetten op 26 mei.
Het zaaibed werd in twee bewerkingen klaargemaakt, eenmaal met een zesvelds
kromtandeg met 12 cm tanden en eenmaal met een ondersteboven gekeerde
zware onkruideg. Het zaaibed was redelijk tot goed; de losse toplaag ±7 cm dik.
Op 23 maart werd het perceel ingezaaid met een twaalfrijige precisiezaaimachine.
De wendakkers en een middenbaan werden overlangs ingezaaid, zodat er voor de
demonstratie percelen van ruim 100 m lengte ontstonden, hetgeen voor een demon
stratie erg aantrekkelijk is. De rijenafstand bedroeg 50 cm, de zaaiafstand in de
rij 7 cm. Er werd Polykuhn precisiezaad type C gezaaid. Het zaad was behandeld
met 15 g dieldrin per kg. De opkomst was dun en onregelmatig. Op een deel van
het perceel werd een week en op het resterende deel tien dagen na het zaaien een
volveldsbespuiting met Pyramin uitgevoerd. Doordat dit goed slaagde werd er
van zaadonkruiden geen last ondervonden. Wel kwamen er enkele plekjes kweek
en hoefblad voor die bij de verzorging met de hand werden opgeruimd.
Het opeenzetten gebeurde in handwerk en er werd nog eenmaal nagewied. Ten
slotte werden de bieten tweemaal geschoffeld. In de zomer is enkele malen gespoten
tegen bladluis. Omstreeks half juli kwam er 3 % schieters voor. Tijdens de demon
stratie bleek dit percentage te zijn opgelopen tot 8. De eerste schieters werden
eenmaal gekapt, maar niet verwijderd. Later is er niets meer aan gedaan.
Het aantal planten werd vlak voor de demonstratie per machineperceel geteld.
Het bleek toen dat er nogal wat variatie was: 47.000-64.000 per ha. De opbrengst
was hoog. Via de monsterbieten en het aantal planten werd berekend dat de theo
retische opbrengst 74 t/ha bedroeg. De ervaring leert dat de werkelijke opbrengst
als regel ongeveer 10 % lager ligt. Voor verdere berekeningen van de procentuele
verliezen werd uitgegaan van een „werkelijke" opbrengst van 67 t/ha, onder
verdeeld in vier categorieën, al naar het plantenaantal en het gemiddeld bietgewicht
van 55,7, 61,7, 65,4 en 71,3 t/ha. Het is duidelijk dat er daar waar weinig planten
stonden en de groei goed was, dikke bieten voorkwamen.
Over het algemeen kan tenslotte worden gezegd, dat de bieten vrij hoog boven de
grond groeiden en los in de grond stonden.
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1. Vicon's zelfrijdende tweerijige bietenrooier kopt
en rooit over vier rijen. Hij verzamelt de bieten
in een losbak en het blad op langszwaden.
2. Een JF maaikneuzer, die de bieten kopt zonder
kopper of nakopper, scheert hoge en lage bieten
over één kam.
3. Stegsted tweerijige verzamelrooier voor gekopte
bieten. De bieten worden verzameld in een los
bak, die na het demonteren van de delen voor
het bietenrooien ook voor ander transport kan
worden gebruikt.
4. Tweerijige getrokken Vicon-Steketee bieten
rooier. De bieten worden op een meerijdende
wagen verzameld; het blad wordt verspreid.
5. Eenrijige Vicon-Steketee bietenrooier. De bieten
worden in een losbak op de trekker verzameld;
het blad wordt verspreid.
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De bemonstering en beoordeling, het onderzoek van de monsters en de toegepaste
berekeningen
In ongeveer tweemaal twee uur werden per machine acht volledige bemonste
ringen en beoordelingen uitgevoerd. Dit gebeurde op vier plaatsen.
De verliezen door te diep koppen zijn in het veld bepaald door per bemonstering
tweemaal de koppen van 6 m2 oppervlakte te verzamelen. Deze bepalingsmethode
is noodzakelijk geworden, omdat de toepassing van de vroegere methode, waarbij
een aantal koppen werd verzameld en het worteldeel werd omgerekend met het
aantal planten, door het hoge kop- of ontbladerniveau onmogelijk is geworden. Van
de koppen werd het als wortel te beschouwen deel afgesneden en gewogen, waarna
het verlies per ha kon worden berekend. Bij die machines die het loof en de kop
verbrijzelen konden geen monsters worden genomen.
De verliezen op de grond door de rooiers zijn gemeten door per bemonstering
van een oppervlakte ter breedte van de machine en met een lengte van 10 of 20 m,
afhanklijk van de werkbreedte, de bieten of stukken daarvan te verzamelen. Van
zelfsprekend was de monsterplek voor het passeren van de machine schoongemaakt.
Uit het gewicht en de oppervlakte werd het verlies per ha berekend.
De verliezen in de grond werden bepaald door, al naar de werkbreedte van de
machine, per bemonstering eenmaal 20 m of twee- tot viermaal 10 m rij na te
graven. De gevonden stukken werden gereinigd en gewogen, terwijl met het gewicht
en de oppervlakte waar de stukken vandaan kwamen weer het verlies per ha is
berekend.
De verliezen op de grond door de laders werden beoordeeld door per bemonste
ring alle bieten en stukken daarvan, die niet door de lader werden opgeraapt, dan
wel weer werden verloren, te verzamelen over een lengte van 10 m. Het gevonden
gewicht is dan afkomstig van een oppervlakte van 10 m lengte en de breedte van
waaruit het zwad is samengebracht, in dit geval dus 3 of 6 m.
Ter bepaling van grond- en koptarra werden per bemonstering twee monsters
bieten van een wagen genomen door per monster een kuiltje in de vracht te graven.
Bij het aan de hoop storten van de bieten vormden ervaren schatters zich een
oordeel omtrent het percentage losse grond op dezelfde wagens als die, waarvan
de bietenmonsters waren genomen. Dit onderdeel van de grondtarra valt namelijk
buiten de bepaling die aan de hiervoor genoemde bietenmonsters werd verricht.
Tezelfdertijd gaven zij hun oordeel over de aanwezigheid van aan en tussen de
bieten voorkomend blad.
Het onderzoek in het tarreerlokaal van de in het veld genomen monsters bestond
uit de verwijdering van blad, kop en grond en uit het wegen van de schone bieten
of stukken daarvan. De bietmonsters, genomen van de wagens, werden gewogen,
gewassen en opnieuw gewogen. Het verschil in gewicht is het gewicht van de hoe
veelheid aanklevende grond. Vervolgens werd het aantal bieten met blad vastge
steld en in een percentage omgerekend Daarna werd de kop afgesneden en de biet
voor de derde maal gewogen ter bepaling van kop- (en blad-) tarra. Vanzelfsprekend
10
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is bij het bepalen van de verliezen door te diep koppen en bij het bepalen van de
koptarra zoveel mogelijk hetzelfde snijvlak aangehouden. De grond- en de koptarrapercentages werden berekend op de netto geleverde biet.
Toelichting op de resultaten
Veel toelichting behoeven de resultaten niet. De verliezen zijn op een voor ieder
begrijpelijke wijze uitgedrukt. Grond- en koptarra zijn door de wijze van berekening
wat hoger dan de corresponderende fabriekscijfers waar de teler als regel mee te
maken heeft. Deze laatste zijn namelijk berekend op basis van bruto geleverd produkt. De losse grond is een door de schatters van de fabriek vastgesteld percentage,
dus „berekend" op bruto geleverd produkt. Telkens in drie categorieën onderver
deeld was het beeld van de hoeveelheid losse grond als volgt:
3 —4 %
Vicon E 96 (tweerijig zelfrijdend), Vicon E 62 (eenrijig), Kleine,
Moreau, Eicher, Stoll, Herriau en Wielos;
4,1—5 %
Vicon E 97 (tweerijig getrokken), Stegsted, Rustica, Catchpole, Kuiken
A 500 en Schmotzer;
> 5%
Mads Amby.
Opgemerkt werd dat de loswagens nogal wat losse grond „produceerden" d.w.z.
van de aanklevende grond losse grond maakten.
De percentages grondtarra lieten de volgende indeling van de machines toe:
14,7—18 % Vicon E 96 (tweerijig zelfrijdend), Vicon E 62 (eenrijig), Kleine,
Catchpole, Moreau en Wielos;
18,1—21 % Stoll, Eicher, Schmotzer, Kuiken A 500 en Vicon E97 (tweerijig
getrokken);
21,1—24 % Mads Amby, Herriau, Stegsted en Rustica.
De percentages koptarra waren als volgt onder te verdelen:
1,2 — 4 % Rustica, Mads Amby, Eicher, Stoll, Vicon E97 (tweerijig getrokken)
en Moreau;
4,1 — 7 % Schmotzer, Stegsted, Vicon E 62 (eenrijig), Kleine, Herriau, Vicon
E 96 (tweerijig zelfrijdend);
7,1 —10 % Catchpole, Wielos, Kuiken A 500.
Opmerkingen van betekenis over los blad werden gemaakt bij vrachten afkomstig
van Vicon E 97 (tweerijig getrokken), Kuiken A 500 en Wielos. De beoordeling
van blad aan de bieten is moeilijk gebleken. De bepaling van het gewicht was niet
mogelijk. Bij de meeste machines lag het percentage bieten met blad, na het wassen,
rond 6 à 7 %. De Vicon E 96 tweerijig zelfrijdend en de Vicon E 62 eenrijig lagen
daarboven met 12%. Ook de Kuiken A 500 had, ondanks het hoge koptarrapercentage, „slechts" 12 % bieten met bladresten, terwijl de Herriau 21 % en de
Stegsted maaikneuzer 30 % bieten met blad leverden.
Met name een combinatie van lage koptarra en veel blad wijst op diep ont
bladeren (koppen) van een deel van de hoogkoppige bieten en onvoldoende diep
van de laagkoppige, zonder dat er werd gepoetst.
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Tussen koptarra en bietverlies door te diep koppen behoort ook een verband te
bestaan. Bij een vrij diep werkende ontbladermachine of maaikneuzer kan een nog
altijd vrij hoge koptarra gecombineerd zijn met een aanzienlijk bietverlies. Een
scalpeerapparaat kan dit bij een matig diep werkende machine verbeteren. Als
echter de „scalpen" stukken biet worden, dragen deze weer tot de verliezen bij.
Ideaal is natuurlijk de combinatie lage koptarra en lage verliezen. Lage koptarra en
een hoog verlies door te diep koppen duidt op een te diepe, hoge koptarra en een
laag verlies door te diep koppen op een ondiepe afstelling.
Van de Stegsted, de Stoll en de Mads Amby konden de verliezen door te diep
koppen niet worden bepaald en van de Herriau slechts ten dele, nl. aan de bij het
scalperen afgesneden plakken.
Het verlies door te diep koppen kon in procenten als volgt worden ingedeeld:
< 1 % Vicon E 97 (tweerijig getrokken), Kuiken A 500 en Catchpole;
1,1—2 % Vicon E 96 (tweerijig zelfrijdend) en Wielos;
2,1—3 % Vicon E 62 (eenrijig) en Kleine;
3,1—4 % Rustica, Schmotzer, Eicher en Moreau.
De vergelijking met de indeling naar koptarrapercentage is gemakkelijk te maken.
Het verlies op de grond was in procenten als volgt in te delen:
0,7—2 % Moreau, Herriau, Kuiken A 500, Eicher, Schmotzer, Rustica en Catchpole;
2,1—4 % Vicon E 96 (tweerijig zelfrijdend), Stoll, Mads Amby, Stegsted en
Kleine;
4,1—6 % Vicon E 62 (eenrijig), Vicon E 97 (tweerijig getrokken) en Wielos.
Wanneer voor Moreau, Herriau en Kuiken A 500 de verliezen bij het laden
worden bijgeteld, komt Moreau als eerste in de tweede categorie met 2,2 %, Herriau
na Eicher in de eerste categorie met 1,3 % en Kuiken A 500 bij Stegsted en Kleine
in de tweede categorie met 3,4 %.
Het verlies in de grond gaf in procenten het volgende beeld:
0,7—1 % Rustica, Stegsted en Stoll;
1,1—2 % Moreau, Vicon E 97 (tweerijig getrokken), Kuiken A 500, Kleine,
Herriau, Catchpole en Eicher;
2,1—3 % Vicon E 62 (eenrijig), Schmotzer en Wielos;
3,1—4 % Vicon E 96 (tweerijig zelfrijdend) en Mads Amby.
Het totale verlies leverde in procenten het volgende beeld op:
4 — 6 % Catchpole, Kuiken A 500; Rustica;
6,1— 8 % Vicon E 97 (tweerijig getrokken), Eicher, Vicon E 96 (tweerijig zelf
rijdend), Schmotzer, Moreau en Kleine;
8,1—10 % Vicon E 62 (eenrijig) en Wielos.
Omdat het verlies door te diep koppen niet kon worden bepaald, ontbreken hier
Stegsted, Stoll, Herriau en Mads Amby.
Over de telkens toegepaste indeling in drie of vier groepen van percentages, bijv.
0,7—2, 2,1—4 en 4,1—6 moet tenslotte worden opgemerkt dat de grenzen ervan
willekeurig uit de beschikbare resultaten zijn gekozen.
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LANDBOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VAN BIETENROOIERS
Toelichting op de tabellen 2 en 3
De negende landelijke bietenrooidemonstratie werd gekenmerkt door de komst
van meerrijige bietenrooiers en bietenrooisystemen. Van de 15 machines die in
tabel 3 zijn beschreven, waren er 8 eenrijig, 4 tweerijig en 3 zesrijig. Van de 4 twee
rijers waren de twee die de Deense methode van bietenoogsten vertegenwoordigden
(Mads Amby en Stegsted) reeds langer in Nederland bekend, de beide overige
(Vicon) waren nieuwkomers. Het laatste gold ook voor 2 van de 3 zesrijers. Zij
vertegenwoordigden de Franse manier van bietenrooien als tegenhanger van de nu
al enkele jaren in ons land bekende zesrijige rooimethode met een Zweedse zelfrijdende bietenrooier die nu Kuiken A 500 heet. Al deze zesrijige rooisystemen
rooien (nog) op voorraad (langszwaden). Bij de tweerijers daarentegen twijfelt men:
van de gedemonstreerde machines rooiden er twee in een verzamelbak (3-3,5 t),
terwijl de beide overige de bieten op een meerijdende wagen verzamelden.
Van de eenrijers rooide er nog één op een meerijdende wagen, maar dat moet
toch als een vergeten zaak worden beschouwd. Van de rest was er één een zelf rijder
met verzamelbak, vijf rooiden in een verzamelbak op de machine en één in een bak
op de trekker. Het laatste lijkt ook een verdwijnende zaak. Het heeft nadelen, maar
toch ook onmiskenbare voordelen. Een bak op de trekker is met het oog op kantelgevaar niet ongevaarlijk, zeker niet als het land ongelijk is en als er dicht op de
slootkant wordt gereden. Anderzijds worden de trekkerwielen door de bak belast,
wat wielslip tegengaat. Bovendien kan er om op de wagen op de wendakker te los
sen rechtdoor tegen die wagen aangereden worden. Het manoeuvreren van een
bietenrooier met volle verzamelbak naast een wachtende wagen valt, als de grond nat
is, lang niet altijd mee! Tenslotte kan een bietenrooier zonder opgebouwde verzamel
bak licht en eenvoudig van bouw blijven.
De gemaakte sporen in het land
Naarmate er met meerrijers bieten worden gerooid heeft men het idee dat de
grond minder bereden of verreden wordt. Dat dit maar ten dele waar is blijkt uit
tabel 2. Het aantal sporen dat door trekkers, werktuigen en wagens in het land
gereden wordt vermindert weliswaar naarmate de bieten met meerrijers (tweerijers,
zesrijers) worden gerooid, maar het aantal sporen per gewasrij verandert niet of
nauwelijks!
Men rijdt alleen meer keren door hetzelfde spoor, waardoor het land op die
plaatsen zelfs zwaarder bereden wordt. De winst komt dan echter uit het feit, dat er
stroken van het land — bijv. onder en vlak om de bieten- en loofzwaden —
onbereden blijven.
Waar men in dit opzicht winst kan maken is bij de bietenrooier zelf, zoals blijkt
uit het aantal sporen per gewasrij bij de zelfrijdende zesrijer, die twaalf rijen bieten
(en blad) op langszwad brengt.
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6. Stoll C 45 bietenrooier met verzamellosbak en
bladkneuzer.
7. Kleine KRX 35 bietenrooier met verzamelkipbak. De machine is op tandemassen geplaatst.
Kopper en lichter werken in dezelfde gewasrij.
8. Moreau zesrijige kopper met zijafvoer op langszwad.
9. Zesrijige Franquet bietenlichter met twee werpraderen, die de bieten op langszwad bij elkaar
brengen.
10. Zelfrijdende zesrijige Kuiken A 500 bieten
rooier, die bieten en blad van twaalf gewasrijen op langszwaden bij elkaar brengt.
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TABEL 2

Aantal sporen dat door trekkers, werktuigen en wagens in het land wordt gereden
om de bietenopbrengst van een gelijke oppervlakte (lengte X breedte) op gelijke
wagens (bijv. 3 t) te brengen, bij verschillende rooisystemen ').

SPOREN PER .. .
VAN
WHEEL TRACKS
PER...
ROOISYSTEEM
OF
HARVESTING PRINCIPLE

EENRDERS
met verzamelbak (getrokken) ....
m e t verzamelbak (zelfrijdend) . . . .
met meerijdende wagen
TWEERIJERS
met verzamelbak (getrokken):
een werkgang
twee werkgangen (maaikneuzer) .

.

tractor(s)

1 RIJ
werk
tuig
1 ROW
harvester

1
0
2

1
1
1

trekker(s)

wagen(s)

trekker(s)

trailer(s)

tractor(s)

2 RIJEN
werk
tuig
2 ROWS
harvester

1
2
0

1
2
1

0
0
0

3
4

1
2

2
2

0
0
1

.

met verzamelbak (zelfrijdend) ....
met meerijdende wagen:
een werkgang
twee werkgangen (maaikneuzer) . . .
ZESRIJERS
langszwaden 6 rijen, drie werkgangen
(getrokken)
langszwaden 12 rijen, twee werkgangen
(zelfrijdend)
SPOREN/GEWASRD

0—2

0—1

0—2

2 1

1) Er is aangenomen dat de percelen zo lang zijn dat de bietenopbrengst van een omgang in de verzamelbak
kan worden meegenomen, zodat de wagens op de voorste wendakker kunnen blijven staan; het blad wordt
niet gewonnen.
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0—1

Table 2 Wheel tracks produced in the field by tractors, beet harvesters and trailers used for
different beet harvesting principles, in order to collect the root yield of a similar
acreage on trailers.

trek
kers)
tractor(s)

6 RIJEN
werk
tuig
6 ROWS
harvester

wagen(s)
trailer(s)

12 RIJEN
werk
tuig
12 ROWS
harvester
tractor(s)
trekker(s)

wagen(s)
trailer (s)

OPMERKINGEN
REMARKS

een zwaar werktuig

zwaarder dan (voor) een eenrijer
een zwaar werktuig
zwaarder dan (voor) een eenrijer

9

1%

3

y2

6

1

13

3

12

±1

%

1

twee lichte werktuigen
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Bij het transport kan men alleen winst op het berijden en verrijden van de grond
maken door banden, zowel voor trekkers als voor wagens, die een hoog draag
vermogen aan een lage druk (1 at) koppelen! In wezen geldt dit ook voor de banden
van meerrijige zelfrijdende bietenrooiers en van trekkers die door het gewas lopen,
maar daar doet zich soms een complicatie voor. Voor de breedte van deze banden is
men namelijk aan de rijenafstand gebonden, hetzij omdat er tijdens het rooien wielen
door het gewas lopen of anders bij het paden rooien.
Gewicht en bandenmaten
Mede met het oog op datgene wat hiervoor werd beweerd moet men bij bieten
rooiers veel waarde hechten aan een, naar verhouding, Uchte machine op grote
banden. Als er een deel van het machinegewicht op de trekker wordt overgebracht
(oplegdruk) kan dit voor het vermijden van wielslip gunstig zijn. Rooiers met ver
zamelbak zijn natuurlijk zwaarder en worden zwaarder, naarmate er meer bieten in
de bak komen. Zelfrijdende machines zijn het zwaarst, maar er loopt dan ook geen
trekker meer voor. De zesrijige zelfrijdende voorraadrooier steekt in dit gezelschap
gunstig af. Hetzelfde kan niet worden gezegd van de Franse bietenrooisystemen, die
voor hun kopper resp. ontbladermachine en de lichter zware trekkers vergen. De
machines zelf zijn licht en eenvoudig van bouw.
Kopt en rooit... en de plaats van de trekker t.o.v. het gewas
De 8 eenrijige bietenrooiers kwamen uit Duitsland, Engeland en Nederland.
Engelse en Nederlandse constructeurs van deze machines hebben ten aanzien van
de volgorde van koppen en rooien dezelfde opvattingen. Hun machines doen het
over twee rijen, d.w.z. als de ene rij wordt gekopt wordt de andere tegelijkertijd
gerooid. Deze wijze van werken betekent dat er trekkerwielen door het gewas lopen
en dat er een gekopte rij bieten blijft staan als het werk wordt gestaakt. Het laatste
geeft op natte grond moeilijkheden als er na regen weer moet worden begonnen.
Dit geldt in versterkte mate voor tweerijige rooiers die „over vier rijen" werken
en twee gekopte rijen achterlaten als het werk wordt onderbroken. Om dezelfde
reden is het bij tweerijige machines die gekopte bieten rooien vooral op zware
gronden gevaarlijk om, bijv. met een maaikneuzer, veel vooruit te koppen!
De Duitse constructeurs van bietenrooiers huldigen andere principes. Voor hen
staat voorop dat de trekkerwielen buiten het gewas moeten blijven. Vaak hangt
daarmee samen dat draelfde rij gekopt en gerooid wordt, soms echter ook niet.
Maar mét loofverzameling wordt er dan toch hoogstens over twee rijen gewerkt,
terwijl er in dat laatste geval met Nederlandse en Engelse eenrijers over drie rijen
wordt gewerkt.
Bij de zesrijige voorraadrooiers die bieten in twee gescheiden werkgangen koppen,
c.q. ontbladeren en lichten, rijden de kopper of ontbladermachine en de lichter
achter elkaar aan, zodat men „aangewerkt" is als het werk wordt onderbroken.
Dit heeft het bezwaar dat beide machines stilstaan als er één kapot is, maar aan de
andere kant is het veilig omdat er geen gekopte bieten in de grond achterblijven
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als het werk wordt onderbroken. Bij deze Franse bietenoogstsystemen worden de
zesrijige koppers of ontbladermachines en lichters door trekkers aangedreven en
voortbewogen. Het is zaak dat deze trekkers door hetzelfde spoor lopen; als men
de werktuigen recht wil aanspannen, moeten ze op 2 m spoorbreedte worden gezet.
De bietenzwaden van zes rijen liggen 3 m uit elkaar met daartussen de bladzwaden.
Bij de zesrijige zelfrijdende Zweeds-Hollandse bietenrooier zijn er wat dit betreft
geen problemen. Men is aangewerkt als het werk wordt onderbroken en trekkers
komen er niet aan te pas. De twaalfrijige bietenzwaden l'ggen 6 m uit elkaar (als
de rijenafstand 50 cm is) met de bladzwaden daar midden tussenin.
Bieten- en loofverzameling
De eenrijige bietenrooiers verzamelen de bieten vrijwel allemaal in een Mpbak
of een losbak, soms ook in een bak die kantelt en leegdraait. Verzamelbakken
die leegdraaien doen daar vaak vrij lang over, hetgeen de capaciteit van de
machine nadelig beïnvloedt. Weliswaar worden de bieten bij het leegdraaien van
de verzamelbak nog wat gereinigd, daartegenover staat beschadiging en punt
verlies. Snel ledigen van verzamelbakken is een belangrijk punt! Er wordt gestreefd
naar een grote inhoud en bij eenrijers komen al verzamelbakken voor waar meer dan
twee ton ingaat. Voor de tweerijer geldt dezelfde eis voor de snelheid waarmee
gelost kan worden; de inhoud moet drie en een half tot vier ton bedragen, waarbij
men dan nog gebonden is aan korte percelen (± 250-300 m).
Voor zesrijers is er nog geen sprake van verzamelbakken. Wel van directe
verzameling van de gelichte en vooraf gekopte bieten op een meerijdende wagen.
Er is in die richting enige ontwikkeling gaande. Tot nu toe worden de bieten
van de zesrijers echter overwegend in langszwaden van zes of twaalf rijen gelegd.
Ze moeten daaruit direct worden geladen, want bieten in langszwad zijn kwets
baar. Als er veel regen valt kan men ze niet laden, omdat het (kale) land heel
gauw te nat is — ook al omdat de grond door de Franse lichters fijn gezeefd wordt!
— en als de vorst invalt bevriest een deel der bieten snel. Het is daarom zaak om
het laden van gelichte bieten dag voor dag bij te houden.
De wijze van loofverzameling houdt met de bietenverzameling verband. Als de
bieten in verzamelbakken worden gerooid en er geen wagen in het land komt, kan
het blad in dwarszwaden worden gelegd. Dat gaat niet als er een meerijdende wagen
is en als de bieten op langszwad worden gelegd, waaruit ze later geladen moeten
worden. Bij dat laden van de bieten wordt er overigens nogal eens met (modder)wielen vlak langs het bladzwad gereden, en de bieten worden met de laders óver
het bladzwad op de wagen geladen. Daarbij valt er nogal wat grond in het blad,
zodat er van schoon blad niet veel terechtkomt, tenzij het bladzwad door een plaat
wordt afgeschermd.
Op een enkele eenrijige Duitse machine (Stoll) vindt men de mogelijkheid om
enigszins kortgeslagen blad en koppen op een meerijdende wagen te verzamelen
(en de bieten in de verzamelbak op de machine). Daartoe bevindt er zich aan het
einde van de bladopvoertransportband een werpblazer, op de plaats waar normaal
de zij-afvoertransporteur begint.
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TABEL 3
Type

Machine

Gewicht

Overzicht vail de bietenrooiers op de demonstratie te Dronten 1967.
Banden
maat

Werkbreedte

Kopt en
rooit

Bietenverzameling

Catchpole
T 33

verzamelrooier

1994 kg

8,00-19

1-rijlg

over 2
rijen

in losbak
inhoud
1700 kg

Vicon
E 62

verzamelrooier

1290 kg

7,00-12

1-rijig

over 2
rijen

in losbak op
de trekker

Vicon
E 96

zelfrijdende
verzamelrooier

6200 kg

voor
7,5-16
achter
18,4-30

2-rijig

over 4
rijen

in losbak
inhoud
3500 kg

Vicon
E 97

verzamelrooler

1700 kg

7,00-12

2-rijig

over 4
rijen

op meerij
dende wagen

Moreau/

kopper

1200 kg

6-rijig

Franquet

voorraadrooier

880 kg

6-rijig

dezelfde
rijen in
2 werkgangen

Eicher
7551

zelfrijdende
verzamelrooier

3940 kg

voor
7,00-12
achter
9-36

1-rijig

over 2
rijen

Kleine
KRX 35

verzamelrooier

2000 kg

11,5x15

l-rijig

Rustica
RKS 45

verzamelrooier

24«) kg

11 -15(1)
12,5-18 (r)

Schmotzer
BK 400

verzamelrooier

2150 kg

Stoü
C 45

verzamelrooier

Wielos

Mads Amby

Stegsted

Herriau

Kuiken
A 5(M)

Loofverzameling

Plaats van
trekker en
machine

Bediening
van de
machine

in het
gewas

één man

langszwad

in het
gewas

één man

langs- of
dwarszwad

buiten
het gewas

één man

—

in het
gewas

één man

in langszwaden van
6 rijen

in het
gewas

één man

in het
gewas

één man

in kipbak
inhoud
1250 kg

in dwarsof langs
zwad

in het
gewas

één man

dezelfde
rij

te kipbak
inhoud
1700 kg

in dwarsof langs
zwad

buiten het
gewas

één man

1-rijig

dezelfde
rij

in losbak
inhoud
2300 kg

in dwarsof langs
zwad

buiten het
gewas

één man

11,5-15

1-rijig

over 2
rijen

in kantelin dwars
losbak; inhoud of langs
2000 kg
zwad

buiten het
gewas

één man

2350 kg

12,5-18

1-rijig

over 2
rijen

in losbak
inhoud
2250 kg

buiten het
gewas

één man

verzamelrooier

680 kg

4,00-8

1-rijig

over 2
rijen

op meerij
dende wagen

buiten het
gewas

één man

verzamelrooier
voor ge
kopte
bieten

600 kg

4,00-8

2-rijig

dezelfde
rijen
in 2 werkgangen

op meerij
dende wagen

met maaikneuzer in
meegetrokken
wagen

in het
gewas

één man

verzamelrooier
voor ge
kopte
bieten

1200 kg

dezelfde
rijen in
2 werkgangen

In ldpbak
inhoud
2500 kg

met maaikneuzer in
meerijden
de wagen

in het
gewas

ontbladermachine

1350 kg

in langszwaden van
6 rijen

één man

750 kg

in langszwaden
van 6
rijen

in het
gewas

voorraadrooier

dezelfde
rijen in
2 werkgangen

in het
gewas

één man

zelfrijdende
voorraadrooier

2880 kg

dezelfde
rijen

in langszwaden van
12 rijen

in langszwaden van
12 rijen

in het
gewas

één man
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9,00-13

7,5 x 16

2-rijig

6-rijig
6-rijig

lagedrukbanden
4,00-15,5
met ver
hoogde
nok

6-rijig

in langszwaden van
6 rijen

—

in dwarsof langs
zwad of over
het land
verspreid
—

één man

één man
één man

Table 3 Survey of characteristics of the demonstrated beet harvesters.
Type
lichterfs)

Aandriiving
lichter

Type
kopper

Aandr. taster
voorloop en
gewicht

Type
reiniging

Riienschoner

J

Bijzonderheden

Machine

Oppel
wielen

door de
grond

geduwd

loopwielen
50 kg

zeefkettingen

dubbel
eenzijdig
werkend

Catchpole T33

roterend
sloffenkruis

aftakas

geduwd

aftakas
20%;

sloffenkruis
en korf

enkel

Vicon E 62

aangedreven
schaarlichters

motor

geduwd

motor
15 %-20 %;

rooischaren
en zeefrad

enkel

Vicon E 96

2 roterende
sloffenkruisen

aftakas

getrok
ken

aftakas
20%;

sloffenkruis
en korf

enkel

Vicon E 97

getrok
ken

aftakas

zelfzoekende
schaarlichters

enkel

6-rijig rooisysteem met 3
gescheiden werkgangen

2 werpraderen

Moreau/
Franquet

zelfzoekende
vleugel
lichter

geduwd

motor
25%
65 kg

zeefrad

dubbel
tweezijdig
werkend

op werktuigtrekker ge
bouwde rooimachine

Eicher 7551

zelfzoekende
vleugel
lichter

geduwd

aftakas
trekveerbelast.
ca. 65 kg

zeefrad

dubbel
tweezijdig
werkend

tandemassen te
monteren

Kleine KRX 35

zelfzoekende
vleugel
lichter

geduwd

loopwielen
25%
16-50 kg

zeefrad

dubbel
tweezijdig
werkend

zelfzoekende
vleugel
lichter

geduwd

aftakas
zes snelheden
60 kg

zeefrad
twee snel
heden

dubbel
eenzijdig
werkend

elektrisch gestuurd
hydraulisch systeem

Schmotzer
BK 400

zelfzoekende
vleugel
lichter

geduwd

aftakas

zeefrad
draairichting
omkeerbaar

dubbel
tweezijdig
werkend

t.a.v. de reiniging;
kromming in de
spijlen verdraaibaar

Stoll C 45

äetrok<en

via één v/d
wielen
±25%

door de
lichter

enkel
eenzijdig
werkend

eenzijdig
aangedreven
wielllchter

aftakas

aangedreven
trillende
pennen

aftakas

2 pennenlichters

getrok
ken
scalpers

vleugellichters
aangedreven
achterwaarts
gerichte
pennenllchters

motor

vingerloze
maaibalk

Rustlca RKS 45

Wielos

korf en
zeefrad +
trillend
rooster
achter de
lichter

Het koppen geschiedde
met een maaikneuzer
waarvoor twee kopapparaten waren gemonteerd

Mads Amby

zeefrad

de bieten werden door
een maaikneuzer ge
kopt

Stegsted

6-rijig rooisysteem
met 3 gescheiden
werkgangen

Herriau

6-rijig rooisysteem
met 2 gescheiden
werkgangen

Kuiken A 500

2 werpraderen

lichters +
ketting

rubber
kloppers
(als extra
as *ßet
rubber
klepels)

Bij de Deense bietenoogstmethode wordt het loof met een maaikneuzer, al of
niet uitgerust met kopapparaten, geoogst en op een meegetrokken (of meerijdende)
wagen verzameld.
Bediening van de machine
Bij eenrijige bietenrooiers is eenmansbediening een uitgemaakte zaak, vaak met
behulp van hydraulische afstandsbediening. Ook bij de tweerijers zal men uitslui
tend eenmansbediening aantreffen, tenzij het werk in gescheiden werkgangen van
koppen en rooien (de Deense methode) plaatsvindt. De gescheiden werkgangen
gelden ook voor de zesrijige rooisystemen: bij de Franse 3 (koppen of ontbladeren,
lichten, laden), bij de zelfrijdende Zweeds-Hollandse 2 (koppen en lichten, laden).
Mede door de grote capaciteit van deze systemen, vooral het Franse, moet men
te zelfder tijd veel mensen en materiaal inzetten. Daar staat tegenover dat men in
korte tijd veel kan doen. En dat houdt de mogelijkheid weer in om de goede dagen
te benutten en de grond te ontzien, mits de gebruiker — de loonwerker — niet
meer aanneemt dan waarvoor hij redelijkerwijs goede dagen kan verwachten!
Type lichter
In principe moet alles er bij het lichten van de bieten op gericht zijn om deze
schoon uit de grond te halen. Dat geldt in sterke mate voor natte zware grond. De
ontwikkeling van de lichters, die op bietenrooiers in Nederland worden gebruikt,
heeft zich daar al geruime tijd op gericht. De lichters van nieuwe machines moeten
daaraan vaak nog worden aangepast. Dat is des te belangrijker voor de zesrijige
Franse lichters die de bieten over werpraderen die in feite weinig reinigen, vooral
als het om aanklevende grond gaat, in langszwaden brengen. De feitelijke reiniging
moet hier door de lader gebeuren, waaraan in dit opzicht dan ook hoge eisen moeten
worden gesteld!
Alleen door goede (bewegende?) lichters aan de Franse zesrijige machines zou
men er toe kunnen komen om vooraf gekopte of ontbladerde bieten direct (zelfrijdend) op de wagen te laden en zo een werkgang te winnen. Het streven naar een
mansbediening leidde ertoe dat men de lichters zelfzoekend maakte.
De aangedreven Nederlandse sloffenlichter (Steketee), die thans op de tweerijige
getrokken Vicon-Steketee in sterk vereenvoudigde vorm wordt toegepast, heeft de
constructeurs van andere bietenrooiers ook aan het werk gezet. Zo vindt men thans
veel aangedreven lichters. Het is echter niet zo dat ze onder alle omstandigheden
evenveel zin hebben.
Type kopper, tasteraandrijving en rijenschoner
De constructie van de kopapparaten is in hoofdzaak al enige tijd ongewijzigd
gebleven. Het vaste (scherpe) kopmes, dat door een tasterwiel over de bieten wordt
geleid, voldoet goed, mits er voldoende gemakkelijke verstelmogelijkheden zijn die
worden benut. Een wezenlijk verschil tussen een geduwde en een getrokken kopper
is nauwelijks gebleken. De voorloop van een aangedreven tasterwiel is een belang22

11. Ugerl0se maaikneuzer met een Hoeksema
tweerijige kopper en invoerband vóór het
klepelhuis.
12. Mads Amby tweerijige rooier voor gekopte
bieten. De bieten worden op een meerijdende
wagen verzameld.
13. Rustica RKS 45 bietenrooier met verzamellosbak. Kopper en rooier werken in dezelfde
gewasrij.
14. Schmotzer BK 400 bietenrooier met verzamel
bak.
15. Eicher 7551 bietenrooier op een werktuigtrek
ker. Het rooigedeelte van de machine en de
verzamelkipbak bevinden zich voorop de trek
ker, de loofverzameling gebeurt achterop.
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rijk punt: een taster die veel sneller draait dan de rijsnelheid en een te grote voor
loop heeft, zaagt in de kop van de bieten en maakt dat er te dik wordt gekopt;
een langzaam draaiend tasterwiel met een te geringe voorloop duwt bieten omver,
zodat ze scheef worden gekopt.
Tasters die door de wielen van de machine worden aangedreven hebben een
vaste voorloop, hoewel er soms wel tandwielen kunnen worden gewisseld. De voor
loop van tasters, die door de trekkeraftakas worden aangedreven (soms via de
aangedreven lichter), wijzigt zich met de trekker en de trekkerversnelling en dat
moet gecorrigeerd kunnen worden. Vandaar dat er soms drie en soms zelfs zes
snelheden mogelijk zijn.
Samen met het kopapparaat moet de rijenschoner worden bekeken. Als het
bietenloof niet wordt verzameld, heeft dit apparaat een zware taak. Hij moet blad
en koppen dan buiten het bereik van de lichter uit de rij slaan en zonodig ook erg
dun gekopte bieten nog van bladresten ontdoen. Het is maar al te bekend dat bieten
die hoog boven de grond groeien en los staan, daarbij vaak uit de rij worden
geslagen.
Als het blad wordt verzameld, beperkt de taak van de rijenschoner zich tot het
„poetsen" van de bietenkoppen. Als er dan van een dubbel tweezijdig werkende
rijenschoner sprake is, kunnen bladresten goed worden verwijderd.
De Zweeds-Hollandse zelfrijdende zesrijer is niet met een conventioneel kop
apparaat uitgevoerd. Hij maait het blad eraf, waarna restanten van blad en blad
stengels door met rubber beklede kloppers worden verwijderd. Bij de nieuwe uit
voering van de machine is achter de maaibalk en de vijzelbak nog een sneldraaiende
starre as met rubberklepels aangebracht, die meehelpt om bladresten te verwijderen.
In een gelijkmatig boven de grond groeiend bietengewas levert dat resultaten op
die op het oog aanvaardbaar zijn. Het is niet de bedoeling — en in verband met
verliezen door te diep koppen ook niet gewenst — dat de maaibalk een stuk van
de bietenkop afsnijdt.
Bij de Franse „gescheiden" bewerkingen van bietenoogsten past men soms een
(conventionele) zesrijige kopper toe, die blad en koppen opneemt en zijwaarts
afvoert. Soms vindt men ook hier een aangedreven starre as over de breedte van
de machine, met rubberklepels die in de rijrichting draaien en die bladresten van
de gekopte bieten afslaan.
Daarnaast ziet men een ontwikkeling in de richting van het ontbladeren. De
ontbladermachines verwijderen de bladmassa met metalen klepels, zoals bij een
maaikneuzer. Het fijngeslagen blad wordt in een vijzelbak gebracht waaruit het
zijwaarts wordt afgevoerd. Rubberklepels verwijderen daarna bladresten, terwijl
tenslotte scalpers met een mes, dat door een tasterrekje over de ontbladerde bieten
wordt geleid, een schijfje van de kop afsnijden, ze zogenaamd scalperen. De scalpsrs
snijden vaak ook nog een plak van de biet af die door de ontbladermachine al ge
noeg gekopt is. Om dit ongewenste verlies te voorkomen worden de scalpers meestal
erg dun afgesteld, wat dan weer tot gevolg heeft dat er nogal wat koptarra aan de
bieten overblijft. Om hierin verbetering te brengen past een enkele fabrikant een con
structie van de scalper toe, waarbij het mes achter het tasterrekje verdwijnt en dus
24

niet kan snijden als de scalper over een hoge biet gaat. Van een laag groeiende biet
waarop nog veel bladstengelresten zijn overgebleven, wordt dan het meeste afge
sneden.
Een van de maaikneuzers op de demonstratie was van een tweerijige kopper
vóór het klepelhuis voorzien. Dat maakte toepassing van de Deense rooimethode
met volledige bladwinning mogelijk. De andere maaikneuzer „schoor alle bieten
over één kam", wat hetzij voor de koptarra of voor het bietverlies door te diep
koppen een kwalijke zaak is.
Het reinigingssysteem
Ook bij de reinigingssystemen van bietenrooiers vallen er een paar op ervaring
berustende principes waar te nemen. Alle Duitse machines zijn met zeefraderen
uitgerust, vrijwel steeds met verstelmogelijkheden om de gelichte bieten meer of
minder intensief te bewerken en ze van aanklevende grond te ontdoen. De Engelse
machines reinigen op en tussen zeefkettingen die verstelbaar zijn. Daarnaast worden
er bij machines van Nederlandse, Duitse, Deense, Zweedse en Engelse herkomst
aangedreven en/of bewegende lichters aangetroffen waarvan wordt verwacht dat
ze de bieten schoner uit de grond lichten, waardoor er aan het reinigingssysteem
minder zware eisen worden gesteld.
Op de Franse lichters wordt een reinigingssysteem toegepast dat beoogt om aan
gehechte grond te verwijderen door de bieten tegen een roosterhek te slingeren.
Dat roosterhek is soms in hoogte verstelbaar, zodat ongerechtigheden, als los blad,
koppen en kluiten, die kleiner zijn dan de bieten, weggeslingerd kunnen worden.
Het beste „reinigingssysteem" is echter ongetwijfeld de lichter die de bieten
schoon in de machine brengt!

25

BIETENROOISYSTEMEN
Vergelijking van capaciteit en arbeidsbehoefte bij verschillende rooisystemen
Op de negende landelijke bietenrooidemonstratie in Oostelijk Flevoland waren
zeven rooisystemen te onderscheiden, nl.:
1. Rooien en laden op een wagen met een getrokken eenrijige rooier met verzamel
bak (Stoll, Kleine, Catchpole, Rustica, Schmotzer en Vicon).
2. Rooien en laden op een wagen met een zelfrijdende eenrijige rooier met ver
zamelbak (Eicher).
3. Rooien en laden met een getrokken tweerijige rooier op een meerijdende wagen
(Vicon).
4. Rooien en laden op een wagen met een zelfrijdende tweerijige rooier met een
verzamelbak (Vicon).
5. Koppen en rooien op langszwad met zesrijige werktuigen en machinaal laden in
drie afzonderlijke werkgangen (Herriau, Moreau/Franquet).
6. Koppen (ontbladeren) en rooien op langszwaden met een zelfrijdende zesrijige
rooier, gevolgd door machinaal laden in twee werkgangen (Kuiken).
7. Ontbladeren en eventueel nakoppen met een maaikneuzer en daarna rooien met
een getrokken tweerijige rooier (Stegsted, Mads Amby).
Tijdens de demonstratie werd er van elk rooisysteem (meestal zowel vóór als na
de middag) een tijdstudie gemaakt, waarbij de tijdsduur voor alle delen van het
werk (voorbeeld: rooien, draaien op de wendakker, leegstorten van de verzamelbak,
bijplaatsen van de wagen e.d.) een groot aantal keren werd bepaald. In die gevallen
waar meerdere bietenrooiers eenzelfde rooisysteem toepasten, is steeds bij één werk
tuig een volledige tijdmeting uitgevoerd.
Bij de rooisystemen die uit meerdere bewerkingen bestaan (voorbeeld: Frans
systeem) werden door meerdere waarnemers gelijktijdig alle bewerkingen gemeten.
Voor het waarnemen van zeven rooimethoden werden 11 waarnemers ingezet.
Met behulp van de uit de tijdstudies verkregen tijden is de gemiddelde rijsnelheid
bepaald, zowel voor de hoofdbewerking (voorbeeld: rooien, koppen of laden), als
voor het draaien of rijden over de wendakkers. Voor de andere delen van het werk,
zoals lossen van de verzamelbak, lege wagen bijrijden enz., zijn uit de tijdstudies de
gemiddelde tijden per keer bepaald. De tijdens de waarneming bestede tijden voor
het opheffen van storingen werden uitgedrukt in procenten van de totale werktijd.
Met behulp van de op deze wijze verkregen gegevens is voor elk rooisysteem de
capaciteit en de benodigde hoeveelheid arbeid vastgesteld. Omdat zowel de lengte
als de breedte van de velden op het demonstratieterrein verschilden en er geen
wendakkers en randen behoefden te worden geoogst, is voor een juiste capaciteits
vergelijking en vergelijking van arbeidsbehoefte een omrekening toegepast voor een
standaardperceel van 200 X 100 m.
Verder is aangenomen, in verband met het rooien van wendakkers en perceels26
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randen, dat dit standaardperceel wordt begrensd door sloten en de bieten van de
vier hoeken van het perceel tevoren zijn gerooid en afgevoerd (ca. 2 are per hoek).
Voor zover mogelijk worden de bieten van de wendakkers en van de perceelsranden
met dezelfde werktuigen gerooid en geladen. De buitenste rijen bieten staan op
75 cm afstand van de slootrand.
Voor die rooisystemen waar op een dergelijk perceel bij aanvang nog extra
handwerk nodig is (voorbeeld: paden maken), is dit berekend met behulp van
normtijden.
De verkregen resultaten zijn weergegeven in tabel 4. Hier is in de kolommen 1
en 2 de werkmethode of het rooisysteem aangegeven. In kolom 3 is de gemeten
gemiddelde rijsnelheid per bewerking vermeld.
In kolom 5 zijn de tijdens de demonstratie gemeten tijden voor het opheffen van
storingen vermeld; zij zijn uitgedrukt in % van de totale werktijd. De zuivere werk
tijden per bewerking (= totaal benodigde tijd, exclusief die voor het opheffen van
storingen) zijn vermeld in kolom 4.
De totaal benodigde tijden, exclusief die voor eventueel bijkomend handwerk,
zijn vermeld in kolom 6 (werktijden en manuren). In kolom 7 is de capaciteit,
inclusief de waargenomen storing, per 8 werkuren (dagcapaciteit) vermeld.
Voor zover er behalve het rooien van de vier hoeken nog extra handwerk nodig
is, zijn de hiervoor benodigde tijden vermeld in kolom 8. Het totaal benodigde
aantal manuren per ha is weergegeven in kolom 10. Bij de rooisystemen die uit
meerdere bewerkingen bestaan, is in deze kolom tevens de som van de tijden van
alle bewerkingen vermeld.
De gegeven tijden voor bijkomend handwerk, zoals kopschoffelen en/of rooien
van één of meer rijen, konden niet tijdens de demonstratie worden bepaald; hier
voor zijn de voor deze werkzaamheden gestelde normtijden gebruikt. Verder dient
nog te worden vermeld, dat de aan- en afloopwerkzaamheden, zoals naar en van
het perceel gaan, de eerste afstelling van het werktuig, het op en van transportstand
stellen e.d., buiten beschouwing zijn gehouden. Het is van belang dit te weten, wan
neer men deze gegevens zou willen gebruiken voor het opstellen van arbeidsbegrotingen e.d. Voor werkcontrole, persoonlijke verzorging en korte rusttijden is
steeds in de zuivere werktijd een toeslag berekend van 10 %.
Beschouwing rooisystemen
Voor een beschouwing van de verschillende rooisystemen is het nodig, dat be
halve de capaciteit ook de kwaliteit van het werk in aanmerking wordt genomen.
Capaciteit en kwaliteit houden meestal nauw verband met elkaar.
Het grote voordeel van deze demonstratie is het feit, dat met een zevental rooi
systemen onder vrijwel gelijke omstandigheden kon worden gewerkt, terwijl verder
uitvoerige metingen zijn uitgevoerd voor de bepaling van de kwaliteit van het werk.
Voor wat dit laatste betreft verwijzen wij naar gegevens elders in dit verslag.
Methode 1 en 2, beide eenrijige rooiers met een verzamelbak, laten bij gelijke
rijsnelheid een klein verschil in capaciteit zien ten gunste van de methode zelf28

16. Catchpole T 33 bietenrooier met Oppel wiellichters en een verzamellosbak.
17. Zesrijige Herriau ontbladermachine mat scal
pers (nakoppers). Het gekneusde blad wordt op
langszwaden bijeengebracht.
18. Zesrijige Herriau lichter, die de bieten over
twee werpraderen op langszwaden bij elkaar
brengt.
19. Herriau bietenlader die de bieten uit langs
zwaden op een meerijdende wagen laadt.
20. Een bladverspreider, die het gekneusde blad
uit zesrijige langszwaden verspreidt.
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rijdend (5 % ). Dit verschil is een gevolg van de grotere wendbaarheid (draaitijden)
en de grotere lossnelheid van de verzamelbak (Stoll C45 0,30 cmin/keer, Eicher
0,13 cmin/keer). Met beide werktuigen wordt het rooien en laden van de bieten
slechts door één persoon uitgevoerd. Mede doordat er voor het rooien van wend
akkers en randen geen extra handwerk meer nodig is, is het aantal manuren per
ha laag. In beide gevallen werd hier het werk uitgevoerd door geroutineerde perso
nen. Een dagcapaciteit van ruim 1,5 ha per man voor rooien en laden is zeer gunstig.
Met de tweerijige rooier van methode 3 werd aanzienlijk langzamer gereden.
Dit had tot gevolg, dat de capaciteit slechts weinig hoger was dan die van eenrijige
rooiers. Doordat hier tijdens het rooien steeds een tweede man (met trekker en
wagen) aanwezig moet zijn, is een groter aantal manuren per ha het gevolg.
De tweerijige zelfrijdende rooier met verzamelbak van methode 4 is een nog in
het experimentele stadium verkerende rooier die weliswaar zeer goed werd bediend,
maar waarbij nog vrij veel storingen voorkwamen als gevolg van het vollopen van
de opvoertransporteur. Desondanks werd er toch nog een capaciteit bereikt van
ruim 2 ha per 8 uur. De totale arbeidsbehoefte is (voor het hier gegeven standaard
perceel) nog vrij groot, omdat voor het rooien van de randen bij deze rooier nogal
wat handwerk noodzakelijk blijft. Langs beide zijden van het perceel en op de
wendakkers moeten namelijk eerst vier rijen worden gekopt en twee rijen gerooid.
Men zou onder bepaalde omstandigheden (groot bedrijf of loonwerkers) kunnen
overwegen om dit werk met een andere rooier te doen.
Methode 5 betreft het Franse rooisysteem. Het rooien en laden verloopt hier in
drie werkgangen: koppen, rooien en laden gebeurt namelijk in afzonderlijke werkgangen. Voor zover ons bekend worden de werktuigen meestal, evenals op de de
monstratie, gelijktijdig ingezet. Dit houdt in, dat er voor rooien en laden totaal vier
personen nodig zijn. Het werktuig met de laagste capaciteit is dan bepalend voor
het benodigde aantal manuren.
Bij een vergelijking van de cijfers in tabel 4 blijkt, dat er een hoge dagcapaciteit
mogelijk is wanneer alle werktuigen gelijktijdig worden ingezet, maar dat het aantal
benodigde manuren per ha niet lager is dan bij het systeem van een eenrijige rooier
met verzamelbak. De laagste capaciteit bleek hier de rooier te hebben. Circa een
derde van de rooitijd moest worden besteed aan het opheffen van verstoppingen
bij het licht- en reinigingsgedeelte in de rooier.
Methode 6 betreft het BM Volvo/Kuiken-systeem, namelijk koppen en rooien op
langszwad (zesrijig) in één werkgang, gevolgd door machinaal laden. Bieten en blad
komen in tegenstelling tot het Franse systeem, niet van zes maar van 12 rijen op
afzonderlijke langszwaden.
De Hilleshög lader, die bij dit systeem werd gebruikt, was te breed om het eerste
zwad bieten goed te kunnen Iaden (rijenafstand bieten 50 cm). Bij de eerste rond
gang werd namelijk gedeeltelijk met de wielen van de trekker over een bietenzwad
gereden. Behalve een minder goede kwaliteit laadwerk had dit een vertraging van
het werk tot gevolg. Op de demonstratie was de rijsnelheid tijdens het laden van
het eerste zwad dan ook slechts 0,9 km/uur.
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Een rijsnelheid van 1,3 km/uur moet voor dit type zelfrijdende rooier als normaal
worden beschouwd.
Methode 7 is een van oorsprong Deense methode voor het oogsten van suiker
bieten. Het gehele werk bestaat hier uit twee bewerkingen, namelijk eerst het blad
oogsten en vervolgens de bieten. Op de demonstratie werd het blad niet verzameld
maar op het veld teruggebracht. Voor de berekening van de capaciteit en de arbeidsbehoefte is er bij de in tabel 4 vermelde cijfers vanuit gegaan, dat er tijdens het
maaikneuzen een wagen achter de trekker is gekoppeld en dat een tweede man met
wagen en trekker het gekneusde blad naar de kuil brengt (de tijden voor het wis
selen van wagens zijn in de vermelde tijden berekend).
De hier gedemonstreerde Stegsted rooier met verzamelbak moet voor ons land
nog als een nieuw type werktuig worden beschouwd.
Voor die gevallen waar blad plus koppen als veevoeder worden geoogst en inge
kuild, is dit rooisysteem aantrekkelijk. Het voordeel is dat men een zeer zindelijke
bladwinning heeft. Zowel het oogsten en laden van blad en koppen, als het rooien
en laden van de bieten, is eenmanswerk. Bij deze tweerijige werkmethode komt er
geen extra handwerk bij voor het oogsten van de wendakkers en de perceelsranden.
Het totaal aantal manuren per ha is bij dit systeem weliswaar hoger dan bij de
andere rooisystemen, maar het betreft hier het aantal manuren per ha, inclusief blad
laden. Bij de andere behandelde rooisystemen ligt het blad al of niet gehakseid in
langs- of dwarszwaden of verspreid op het veld, behalve bij de Stoll C 45, waar het
licht gekneusde blad ook op de wagen kan worden verzameld.
Uit een reële vergelijking van een zevental rooisystemen voor wat capaciteit en
arbeidsbehoefte betreft blijkt, dat de rooisystemen met een grote dagcapaciteit
(over het algemeen met meerrijige werktuigen) niet leiden tot een geringe arbeids
behoefte per oppervlakte-eenheid. Anderzijds kon worden geconstateerd, dat het
niveau van de arbeidsbehoefte voor het rooien en laden van suikerbieten in ge
scheiden werkgangen ook niet hoger is. Voor de keuze van het rooisysteem zullen
ook andere factoren, zoals werktuigkosten, kwaliteit van het werk, structuurbederf
en transportwerk minstens zo belangrijk zijn.
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OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN
Grond en gewas
1. Voor de machinale bietenoogst verdient een rijenafstand van 50 cm de voorkeur.
Zeker als er met trekkers met brede banden door het gewas moet worden
gereden. Omver geduwde bieten vormen een bron van verliezen.
2. Het gewas moet met een even aantal pijpen (zaaielementen) worden gezaaid,
behalve voor eenrijige rooiers die dezelfde rij koppen en rooien. In geval van
zesrijig rooien moet het aantal pijpen waarmee wordt gezaaid deelbaar zijn
door 6. Onverminderd blijft het belang van goede rijenafstanden, ook binnen
de zaaislag, en nauwkeurige zaaiaansluitingen.
3. In een onregelmatig open bietengewas komen zeer ruim alleenstaande bieten
voor, die vaak erg groot zijn en hoog boven de grond groeien. Zij worden
gemakkelijk omgeduwd, wat slecht koppen en verliezen op de grond (door de
rijenschoners) kan veroorzaken. Anderzijds bemoeilijken ook vlakbij elkaar
groeiende bieten, vaak verschillend van grootte en hoogte, goed kopwerk.
4. Schieters in het gewas benadelen de kwaliteit van het koppen met conventionele
kopapparaten. Als er geen bijzondere voorzieningen worden getroffen, bijv.
in de vorm van een bladklapper, „strijken" de schieters, die door de kopper
omver worden geduwd, vaak over de bieten die erachter staan en maken zo dat
ze slecht worden gekopt. Voor een ontbladermachine en een maaibalk vormen
schieters voor het kopwerk minder bezwaar. Het optreden van schieters wordt
mede bepaald door de schietergevoeligheid van het ras.
5. Bij het koppen van de bieten moeten het blad en de bladaanzetting en het
bovenste deel van de kop worden verwijderd. Het percentage koptarra wordt
nauwelijks door groene bladresten aan de gekopte bieten beïnvloed, maar ze
zijn niettemin ongewenst!! Als er te diep wordt gekopt, leidt dat gemakkelijk tot
hoge totale rooiverliezen.
6. De mogelijkheid om zoveel mogelijk op droge dagen en droge grond bieten te
rooien, komt meer en meer binnen het bereik. De toenemende capaciteit van
de machines, zowel eenrijige als meerrijige, maakt een volledige benutting van
alleen de gunstige omstandigheden mogelijk, als de seizoeneapaciteit van de
machines tenminste niet wordt overschat!!
7. Bij zesrijige rooiers, en vooral bij de zelfrijdende, blijven er banen van het
bietenland nagenoeg onbereden. Daarvoor in de plaats komt een geringer
aantal diepe sporen, zodat het aantal per gewasrij omgerekende sporen bij de
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verschillende rooisystemen toch nauwelijks uiteenloopt. Een grondbewerking
direct na het rooien kan voorkomen dat er water op het land komt te staan.
Overigens blijft er door vlug (en onder gunstige omstandigheden) bietenrooien
meer tijd over voor de najaarsgrondbewerking.
8. Bieten in langszwad op het kale land vormen bij regen en vroeg invallende vorst
een groot risico, dat moet worden vermeden. Er moet met een toenemende
tussenopslag aan hopen rekening worden gehouden. Deze moet verliesarm zijn,
waarvoor het in ieder geval nodig is om de bieten vers aan de hoop te rijden.
Bietenrooiers en -laders
9. Het niveau van het totale rooiverlies was met 2,5-5,0 t/ha (4-8 %) op deze
demonstratie vrij hoog. Hoge verliezen gingen vaak gepaard met veel verlies
door te diep koppen en soms met hoge verliezen op de grond.
10. Dun koppen, cq. een hoog percentage koptarra, ging meestal samen met weinig
bietverlies door te diep koppen. Een laag percentage koptarra kwam samen
met een laag verlies door te diep koppen zelden voor. Wel werd er in sommige
gevallen onregelmatig gekopt, waarbij koptarra èn kopverlies beide relatief hoog
waren. Het verdient voor de constructeurs van bietenrooiers aanbeveling om
aan de regelmaat van het koppen, vooral ook bij hoge rij snelheden, aandacht
te besteden.
11. Het verlies op de grond was soms hoog. Het werd meestal veroorzaakt doordat
hoge losstaande bieten door rijenschoners uit de grond werden geslagen en
soms door reeds omgeduwde bieten die niet in de lichter(s) en/of de machine
terechtkwamen. Soepele klepels aan dubbele tweezijdig werkende rijenschoners
werken in dit opzicht gunstig. Ook hier zij er op gewezen, dat het verlies op de
grond door de keuze van een passend ras kan worden verminderd.
12. Ook brede banden van trekkers, die door het gewas rijden, vormen een oorzaak
van omver geduwde bieten die niet altijd in de bietenrooier terechtkomen. Bij
een rijenafstand van 50 cm zijn banden breder dan 11" ongewenst. De zesrijige
Franse rooiers met hun werpraderen achter de lichters hadden lage verliezen op
de grond. De met hun voorkant bijna door de grond draaiende werpraderen
namen ook de meeste op de grond liggen bieten op.
13. Het verlies in de grond bleef meestal laag. De minste verliezen gaven machines
die diep werkten. De hoedanigheid van de grond liet dit toe, maar het was niet
bevordelijk voor lage grondtarra's, terwijl de grond erg ongelijk achterbleef.
14. Bij de voorraadrooiers zijn de laders, die de bieten uit de langszwaden op
nemen, belangrijk. Ze moeten meestal een groot deel van de bietenreiniging
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voor hun rekening nemen. Anderzijds vormen ze een extra bron van verliezen
als ze het zwad niet goed opnemen. Behalve grond moet er soms ook blad
worden verwijderd; de beschadiging van de bieten moet bij dit alles tot een
minimum beperkt blijven.
Het verdient uit deze overwegingen, ook en vooral voor de constructeurs van
Franse zesrijige rooiers, aanbeveling om lichters te ontwikkelen of toe te passen
die de bieten schoon uit de grond halen.
Bietenrooisystemen
15. De capaciteit van de eenrijige bietenrooiers met verzamelbak bedroeg bij een
rijsnelheid van ruim 5 km/u rond 20 a/u. De snelheid waarmee de verzamel
bakken worden geledigd en de opstelling van de wagens spelen bij de capaciteit
van deze machines een rol van betekenis. Deze wijze van verzamelrooien is een
eenmanssysteem.
16. Door een lage rijsnelheid presteerden de getrokken tweerijers nauwelijks meer
dan de hiervoor genoemde eenrijers. Als de bieten op een meerijdende wagen
worden verzameld, is dit verzamelrooien een tweemanssysteem.
17. De tweerijige zelfrijdende bietenrooier met verzamelbak haalde bij een relatief
lage snelheid bijna anderhalfmaal de capaciteit van de (snelle) eenrijers. Ook
deze wijze van verzamelrooien is een eenmanssysteem.
18. Eveneens een eenmanssysteem is het voorraadrooien (langszwad) met een zelf
rijdende zesrijige bietenrooier. Bij een lage rijsnelheid was de capaciteit
eendriekwartmaal hoger dan van de (snelle) eenrijers. Het totale aantal man
uren/ha voor rooien en laden op een meerijdende wagen was niet lager dan bij
het eenrijig rooien met verzamelbak.
19. Het voorraadrooien (langszwad) bij de Franse bietenoogstmethode is een twee
manssysteem. De capaciteit was rond 70 a/u; het werktuig met de laagste
rijsnelheid bepaalde de capaciteit. Het totale aantal manuren/ha voor ontbla
deren (koppen), lichten en laden op een meerijdende wagen was bijna 6.
20. De hoeveelheid handwerk, die moet worden verricht om bietenpercelen voor
machines toegankelijk te maken, heeft op de totale arbeidsbehoefte per hectare
grote invloed, evenals het afrooien van kantrijen langs de sloot, dat soms ook
nog met de hand moet gebeuren.
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SAMENVATTING
Nederlands' negende nationale bietenrooidemonstratie werd op een zware, jonge
kleigrond met 40-45 % afslibbare delen (< 16 p) in Oostelijk Flevoland gehouden.
Het bietengewas was met de hand opeengezet. Het aantal planten per hectare
schommelde tussen 50.000 en 60.000, en de gemiddelde opbrengst bedroeg 67 t/ha.
Er was een percentage schieters van ongeveer 8; overigens stonden de bieten
nogal hoog en los in de grond.
Er werden 15 bietenrooiers gedemonstreerd, waarvan er 8 eenrijig waren, 4 tweerijig en 3 zesrijig. Het werk van deze bietenrooiers werd beoordeeld op hoeveelheid
losse grond, grondtarra, koptarra, bietverlies door te diep koppen, verlies in de
grond en verlies op de grond. Daarvoor werden er per machine 48 monsters ver
zameld. Gelijktijdig werd van alle machines de rijsnelheid gemeten, terwijl er een
volledige arbeidsstudie van zeven bietenrooisystemen werd uitgevoerd.
De resultaten zijn in tabellen weergegeven, terwijl een aantal technische bijzonder
heden van de bietenrooiers in twee andere tabellen is bijeengebracht. Met de opge
dane ervaringen worden tenslotte enkele opmerkingen en aanbevelingen gedaan.

SUMMARY
The ninth national sugar beet harvesting demonstration in the Netherlands took
place at East-Flevoland on a heavy young silt soil with 40-45 % silt (<16 ju).
The crop was hand singled. The number of plants per ha ranged from 50.000
to 60.000 and the average yield amounted to 67 t/ha. The percentage of bolters
was about 8; many roots were easily displaced while growing high out of the ground.
Fifteen beet harvesters were demonstrated, respectively 8 single row, 4 two
row and 3 six row machines. Harvester performances were judged on dirt tare,
undertopping, overtopping, and beet losses below and on surface. For that purpose
48 samples per machine were collected. At the same time the travelling speed of all
machines was registered and a complete workstudy of 7 beet harvesting systems
was made.
The results, obtained from these tests, are reproduced in tables. Besides a number
of technical details is collected in two more tables. Finally, based on the experiences
gained, a few remarks and recommendations are given.
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RÉSUMÉ
La neuvième démonstration nationale d'arracheuses de betteraves sucrières aux
Pays-Bas eu lieu dans Flevoland d'Est sur on sol argileux lourd (40-45 % de
particules <16 /A) récemment en culture. Le champ fût démarié à la main.
La densité de plantation variait de 50.000 à 60.000 pieds à l'hectare, le rendement
moyen étant 67 t/ha. Le pourcentage de montées en graines était d'environ 8;
les betteraves ne tenaient pas bien en terre.
A la démonstration participaient 15 arracheuses de betteraves sucrières, dont
8 à un rang, 4 à deux rangs et 3 à six rangs. La qualité du travail de ces arracheuses
fût jugée sur la tare, le décolletage insuffisant, les pertes de betteraves par un
décolletage excessif et celles dans le sol et en surface. A cette fin 48 échantillons
fûrent pris par machine. En même temps la vitesse d'avancement fût mesurée,
pendant que des études de travail fûrent réalisées sur sept systèmes d'arrachage de
betteraves sucrières.
Les résultats sont reproduits dans des tableaux. En outre deux tableaux pré
sentent les caractéristiques techniques. A la fin ils y sont donnés quelques remarques
et recommendations fondées sur les expériences obtenues.

ZUSAMMENFASSUNG
Die neunte, nationale Vorführung von Rübenerntemaschinen in den Nieder
länden hat in Ost-Flevoland stattgefunden auf schwerem, jungem Tonboden mit
40-45 % abschlämmbaren Teilen «16 ja).
Der Rübenbestand war von Hand vereinzelt. Die Pflanzenzahl pro Hektar
schwankte zwischen 50.000 und 60.000 und der durchschnittliche Ertrag belief sich
auf 67 Tonnen pro Hektar. Der Schosserprozentsatz war ungefähr 8; die Rüben
standen nicht fest im Boden.
Fünfzehn Rübenroder wurden vorgeführt, beziehungsweise 8 ein-, 4 zwei- und
3 sechsreihigen Maschinen. Die Leistung dieser Maschinen wurde beurteilt auf
Schmutzprozent, Kopfqualität (entweder zu hoch oder zu tief geköpft) und Verluste
im Boden oder auf dem Felde. Dazu wurden 48 Proben je Maschine eingesammelt.
Gleichzeitig wurde die Fahrgeschwindigkeit aller Maschinen festgestellt, während
eine vollständige Arbeitsstudie von 7 Erntesystemen durchgeführt wurde.
Die Ergebnisse sind in Tabellen wiedergegeben. Ausserdem ist eine Reihe tech
nischer Einzelheiten in zwei weiteren Tabellen erfasst. Abschliesend werden einige
Bemerkungen und Empfehlungen, an Hand der gemachten Erfahrungen, gegeben.
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TECHNISCHE GEGEVENS VAN BIETENROOIERS OP DE DEMONSTRATIE 1967 TE DRONTEN
CATCHPOLE
T 33

A/ïn tnf*
xviauiiuv

VICON
H 62

Type

eenrijig met
verzamelbak

eenrijig met afvoer
naar verzamelbak
op trekker

aanspanning

aan de trekbalk

in de hefinrichting

lengte
breedte
hoogte
spoorbreedte

5,18
2,90
2,30
1,67

4,15 m
3,60 m
3,70 m
3% x rijenafstand

5,40
2,80
3,50
2,00

aantal wielen
verstelmogeïijkheid

2
tot 2,20 m

2
zie spoorbreedte

4

aandrijving

aftakas

toerenregeling
in en uit het werk
stellen

MOREAU/
FRANQUET

VICON
E 97

VICON
E 96

tweerijig zelfrijdend tweerijige getrokken
met verzamelbak
wagenrooier

zesrijig rooisysteem
in 3 gescheiden
werkgangen

3,90 m
3,10 m
3,70 m
4'4 x rijenafstand

in de hefinrichting
kopper rooier
3,95 m 3,20 m
3,80 m 3,20 m
1,30 m 1,20 m
2,00 m 2,00 m

—

3
zie spoorbreedte

2
geen

aftakas

motor

aftakas

aftakas

540

540

motortoerental 2200 540

540

hydraulisch

hefinrichting

hydraulisch

hefinrichting

hydraulisch

lichter

Oppel wielen
0 75 cm

roterend sloffenkruis zelfz. aangedreven
schaarlichters

2 roterende
sloffenkr.

zelfz. scharen

verstelmogelijkheid

hoek instelbaar

breedte 2,3-4,1 cm

—

—

—

geleiding

_
144 en 187

parallellogram
ophanging
excentriek 590

m
m
m
m

toerental

in de hefinrichting
m
m
m
m

,
100 bij 500 aftakas
toeren

4

parallelgeleiding
—

reiniging (ketting/
zeefrad e.a.)
0 zeefrad of korf

ketting

lichter en korf

zeefrad

lichters en korf

2 werpraderen

—

0,79 m

1,25 m

1,02 m

1,40 m

breedte ketting
l_ zeefrad
maaswijdte

—

—

5 cm

4,5 cm

30°
6,5 cm

kopper
0 tasterschijvcn
aantal schijven
breedte
kopmesstand
verstelmogelijkheid

geduwd
45 cm
5
15 cm
schuin naar achteren
kopdikte met
draaispil

geduwd
50 cm
5
17 cm
schuin naar achteren
kopdikte instelbaar

geduwd
55 cm
8
32 cm
schuin naar achteren
kopdikte instelbaar

getrokken
50 cm
5
17 cm
schuin naar achteren
kopdikte instelbaar

kopannlengte
max. uitslag

0,87 m
17,5 cm

0,97 m
36 cm

1,20 m
15 cm

0,47 m
50 cm

rijenschoner

dubb. eenz.
werkend
8
66 cm

enkel eenz. werkend enkel eenz. werkend enkel eenz. werkend
8
48 cm

12 (2 x 6)
78 cm

12 (2 x 6)
95 cm

te monteren enkelwerkende klepelas
48 (6x2x4)
42 cm

370

540

556

310

540

aantal klepels
0
toerental (bij 540
aftakastoeren)

—

4 cm

15°
6 cm
getrokken
43 cm
5
16 cm
schuin naar achteren
hoge bieten worden
automatisch dikker
gekopt
0,50 m
11,5 cm
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TECHNISCHE GEGEVENS VAN BIETENROOIERS (vervolg)
KLEINE
KRX 35

EICHER
7551

Machine

RUSTICA
RKS 45

SCHMOTZER
BK 400

STOLL
C 45

eenrljig zelfrijdend
met verzamelbak

eenrijig met
verzamelbak

eenrijig met
verzamelbak

eenrijig met
verzamelbak

eenrijig met
verzamelbak

—

in de trekhaak

aan de trekbalk

in de trekhaak

aan de trekbalk

5,95 m
3,20 m
2,85 m
voor 1,75 m
achter 1,50 m
5
rijenafstand van
42,5-62,5 cm
motor

5,22
2,75
2,75
2,08

4,00
2,70
3,30
2,00

4,85 m
3,65 m
3,10 m
1,50 m

4,95 m
3,00 m
3,03 m
voor rljenafstanden
van 40-75 cm
2
zie spoorbreedte

toerenregellng
In en uit het werk
stellen

Type

aanspanning
lengte
breedte
hoogte
spoorbreedte
aantal widen
verstelmogelljkheid

m
m
m
m

—

2
1,70-2,25 m

aftakas

aftakas

2
voor rljenafstanden
van 44-50 cm
aftakas

540

540

540

540

540

hydraulisch

hydraulisch

hydraulisch

hydraulisch
(elektrisch gestuurde
hydraullek)

hydraulisch

lichter

zelfz. vleugellichter

zelfz. vleugellichter zelfz. vleugellichter

zelfz. vleugellichter

zelfz. vleugellichter

verstelmogelljkheid

afstand tussen de
scharen

hoek Instelbaar

aandrijving

geleiding

—

4

m
m
m
m

via rollen in Uprofiel

voor- en achterover breed-smal
hoger en lager
7 cm
3 rollagers
kogellagerroUen in
rail

aftakas

afstand tussen
vleugels
rollager

toerental
"

~

zeefrad met toerenvarlator
1,10 m

reiniging (ketting/
zeefrad e.a.)
0 zeefrad

zeefrad

zeefrad

zeefrad

1,05 m

1,50 m

0,80 m

zeefrad twee
draairichtingen
1,10 m

breedte ketting
/_ zeefrad
maaswijdte

—

—.

—

—

—

26°
6,8 cm

40°
5,5 cm

30"
7,5 cm

34°
8 cm

26°
6,8 cm

kopper
tasterschijven
aantal schijven
breedte
kopmesstand
verstelmogelljkheid

geduwd
55 cm
8
32 cm
symmetrisch
kopdikte met
draadspil

geduwd
53 cm
5
18,5 cm
symmetrisch
kopdikte met
draadspil

geduwd
54 cm
6
25 cm
schuin naar achteren

geduwd
54 cm
8
32 cm
symmetrisch
kopdikte met
draadspil

geduwd
55 cm
8
32 cm
symmetrisch
kopdikte met
draadspil

koparmlengte
max. uitslag

1,02 m

0,70 m
17,5 cm

1,26 m
28 cm

1,18

m
30 cm

1,08 m
22 cm

rijenschoner

dubb. tweez.
werkend
12 (2 x 6)
71 cm

dubb. tweez.
werkend
12 (2 x 6)
50 cm

dubb. tweez.
werkend
10 (2 x 5)
65 cm

dubb. eenz. werkend
10 (2 x 5)
68 cm

dubb. tweez.
werkend
12 (2 x 6)
71 cm

540

—

—

723

540

0

aantal klepels
0
toerental (bij 540
aftakastoeren)
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—

WIELOS
(prototype)

Machine

MADS AMBY

STEGSTED

HERRIAU

KUIKEN
A 500

Type

eenrijig opgebouwde tweerijige
wagenrooier
wagenrooier

tweerijig met
verzamelbak

zesrijlg rooisysteem
in 3 gescheiden
werkgangen

zesrijig zel&ijdend
in 2 gescheiden
werkgangen

aanspanning

in de heflnrichting

in de heflnrichting

aan de trekbalk

—

lengte
breedte
hoogte
spoorbreedte

1,50 m
3,50 m
3,00 m
1,50 m

1,80
3,10
2,70
1,13

4,00 m
2,25 m
2,65 m
2,00 m

in de heflnrichting
ontbljnach. rooier
4,35 m
3,M m
3,50 m
3,30 m
1,75 m
1,25 m
1,50-2,00 m 2,00 m

aantal wielen
verstelmogelijkheid

2

2

2

—

—

2
2 (steun)
zie spoorbreedte

5

—

aandrijving

aftakas

aftakas

aftakas

aftakas

V.W. industriemotor
1600 cc

toerenregeling
in en uit het werk
stellen

540

540

540

540

—

hydraulisch

hydraulisch

hydraulisch

hydraulisch

hydraulisch

rooischijven waar
van één aangedre
ven, 0 52 cm

aangedreven
pennenlichters

pennenlichters

vleugellichter»

aangedreven trillen
de pennen, excen
triekaandrijving

lichter

verstelmogelijkheid

m
m
m
m

hoogte en breedte

—

afstand tussen de
vleugels 3-9 cm

6,00 m
3,45 m
1,80 m
1,00 en 2,00 m

—

—

geleiding

rollager

—

—

—

—

toerental

2 x rijsnelheid

—

—

—

—

reiniging (ketting/
zeelrad e.a.)
0 zeefrad

d.m.v. de rooi
schijven

korf en zeefrad

zeefrad

2 werpraderen

lichter + ketting

resp. 1,20 m +
0,90 m

1,20 m

1,40 m

0,25 m

24"
6,5 cm

10°
7,5 cm

/ zeefrad
breedte ketting
maaswijdte
kopper
0 tasterschijven
aantal schijven
breedte
kopmesstand
verstelmogelijkheid

—

horizontaal
korf 6 cm
getrokken
35 cm

koparmlengte
max. uitslag

Ugerlöse
JF maaikneuzer
maaikneuzer met
—
2 onafhankelijk
—
werkende getrokken
schuin naar achteren kopapparaten. De
koppen worden met
een transportbandje
in het klepelhuis
gebracht.
1,00 m
25 cm

rijenschoner

enkel eenz. werkend

aantal klepels

10
65 cm

0
toerental (bij 540
aftakastoeren)

540

ontbladerapparaat
voorste klepelas 6
rijen van 2x3
metalen klepels
0 80 cm
860 omw./inin
achterste klepelas
6 rijen van 4x3
rubberklepels
090 cm
575 omw./min
scalpers met schuin
naar achteren ge
plaatst mes hydr. of
mech. in en uit het
werk

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

maaimacbine-mes
3 m breed

rubberkloppers
extra te leveren:
roterende poetser
met 6 x 12 rubber
klepels
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No. 104 AUTOMATISCHE AARDAPPELPOOTMACHINES
door Ir. A. H. J. Siepman, maart 1967

ƒ2,—

No. 105 AUTOMATISCH POTEN VAN VOORGEKIEMDE AARDAPPELEN
door Ir. A. H. J. Siepman en B. v. d. Weerd, maart 1967

ƒ 2,25

No. 106 HET VERBAND TUSSEN DE ZAADVERDELING OP EEN LDMBAND
EN DE BIETENPLANTENVERDELING IN HET VELD
door E. Strooker, april 1967
No. 107 GROEPSBEPROEVING VENTILATOREN, mei 1967
No. 108 GROEPSBEPROEVING AANBOUWZAAIMACHINES, mei 1967

ƒ2,50
ƒ 3,25
ƒ2,65

No. 109 WERKMETHODEN BD DE STRO-OOGST
door H. A. Schaafstal, juni 1967
No. 110 GROEPSBEPROEVING MAAIDORSERS, juli 1967

ƒ 3,50
ƒ3,—

No. 111 JAARVERSLAG 1966, september 1967

ƒ 2,50

No. 112 GROEPSBEPROEVING AUTOMATISCHE AARDAPPELPOOTMACHI
N E S , november 1 9 6 7
ƒ2,30
No. 113 BEPROEVING CENTRIFUGAAL- EN PENDELKUNSTMESTSTROOI
ERS (IN GROEPSVERBAND), december 1967
ƒ 2,35

Prijs f2,75
Verkrijgbaar bij het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen
door storting op giro 880018

