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Ongetwijfeld waren tijdens de tiende landelijke demonstratie van bietenoogstmachines, die op lichte grond op 28 oktober 1969 te Veelerveen is gehouden, de
omstandigheden dermate gunstig dat geen enkele rooimachine moeilijkheden kan
hebben ondervonden van een te natte bodemgesteldheid. Uit de gegevens van het
K.N.M.I. blijkt immers dat, zolang men waarnemingen verricht, er zelden zo
weinig neerslag was gevallen in de maanden september en oktober, voorafgaande
aan deze demonstratie. Heel anders was dit het vorig jaar, toen op dezelfde gronden
een tweede en soms een derde trekker moest worden aangespannen om met een
eenrijige rooimachine te kunnen werken. Toch waren het juist de bieten van deze
lichtere gronden, waardoor de suikerfabrieken in 1968 hun produktie op gang
hebben kunnen houden.
Door de gunstige bodemgesteldheid kwam de deelname van de moeraswagen
niet geheel tot zijn recht en kon men zijn aanwezigheid derhalve meer als „ter op
luistering" beschouwen.
Voor het houden van deze demonstratie, waar het zwaartepunt op het onderzoek
kwam te liggen, was een oppervlakte van 25 ha suikerbieten nodig. Dat het rooien
en afvoeren van de bieten en het onderzoek toch in die ene van te voren bepaalde
dag heeft plaatsgevonden is niet alleen te danken aan het uitzonderlijk mooie weer
van de laatste maanden, maar bovenal aan de medewerkers van de Commissie
Groningen voor Rationele Bedrijfsvoering (C.G.R.B.), de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, de beide Noordelijke Suikerfabrieken, het Instituut voor Landbouw
techniek en Rationalisatie te Wageningen, het Instituut voor Rationele Suikerpro
ductie te Bergen op Zoom, de Arbeidsinspectie te Groningen en de leerlingen van
de Rijks Middelbare Landbouwschool te Veendam. Voor deze in totaal circa 70
medewerkers was niets te veel om alles op alles te zetten om het geheel in die ene
bewuste dag te klaren, wat alleen al een compliment waard is.
Voor de snelle verschijning van dit verslag met zijn waardevolle gegevens past
hier een woord van dank aan de samenstellers.
Tenslotte mijn hartelijke dank aan de diverse commissies en andere medewerkers,
die van deze dag een geslaagde demonstratie hebben gemaakt: het bestuur van de
„W.T.M.", dat haar bedrijf ter beschikking heeft gesteld; de Algemene Technische
Commissie van het Landbouwschap en de Nederlandsche Suikerindustrie, daar
zonder financiële hulp van de beide laatste instanties deze demonstratie niet moge
lijk zou zijn geweest.
Rhederveld, februari 1970

R. A. WEITES,
V oorTitter Regelingscommissie
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INLEIDING

In dit verslag wordt naast een overzicht van de landbouwtechnische kenmerken
van de machines, het door deze machines op de demonstratie geleverde werk, zowel
wat de capaciteit en bediening als de kwaliteit betreft, in een aantal tabellen weer
gegeven.
De in deze tabellen vermelde resultaten zijn gemiddelden. Ze 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 verrichten en ver
werken van een 16-tal arbeidsstudies. Zo werden in totaal 520 monsters verzameld,
waarbij 70 man waren betrokken. Desondanks moet men bij het beschouwen van
de resultaten, hoe betrouwbaar ze ook zijn verkregen, bedenken, dat deze het produkt zijn van een momentopname, dwz. verkregen onder bepaalde grond-, gewasen weersomstandigheden. Daarbij komt, dat de afstelling en de bediening van de
machine de resultaten sterk kunnen beïnvloeden. Wat dit punt betreft kan echter
worden gesteld, dat vrijwel alle machines door deskundigen werden bediend.
Verder moet men bedenken, dat niet alle mogelijkheden en eigenschappen vän
de machines op een demonstratie te voorschijn komen. Men behoeft in dit verband
slechts te denken aan het rooien van wendakkers, paden en kantrijen, dat bij de
ene bietenrooier minder voorbereiding en nawerk vergt dan bij de andere. Niet
temin geven de resultaten, indien kritisch beschouwd, inzichten die helpen bij het
beoordelen van bietenrooiers en bietenrooisystemen. Ze zijn echter niet geschikt
en als zodanig ook niet bedoeld om het werk van de machines te veroordelen.

5

KWALITEITSBEOORDELING VAN HET WERK VAN DE
BIETENROOIERS

De gewoonte om op landelijke bietenoogstdemonstraties het geleverde werk aan
een nauwkeurige beoordeling te onderwerpen, is op deze tiende landelijke demon
stratie te Veelerveen voortgezet.
Het was de eerste keer dat de beoordelingsmethodiek werd toegepast op oogstwerk op zandgrond, een reden te meer om niet van deze gewoonte af te wijken.
Verwacht werd dat, met name bij de beoordeling van het kopwerk, interessante
ervaringen zouden worden opgedaan. Deze verwachting was gebaseerd op het type
grond waarop de demonstratie plaatsvond en kwam ook wel uit. Ook in de andere
aspecten van het oogstwerk zat echter nog voldoende reliëf om de resultaten van de
beoordeling aantrekkelijk te maken.
De deelnemers werden vóór de demonstratie schriftelijk op de hoogte gesteld
van de details waarop zou worden gelet, alsook van de wijze van beoordelen. Met
name ten aanzien van de uitvoering van het kopwerk en de daarbij aan te leggen
maatstaven werden uitvoerige inlichtingen verstrekt. De indruk werd verkregen
dat de deelnemers over het algemeen moeite hebben gedaan om aan een voldoende
capaciteit een goede kwaliteit oogstwerk te verbinden.
Het door één machine te rooien perceel was onderverdeeld in acht stukken, elk
stuk bestemd voor een periode van een half uur. Daardoor bleef er aan het einde
van elke periode vaak wat demonstratietijd over, die door deelnemers en bezoekers
graag werd benut. Ook deze maatregel zal de aanvaarding door de deelnemers
van het beoordelingsonderzoek tijdens de demonstratie zeker gemakkelijker hebben
gemaakt.
Voor het verkrijgen van een zo reëel mogelijke indruk van de mogelijkheden
en de prestaties van een machine is dat alleen maar plezierig.
De omstandigheden van grond, weer en gewas
De grond van de drie percelen, waarop de demonstratie werd gehouden, was
een zware zandgrond met ± 8 % humus. Onder de gegeven omstandigheden was
het draagvermogen prima. Bij het werken met de machines en de transportmiddelen
werd dan ook geen enkele moeilijkheid ondervonden. Het karakter en de toestand
van de grond waren verder zodanig, dat van grondtarra en losse grond slechts in
zeer beperkte mate sprake was.
Het weer op de dag van de demonstratie vormde geen uitzondering op de lange
periode van fraai weer waaronder in 1969 de suikerbieten zijn gerooid. Het beetje
regen dat enige dagen vóór de demonstratie viel diende slechts om het stuiven
tegen te gaan. Ook van die kant hebben de deelnemers geen moeilijkheden onder
vonden en bleef de gastheer niet zitten met een verreden perceel en gehavende
dammen en wegen.
Het gewas ontwikkelde zich op percelen waar in 1968 aardappelen waren ge
teeld. Een herfst- of wintergrondbewerking werd niet uitgevoerd. Vlak vóór het
zaaien werd op 17 cm geploegd, waarna de grond weer werd aangedrukt met een
vorenpakker.
6
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1. Eicher eenrijige bietenrooier op werk
tuigtrekker met voorover kippende ver
zamelbak.
2. Stoll eenrijige bietenrooier met losbak
en aangedreven wielas.
3. Vicon eenrijige bietenrooier met dwarsafvoer.
4. Schmotzer eenrijige bietenrooier met
kantellosbak en bladverspreider.
5. Rustica RKS 35 eenrijige bietenrooier
met losbak.
5
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Vóór het zaaien werden 100 kg N als chilisalpeter, 120 kg K2O als K 40 en
100 kg PgOg als superfosfaat toegediend. Na het opeenzetten volgde nog eens
75 kg N als kalkammonsalpeter. De percelen werden van 4-11 april ingezaaid met
behulp van een zesrijige precisiezaaimachine. Het Kleinwanzleben Polybeta C-zaad
werd na een behandeling met heptachloor op een zaaiafstand van 7 cm en bij een
rijenafstand van 50 cm gezaaid. Ten behoeve van de onkruidbestrijding werd volvelds 5 kg Pyramin, gemengd met 4 kg IPC, toegepast.
De opkomst was bevredigend. Op de hogere zandkoppen was de stand wat
dunner. Een deel van één der percelen had zodanig last van verstuiving, dat het
eind mei voor een belangrijk deel moest worden overgezaaid. Dit deel werd niet
voor de demonstratie gebruikt; de opbrengst bleek ± 10 ton per ha lager te zijn.
Het opeenzetten gebeurde in handwerk. Het resultaat was niet overal gelijk;
er werden 56 000 tot 86 000 planten per hectare geteld, terwijl het percentage
dubbele bieten en bosjes hier en daar tot 15 % en meer opliep.
Na het opeenzetten en tweemaal nawieden was er van onkruid weinig of geen
sprake meer. Daarom werd er in het geoogste produkt — behalve soms wat
kweek — geen onkruid van betekenis aangetroffen. Ook van schieters was geen
sprake.
Tegen de tijd dat het blad van de bieten de grond vrijwel bedekte, werd er aan
geaard. Deze maatregel bleek met het oog op de kwaliteit van het kopwerk van
groot belang te zijn. Wel was de mate waarin de bieten „gesteund" werden van
rij tot rij verschillend. Dat was weliswaar een kwestie van wielsporen, maar leidde
tot sterk uiteenlopende kwaliteiten kopwerk. Bovendien bestond de indruk dat de
bieten aan één of beide zijden van de wielsporen soms opzij waren gedrukt, zodat
rijenafstanden werden verkregen die afweken van de bedoelde 50 cm. De opbrengst
van de tijdens de demonstratie geoogste percelen bedroeg 52 t/ha, vrijwel onaf
hankelijk van het plantenaantal. Dit betekent dat waar veel planten stonden het
gewicht per biet aanzienlijk lager was. Het suikergehalte was gemiddeld 17,6 %.
De bemonstering en de beoordeling, het onderzoek van de monsteis en de
toegepaste berekeningen
In tabel 1 wordt de kwaliteit van het kop- en rooiwerk bekeken.
De verliezen door te diep koppen (kolommen 1 en 2) werden bepaald door in
iedere periode van een half uur van een bepaalde oppervlakte de koppen te ver
zamelen en na te gaan welk deel daarvan als biet geleverd had kunnen worden.
De oppervlakte varieerde al naar de werkbreedte van de machine van 7,5 m2 tot
12 m2.
Tegenover dit teveel aan biet aan de kop staat het teveel aan kop aan de biet,
dat tot uitdrukking wordt gebracht in het percentage koptarra (kolom 5). Dit is
bepaald aan de beide bietenmonsters van ± 20 bieten, die per periode van een
half uur van een wagen werden genomen. Het niveau waar de koppen vlak werden
afgesneden lag even boven de onderste bladlidtekens. In het tarreerlokaal, waar
deze bewerking is uitgevoerd, werd bovendien het aantal te hoog resp. te laag ge
kopte bieten (kolommen 3 en 4) geteld en in een percentage uitgedrukt. In het
laatste geval zijn de concentrische vaatbundelringen in de bietenwortel goed zicht
baar. Het percentage „te diep gekopte bieten" is vooral interessant, wanneer de
verliezen door te diep koppen niet langs andere weg kunnen worden bepaald. Dit
8

is het geval bij ontbladermachines of wanneer koppen en blad worden gehakseld.
Bij te hoog gekopte bieten treft men, al naar de wijze van koppen of ontbladeren,
soms bladresten aan.
Voor de aanwezigheid van los blad tussen en vast blad op de bieten (kolommen
6 en 7) zijn schattingscijfers gegeven bij het beoordelen van de vracht. Hoe hoger
het cijfer in de reeks van 1-10, hoe gunstiger de toestand.
In het eerste deel van tabel 1 zijn ook het aantal planten per ha van het door de
betrokken machine gerooide perceel ondergebracht, alsmede de snelheid waarmee
de machines hebben gereden.
In het tweede deel van tabel 1 zijn de resultaten van de beoordeling van het
rooien, reinigen en laden opgenomen.
De verliezen op en in de grond (kolommen 8, 9 en 10) werden gezamenlijk be
paald. Verwacht werd dat de verliezen in de grond, gezien de grondsoort, van
ondergeschikte betekenis zouden zijn. Daarom werd onder deze omstandigheden
het aandeel van de verliezen in de grond geschat. Het totaal van de verliezen in
en op de grond in t/ha werd, al naar de werkbreedte van de machine, bepaald door
van een oppervlakte van 10-20 m2 stukken en brokken en hele bieten op te rapen
en uit te graven.
Waar de bieten uit een zwad werden geladen werd tevens het verlies achter de
lader (kolommen 11 en 12) bepaald door, al naar het aantal rijen waaruit het zwad
was opgebouwd, de stukken en hele bieten van een gerooide oppervlakte van 30-60
m2 te verzamelen.
Aan de eerdergenoemde van de wagens genomen bietenmonsters werd in het
tarreerlokaal het percentage grondtarra (kolom 13) bepaald. Tevens werden de
vrachten van de aangewezen wagens door ervaren mensen beoordeeld op stort en
kapotte bieten. Daarvoor werd een cijfer in de reeks van 1-10 gegeven.
Voor een goede vergelijking werden de verliezen alsook de percentages grond- en
koptarra berekend op netto geleverd produkt. Gewoonlijk worden grond- en koptarra uitgedrukt in bruto produkt, zodat de hier vermelde percentages wat hoger
liggen dan aan de fabriek het geval zou zijn geweest. In de kolommen 14 en 15 is
het totale verlies, veroorzaakt door te diep koppen en door verliezen bij het lichten
en het laden, zowel in t/ha als in procenten van het netto geleverd produkt, vermeld.
Bespreking van de resultaten (tabel 1)
De resultaten spreken grotendeels voor zichzelf. Een groepsgewijze indeling van
de machines naar hun prestaties op verschillende onderdelen kan een en ander
nog wat overzichtelijker maken.
Om een vergelijking met de voorgaande landelijke demonstraties mogelijk te
maken worden, waar mogelijk, dezelfde of soortgelijke categorie-indelingen aan
gehouden.
Plantenaantal
Het aantal planten per ha op het door een machine te rooien perceel is achter
het merk van die machine vermeld. Uit het overzicht blijkt dat een deel van de
machines in een vrij dichtstaand gewas heeft moeten werken. Gezien de resultaten
heeft dit de kwaliteit van het geleverde werk echter niet merkbaar beïnvloed.
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Werksnelheid
Omdat de werksnelheid, al naar de machine, de kwaliteit van het geleverde werk
kan beïnvloeden, zijn de snelheden, waarmee de verschillende machines hebben
gewerkt, in een aparte kolom opgenomen. Een verband tussen snelheid en kwaliteit
is hier echter niet aanwijsbaar.
Voor de Farmhand zijn telkens twee werksnelheden vermeld: de eerste is van
de ontbladeraar resp. de kopper, de tweede van de rooier.
Koppen en ontbladeren
Verlies door te diep koppen (kolom 2)
< 1,1 % Kuiken A 500 (0,2%), Ransomes Catchpole Tanker 33 (0,5 %), Eicher
(0.7 %) en Farmhand ontbladeraar (0,9 %)
1,1-2,0 % Kleine 5000 A en Rustica RKS 35
2,1-3,0 % Vicon E 61, Schmotzer BK 400 en Ransomes Catchpole Powerbeet
3,1-4,0 % Stoll C 45
> 4.0 % Vicon E 62 (4,4 %), Farmhand kopper (5,3 %) en Rustica drierijig
(8,3 %).
Van de Matrot ontbladermachine waren de verliezen niet te controleren, zodat
voor deze machine uitsluitend moet worden afgegaan op het percentage te laag
gekopte bieten (kolom 4).
Iets dergelijks geldt voor de Farmhand ontbladeraar, waarvan alleen de door
het scalpeermes verwijderde schijven werden verzameld. Het werkelijke verlies
door te diep koppen zal dus hoger zijn geweest.
Het percentage koptarra (kolom 5)
< 4,1 % Ransomes Catchpole Powerbeet (3,9 %), Farmhand kopper (3,9 %) en
Stoll C 45 (4,0 %)
4,1-5,5 % Kleine 5000 A, Vicon E 62, Rustica RKS 35, Schmotzer BK 400, Rus
tica drierijig, Ransomes Catchpole Tanker 33 en Vicon E 61
5,6-7.0 % Farmhand ontbladeraar en Matrot D 2
> 7,0 % Eicher (7,6 %), Kuiken A 500 (9,6 %).
De Matrot D 2 is in de middag duidelijk dieper gaan koppen met als gevolg
een veel lager percentage koptarra. Dit ging gepaard met een veel hoger percentage
te diep gekopte bieten dat in de vorm van bietverlies niet kon worden gemeten.
Opvallend is het verschil tussen de Farmhand ontbladeraar en de Farmhand
kopper betreffende de verhouding tussen verlies door te diep koppen en het per
centage koptarra. Voor het koppen was dit resp. 5,3 en 3,9 % en voor het ont
bladeren 0,9 en 5,8 %.
De Kuiken A 500 verwijderde zoveel blad, dat een scalpeerapparaat goed werk
had kunnen doen, maar een dergelijk apparaat ontbrak.
Wanneer zowel het verlies door te diep koppen als het percentage koptarra aan
de hoge kant zijn, wordt slecht kopwerk geleverd. Is één van beide hoog en de
andere laag, dan wordt regelmatig hoog of laag gekopt. Gezien de instructie om
bietverlies zoveel mogelijk te vermijden was afstelling op hoog koppen voor de
12

6. Kleine A 5000 bietenrooier met automatische elektrohydraulische besturing d.m.v. voelers tussen de tasterwielen van de kopper.
7. Het lossen bij de Kleine A 5000 eenrijige bietenrooier
met losbak.
8. Ransomes Catchpole Tanker 33 eenrijige bietenrooier
met losbak.
9. Zelfrijdende Ransomes Catchpole Powerbeet eenrijige
bietenrooier gemonteerd op een Ford 4000 zonder blad
verzameling.
10. Kopapparaat van de Ransomes Catchpole Powerbeet.

hand liggend. Wanneer beide percentages laag zijn, wordt kopwerk van goede
kwaliteit geleverd.
Uit de tabel en uit de groepsindeling volgt dat het voornamelijk de klassieke
kopapparaten waren die goed tot redelijk goed werk leverden. De grote verliezen
zijn onder alle omstandigheden verwerpelijk.
Percentage te hoog gekopte bieten (kolom 3)
Dit zijn de bieten waarvan in het tarreerlokaal een stuk is afgesneden. Er mag
dus enig verband met het percentage koptarra worden verwacht. Dit verband be
hoeft niet rechtlijnig te zijn, omdat een groot aantal bieten waar een klein stuk
wordt afgesneden hetzelfde percentage koptarra kan opleveren als een klein aantal
bieten waar een groot stuk wordt afgesneden. Ook de grootte van de onvoldoend
gekopte bieten speelt derhalve een rol.
Percentage te laag gekopte bieten (kolom 4)
Wanneer op het snijvlak duidelijke concentrische vaatbundelringen kunnen wor
den waargenomen, wijst dat er op dat de biet te diep is gekopt. Hoeveel te diep
is niet te zeggen. Daarom is het verband tussen het percentage te laag gekopte
bieten en het verlies door te diep koppen zwakker dan dat tussen te hoog gekopte
bieten en het percentage koptarra. Wanneer de som van de percentages te hoog
en te laag gekopte bieten van 100 wordt afgetrokken, wordt het percentage precies
goed gekopte bieten verkregen.
Los blad en vast blad (kolommen 6 en 7)
Voor de aanwezigheid van los blad tussen de bieten en vast blad op de bieten
werden beoordelingscijfers gegeven. De verschillen in aanwezigheid van los blad
zijn niet groot, die van vast blad wat groter, afhankelijk van het kop- of ontbladerwerk en van het poetswerk.
Door een aantal machines, de beide Vicons, Kleine en Eicher werden de koppen
nogal eens scheef afgesneden. Bij de Vicons waren de koppen vaak ingezaagd en
zelfs doorgezaagd, hetgeen wijst op een te grote voorloop van de taster.
Opmerkingen over het koppen
Uit de detailcijfers is gebleken dat de machines niet in alle bemonsteringsperioden
met een gelijke afstelling werkten. Soms bracht de wijziging een vooruitgang met
zich mee, soms ook een achteruitgang.
De Farmhand heeft moeite gehad om op gang te komen. Daarom vervielen de
eerste drie bemonsteringen en werden later op de dag enkele extra bemonsteringen
verricht.
De Kleine kopte 's morgens met een koptarra van 3,1 % en een bietverlies door
te diep koppen van 1850 kg/ha, 's middags bedroegen deze cijfers resp. 5,7 % en
460 kg/ha.
Bij de eenrijige Vicon wisselden de resultaten van de bemonstering sterk: de
verliezen door te diep koppen varieerden van 7330 tot 270 kg/ha, de koptarra van
1.8 tot 8 %.
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De Schmotzer BK 400 gaf in de eerste drie bemonsteringsperioden vrij grote
verliezen door te diep koppen, later werd dit veel beter.
De Eicher had ook moeilijkheden met het kopwerk. In één bemonsteringsperiode
bedroeg het percentage koptarra 14,6 %, hetgeen betekent dat de bieten van het
monster slechts van enig blad waren ontdaan.
R o o i e n , r e i n i g e n e n l a d e n (tabel 1, vervolg)
Verlies op en in de grond (kolommen 8, 9 en 10)
< 1,1 % Schmotzer BK 400 (0,7 %)
1,1-2,0 % Rustica RKS 35, Kleine 5000 A en Rustica drierijig
2,1-3,0% Ransomes Catchpole Powerbeet, Stoll C 45, Matrot D 2 en Farmhand
(met ontbladeraar)
3,1-4,0 % Ransomes Catchpole Tanker 33, Kuiken A 500 en Vicon E 61
> 4,0 % Vicon E 62 (6,4 %), Eicher (6,8 %) en Farmhand (met kopper, 7,7 %).
Het aandeel van de verliezen in de grond was in het algemeen zeer beperkt.
Slechts in drie gevallen: Stoll C 45, Eicher en Ransomes Catchpole Tanker 33, lag
het aandeel duidelijk boven de 20 %, terwijl er slechts in één geval (Eicher) van een
flink verlies in de grond sprake was. Blijkbaar heeft deze machine nogal eens naast
de rij gezeten ofwel de bieten zijdelings uit de rij gedrukt en niet gerooid.
De Kuiken A 500 verloor 's morgens aanmerkelijk meer bieten dan 's middags:
2400 kg/ha tegen 1200 kg/ha.
De Stoll verspeelde bieten bij het onderweg overladen op de wagen.
De Ransomes Catchpole Tanker 33 liet 's middags wat meer bieten in de grond
zitten dan 's morgens, terwijl de Ransomes Catchpole Powerbeet juist 's middags
wat meer bieten verloor dan 's morgens.
De Matrot reinigde vrij fel, waarbij de bieten door krabben enigszins werden
beschadigd. Dit is qua gewicht waarschijnlijk niet van betekenis, maar voor de
bewaring minder gunstig.
Verlies achter de lader (kolommen 11 en 12)
Slechts in twee gevallen werd een lader gebruikt voor het opnemen van het door
de rooiers achtergelaten langszwad. De verliezen die bij dit laden optraden waren
gering.
Stort en kapotte bieten
De beoordelingscijfers wezen uit dat er van grondophoping en kapotte bieten
nauwelijks sprake is geweest, zodat vermelding van cijfers geen zin heeft.
Grondtarra (kolom 13)
Ook wat de grond aan en tussen de bieten betreft zijn de verschillen zo gering,
dat zij nauwelijks verder commentaar waard zijn. Wel dient te worden bedacht
dat de werkelijke percentages grondtarra enkele procenten hoger zullen liggen
door losse grond.
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In vergelijking met de percentages grondtarra bij vorige landelijke demonstraties
liggen zij hier wel op een bijzonder laag niveau.
< 1,1 % Farmhand (ontbladeraar en kopper)
1,1-2,0 % Matrot D 2, Stoll C 45, Rustica RKS 35, Schmotzer BK 400, Eicher,
Ransomes Catchpole Tanker 33 en -Powerbeet en Vicon E 62
2.0-3,0 % Kleine 5000 A, Rustica drierijig, Vicon E 61 en Kuiken A 500.
Totaal verlies (kolommen 14 en 15)
In deze beide kolommen zijn de totale verliezen, dat wil zeggen de verhezen die
optreden bij koppen, rooien en laden samen, vermeld, eerst in gewicht en vervolgens
in procenten van de netto-opbrengst.
< 3,1 % Rustica RKS 35 (2,8 %)
3,1-4,0 % Kleine 5000 A, Schmotzer BK 400, Matrot D 2, Farmhand (met ontbla
deraar), Ransomes Catchpole Tanker 33 en Kuiken A 500
4,1-6,0 % Ransomes Catchpole Powerbeet
6,1-8,0 % Vicon E 61, Stoll C 45 en Eicher

8.1-10,0% —

> 10,0 % Rustica drierijig (10,2 %), Vicon E 62 (10,8 %) en Farmhand (met
kopper, 13,0 %).
Op als gemakkelijk bekend staande gronden, waarvan deze zandgrond een voor
beeld is, kunnen dus ook flinke verhezen tot meer dan 10 % van de geleverde netto
hoeveelheid bieten optreden.
Het is niet altijd het kopwerk geweest dat het grootste deel van de verliezen
heeft veroorzaakt. Het aanaarden van de bieten lijkt daarvoor van groot belang
te zijn.
Ook de verliezen op de grond speelden soms een belangrijke rol, terwijl zelfs
de verliezen in de grond hier en daar niet te verwaarlozen waren.
Er is dus alle aanleiding om ook voor deze gronden een goede machine te kiezen
en deze goed af te stellen en te gebruiken, teneinde kostbare verliezen te vermijden
en een produkt van goede kwaliteit te leveren.
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LANDBOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VAN BIETENROOIERS

Toelichting op tabel 2
Op de tiende landelijke bietenrooidemonstratie waren 13 bietenrooiers, 2 kop-,
c.q. ontbladermachines en 2 opraapladers aanwezig, die in tabel 2 worden be
schreven. Van de 13 bietenrooiers waren er 8 eenrijig, 1 tweerijig, 2 drierijig en 2
zesrijig. De beide zesrijige rooiers waren voorraadrooiers, nl. de bekende zelfrijdende Kuiken A 500 en de Matrot D 2. Bij deze laatstgenoemde Franse machine
waren de ontbladermachine en de rooier op één trekker gemonteerd, zodat het
aantal bewerkingen van drie tot twee was teruggebracht. Voor deze combinatie
zijn echter zware trekkers (100 pk of meer) noodzakelijk. De beide drierijige
machines waren ook nieuwkomers. Bij de Farmhand was het koppen c.q. ont
bladeren losgekoppeld van het rooien, zodat ook twee bewerkingen nodig zijn. De
drierijige Rustica was een complete zelfrijdende machine. Ten opzichte van een
getrokken machine biedt de zelfrijdende, afgezien van een grote wendbaarheid,
in een natte herfst op kleigronden voordelen.
Bij de eenrijige bietenrooiers waren ook twee zelfrijdende machines, nl. de Eicher
en de Ransomes Catchpole Powerbeet. Beide machines zijn op de trekker gebouwd,
die buiten het rooiseizoen voor andere werkzaamheden kan worden ingezet.
Gewicht en bandenmaat
Een grote waarde wordt gehecht aan een relatief lichte machine met grote ban
den. Bij de getrokken eenrijige verzamelrooiers valt het lage gewicht van de Vicon
op, waarbij men wel moet bedenken dat op deze machine geen blad- en bieten
verzamelbak zit. Hetzelfde kan ta.v. de tweerijige Vicon worden opgemerkt. Ook
de zesrijige voorraadrooiers hebben een relatief laag gewicht, waarbij t.a.v. de zelf
rijdende Kuiken A 500 de brede lagedrukbanden nog als extra voordeel mogen
gelden. De zelfrijdende verzamelrooiers zijn uiteraard het zwaarst, aangezien hier
bij het gewicht van de „trekker" is inbegrepen. Niettemin is het gewicht van de
Ransomes Catchpole Powerbeet voor een eenrijige machine erg hoog. De banden
van de drierijige zelfrijdende Rustica waren, gezien zijn gewicht, aan de smalle
kant. De machine wordt daarom ook volgend jaar met een bredere band uitgerust.
Kopt en rooit... en de plaats van de trekker en/of de machine t.o.v. het gewas
Bij de 8 eenrijige bietenrooiers waren 3 machines, die dezelfde rij kopten en
rooiden en 5 machines die over twee rijen werkten, dwz. als de ene rij werd gekopt,
werd de andere rij tegelijkertijd gerooid. Dit laatste betekent, dat er een gekopte
rij bieten blijft staan als het werk wordt gestaakt. Dit kan op zware grond, wanneer
na regen weer moet worden begonnen, moeilijkheden geven. Bovendien kunnen
bij het werken over twee rijen afwijkingen in de rijenafstand (aansluitrijen!) minder
goed worden opgevangen, hoewel de zelfzoekende lichters hierbij regelend kunnen
optreden. Het bovenstaande geldt nog in sterkere mate bij de tweerijige Vicon,
die over vier rijen werkt, waarbij dan twee gekopte rijen blijven staan.
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TABEL 2
TABLE 2

Overzicht van de bietenrooiers, kop- en ontbladermachines en laders te Veelerveen 1969.
Survey of characteristics of the demonstrated beet harvesters, toppers and loaders.

Machine
Type
Werkbreedte
Kopt en rooit
Lengte m
Breedte m
Hoogte m
Gewicht kg
Spoorbreedte
Aantal wielen
Bandenmaat
Plaats van trekker en
machine
In en uit het werk
stellen
Bediening
Type kopper(s)
Aandrijving van de
taster
Loofverzameling

Eicher 7551
zelfrijdende verzamel
rooier l)
eenrijig
over 2 rijen
5,65
2,95
3,75
4040
verstelbaar
49
voor: 7.50-16
achter: 11-36
buiten het gewas3)
hefinrichting van de
trekker
1 man
geduwd
wiel met tandwielverwisseling
in langs- of dwarszwad

Type lichter(s)

zelfzoekende vleugel
lichter

Type reiniging

zeefrad, snelheid
verstelbaar
dubbel, tweezijdig
werkend
in kipbak (voorover
kippend)
inhoud: 1400 kg

Rijenschoners
Bietenverzameling
Aantekeningen en
bijzonderheden

Kleine 5000 Automatic

Stoll C 45

Schmotzer BK 400

verzamelrooier

verzamelrooier

verzamelrooier

eenrijig
dezelfde rij
5,00
2,95
3,30
2400
verstelbaar
2
12.5-18 AM

eenrijig
over 2 rijen
5,20
3,00
3,00
2050
verstelbaar
2
12.5-18

eenrijig
over 2 rijen
5,15
2,95
2,80
2600
verstelbaar
2
11.5-15

buiten het gewas

buiten het gewas

buiten het gewas

hydraulisch met
aftakas
1 man
geduwd
wiel met tandwiel
verwisseling
in langs- of dwarszwad of gehakseld
op de wagen
zelfzoekende vleugel
lichter

hydraulisch met
aftakas
1 man
geduwd
aftakas

elektrisch hydraulisch
1 man
geduwd
aftakas
in langs- of dwarszwad, of gehakseld
op de wagen
zelfzoekende vleugel
lichter

verstelbaar zeefrad,
2 snelheden
dubbel, tweezijdig
werkend
in kantellosbak
inhoud: 2500 kg

in langs- of dwarszwad of gehakseld
op de wagen
aangedreven, zelf
zoekende vleugel
lichter
zeefrad, snelheid
verstelbaar
dubbel, tweezijdig
werkend
losbak
inhoud: 2250 kg

automatische elektrohydraulische besturing

aangedreven wielen
(uitschakelbaar)

zeefrad kan links- en
rechtsom draaien

zeefrad, snelheid
verstelbaar
dubbel, eenzijdig
werkend
in kantellosbak
inhoud: 2000 kg

9 Op een Eicher werktuigtrekker gebouwd.
2) Van werktuigtrekker.
s) Voorwiel in het gewas.

Bij de drierijige Farmhand, waarbij het ontbladeren c.q. koppen als een aparte
bewerking wordt uitgevoerd, moet men om bovenstaande reden ook zorgen dat
men „aangewerkt" is, dwz. geen gekopte bieten laten staan. Daar bij de Matrot D 2
de ontbladermachine en de lichter op één trekker zijn gebouwd, blijven geen ge
kopte bieten in de grond achter bij onderbreking van het werk. Hetzelfde kan wor
den gezegd van de Kuiken A 500.
Het streven om de trekker- en machinewielen buiten het gewas te houden, is bij
alle eenrijige machines, uitgezonderd de Vicon en Ransomes Catchpole Tanker 33,
verwezenlijkt. Het „wegdrukken" van de bieten is daardoor tot een minimum be
perkt. Indien er wielen door het gewas lopen, is de kans hierop met name bij brede
banden en afwijkingen in de rijenafstand veel groter.
Van de meerrijige machines liepen met uitzondering van de drierijige zelfrijdende
Rustica, de trekker- en/of machinewielen in het gewas. Mede hierdoor is het van
groot belang dat de rijenafstand van het gewas steeds gelijk is, zodat er geen bieten
door wielen omver worden gedrukt. Het is zonder meer duidelijk dat ook de zaaiaansluitingen in deze gevallen nauwkeurig de goede rijenafstand moeten hebben,
dus dat markeurs van zaaimachines juist moeten worden afgesteld! Een nog be18

Rustica RKS 35

Ransomes Catchpole
Tanker 33

Ransomes Catchpole
Powerbeet
zelfrijdende verzamel
rooier 0
eenrijig
dezelfde rij
6,10
4,20
3,45
5944
2,25
42)
voor: 6.00-16
achter: 12-36
buiten het gewas

Vicon E 62

Machine

verzamelrooier

Type

eenrijig
over 2 rijen
4,50
2,50
2,40
1150
verstelbaar
2
8.50-12

Werkbreedte
Kopt en rooit
Lengte m
Breedte m
Hoogte m
Gewicht kg
Spoorbreedte
Aantal wielen
Bandenmaat

in het gewas

Plaats van trekker en
machine
In en uit het werk
stellen
Bediening
Type kopper(s)
Aandrijving van de
taster
Loofverzameling

verzamelrooier

verzamelrooier

eenrijig
dezelfde rij
4,00
2,70
3,30
2400
verstelbaar
2
12.5-18

eenrijig
over 2 rijen
4,35
2,55
2,90
1900
verstelbaar
2
7.50-20

buiten het gewas

in het gewas

hydraulisch met
aftakas
1 man
geduwd
wiel

hefinrichting van de
trekker
1 man
geduwd
wiel

1 man
geduwd
wiel

hefinrichting van de
trekker
2 man 3)
geduwd
aftakas

in langs- of dwarszwad of gehakseld
op de wagen
zelfzoekende vleugel
lichter

over het land ver
spreid

over het land ver
spreid

over het land ver
spreid

verstelbare wiellichter (Oppel)

verstelbare wiellichter (Oppel)

roterende sloffenlichter

Type lichter(s)

hydraulisch

zeefrad

kettingen

kettingen

sloffenlichter en korf

Type reiniging

dubbel, tweezijdig
werkend
in losbak
inhoud: 2300 kg

dubbel, eenzijdig
werkend
in losbak
inhoud: 1350 kg

dubbel, eenzijdig
werkend
in losbak
inhoud: 2540 kg

dubbel, eenzijdig
werkend
dwars(wagen)transporteur

Bietenverzameling

Rijenschoners

Aantekeningen en
bijzonderheden
0 Gebouwd op Ford 4000, ook leverbaar op MF 165.
Van de trekker.
Eén man voor naastrijdende wagen.

2)
3)

langrijker reden voor een nauwkeurige rijenafstand is de vaste afstand tussen de
lichters van de meerrijige machines, waarbij echter zelfzoekende lichters een zekere
correctie mogelijk maken.
Bieten- en loofverzameling
Van de 8 eenrijige bietenrooiers verzamelden 6 machines de bieten in een losbak
of kantellosbak, 1 machine in een kipbak en 1 machine in een naastrijdende wagen.
Dit laatste systeem kan als een voorbijgaande zaak worden beschouwd. De losbak
vraagt t.o.v. de kipbak meer tijd voor het ledigen, hetgeen de capaciteit van de
machine nadelig beïnvloedt, doch heeft daarentegen het voordeel, dat er rijdend
kan worden gelost. Bovendien is, gezien het streven naar een grotere bakinhoud,
de losbak uit constructief oogpunt hiervoor meer geschikt. Verder worden bij het
leegdraaien van de losbak de bieten nog enigszins gereinigd, doch daar staat tegen
over dat er meer kans is op beschadiging en puntverlies. De inhoud van de meeste
verzamelbakken op de eenrijige machines bedroeg 2000 kg of meer, hetgeen vol
doende is om op een perceel van 300 m rond te komen.
19

TABEL 2

(vervolg).

Machine

Vicon E 61

Type

verzamelrooier

Werkbreedte
Kopt en rooit

tweerijig
over 4 rijen

Lengte m
Breedte m
Hoogte m
Grewicht kg
Spoorbreedte
Aantal wielen
Bandenmaat

4,00
4,60
3,30
1500
verstelbaar
3
8.50-12

Plaats van trekker en
machine
In en uit het werk
stellen

in het gewas

Bediening
Type kopper(s)
Aandrijving van de
taster
Loofverzameling
Type lichter(s)
Type reiniging
Rijenschoners
Bietenverzameling
Aantekeningen en
bijzonderheden

Rustica

Farmhand

Matrot D 2

zelfrijdende verzamel
rooier >)
drierijig
dezelfde rijen

verzamelrooier3)

6,50
3,00
3,60
5600
2,50
4
voor: 7.00 X 12
achter: 13-30
in het gewas2)

4,80
5,00
4,20
3780
verstelbaar
2
11.25-28

ontbladerm.
1,10
3,00
1,60
850
3
2
5.50-16

in het gewas

in het gewas

hefinrichting van de
trekker

hydraulisch

hydraulisch met
aftakas

hefinrichting van de
trekker

1 man
getrokken

1 man
getrokken

1 man

1 man
as met ijzeren
klepels en getrokken
nakoppers
aftakas

aftakas

wiel

over het land ver
spreid
roterende sloffenlichters
sloffenlichters en korf

in langs- of dwarszwad
zelfzoekende vleugellichters
zeefrad

dubbel, eenzijdig
werkend
dwars(wagen)transporteur

dubbel, tweezijdig
werkend
in losbak
inhoud: 4000 kg

drierijig
dezelfde rijen (in 2
werkgangen)

wiellichters (Oppel) *)
kettingen

ontbladermachine -f~
voorraadrooier5)
zesrijig
dezelfde rijen
rooier
2,50
2,80
1,50
1050

gekneusd in langs
zwaden van 6 rijen
zelfzoekende schaarlichters
3 zeefraderen
enkele)

in losbak
inhoud: 3400 kg

in langszwad van 6
rijen

*) 120 pk dieselmotor.
2) Alleen de voorwielen na het koppen.
3) Drierijig rooisysteem in twee gescheiden werkgangen; de bieten worden vooraf gekopt door een Farmhand
ontbladermachine of Farmhand kopapparaat (drierijig).
4) Automatische hydraulische besturing voor de middelste lichtschaar (Oppelwielen), hydraulische diepte-instel
ling.
5) Zesrijig rooisysteem in twee gescheiden werkgangen, bietenzwaden geladen met een Matrot lader; ontblader
machine voorop trekker gemonteerd, lichter achterop.
6) Rubber klepels tegen de rijrichting indraaiend.

De beide drierijige machines waren uitgerust met een losbak met een inhoud
van 3,4 resp. 4 ton. Hiermee kan een beperkte tijdsperiode tussen het af- en aan
rijden van de wagens worden overbrugd, zodat de machine niet stil behoeft te
staan. Stilstaand lossen zou voor deze machines te zwaar drukken op hun capaciteit.
De aanwezige zesrijige machines brachten de bieten op langszwaden van 6 resp.
12 rijen. Ze moeten daaruit direct worden geladen, daar bieten in langszwad zeer
kwetsbaar zijn. Als er namelijk veel regen valt, kan men ze nog maar moeilijk
laden, doordat het kale „uitgezeefde" land gauw te nat is en zodra de vorst invalt,
een deel van de bieten snel bevriest.
De wijze van bladverzameling houdt nauw verband met de bietenverzameling.
Als de bieten in verzamelbakken worden gerooid kan het blad in dwarszwaden
worden gelegd, althans, wanneer er geen wagen in het land komt. Indien de bieten
20

Kuiken A

500

Farmhand

zelfrijdende voorraadrooier 0
zesrijig
dezelfde rijen

ontbladermachine

kopper

vierrijig
over drie rijen

drierijig
over drie rijen

5,40
3,30
1,80
2700
verstelbaar
5 2)
4.00-15.5

3,20
4,10
1,60
1210
verstelbaar
2
13-5.60

4,40
3,20/4,20
1,25
2680
verstelbaar
2
13-5.60

in het gewas

in het gewas

in het gewas

hydraulisch

hydraulisch met
aftakas, scalpers
met handel
1 man
as met ijzeren
klepels en ge
trokken scalpers

hefinrichting van
de trekker
1 man
getrokken

in langszwaden,
van 12 rijen
aangedreven
vleugellichters
lichters en
ketting

gekneusd in
langszwaden

in langszwaden
van 6 rijen

rubber klepels en
rubber kloppers
in langszwad van
12 rijen

enkel, in rij
richting werkend

1 man
hydraulisch ver
stelbare vingerloze maaibalk
motor

Matrot

Farmhand
lader

lader

enkel, in rij
richting werkend
uiteinde dwarstransporteur
hydraulisch neerklapbaar

Type
Werkbreedte
Kopt en rooit

4,70
4,40
3,60
1650
3,00
2
11.5-15

Lengte m
Breedte m
Hoogte m
Gewicht kg
Spoorbreedte
Aantal wielen
Bandenmaat

hydraulisch
met aftakas

hydraulisch
met aftakas

Plaats van trekker en
machine
In en uit het werk
stellen

1 man

1 man

4,20
4,10
3,20
1250
2,25
2
7.50-20

Bediening
Type kopper(s)
Aandrijving van de
taster
Loofverzameling

aftakas

1

Machine

Franquet

Type lichter(s)
ketting en
spiraalrol met
rubber rollen

ketting en
zeefrad

dwars(wagen)transporteur

dwars(wagen
transporteur

Type reiniging
Rijenschoners
Bietenverzameling
Aantekeningen en
bijzonderheden

*) Zesrijig rooisysteem in twee gescheiden werkgangen, bietenzwaden geladen met een Franquet lader; rooier
uitgerust met 45 pk dieselmotor.
s) Lagedrukbanden met verhoogde nok.

op langszwaden worden gelegd, waaruit ze later moeten worden geladen of in een
naastrijdende wagen worden gerooid, is dit niet mogelijk. Bij dat laden rijdt men
nog weieens met (modder)-wielen vlak langs het bladzwad; tevens worden de
bieten met laders over het langszwad op de wagen geladen. Daarbij valt natuurlijk
grond in het blad, zodat van schoon blad dan veelal geen sprake kan zijn, tenzij het
blad door een plaat wordt afgeschermd. Op de meeste eenrijige Duitse bietenrooiers
met verzamelbak is het mogelijk het blad enigszins gehakseld op een naastrijdende
wagen te verzamelen. Hiervoor bevindt zich aan het eind van de bladopvoertransportband een werpblazer. Bij de Matrot ontbladermachine is dit laatste systeem
ook mogelijk.
Wil men het blad niet verzamelen doch onderploegen, dan vereist dit bij de meerrijige machines, die het blad in langszwaden afleggen, een extra bewerking.
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Bediening van de machine
Eenmansbediening van de bietenrooiers is, tenzij in gescheiden bewerkingen of
in een naastrijdende wagen wordt gerooid, een uitgemaakte zaak. Bij de Duitse
getrokken rooiers gaat dit veelal met behulp van hydraulische afstandsbediening.
Ook het automatiseren is reeds tot de bietenrooiers doorgedrongen, waarvan
de Kleine A 5000 Automatic en de Farmhand voorbeelden zijn. De eerstgenoemde
machine is voorzien van een langs elektrohydraulische weg gestuurde kop- c.q.
rooiinrichting, waardoor de machine steeds boven het midden van de bietenrij blijft
en de rooidiepte constant blijft. Dit geschiedt met behulp van voelers tussen de
buitenste tasterschijven. Bij de Farmhand is vóór de middelste lichtschaar een
voeler aangebracht, die langs hydraulische weg voor een automatische besturing
van de machine zorgt.

Type lichter
De lichters hebben als taak de bieten zo schoon mogelijk en zonder beschadiging
uit de grond te halen. Het eerstgenoemde geldt met name voor natte zware grond.
De Duitse machines zijn hiervoor uitgerust met vleugellichters, waarvan enkele
worden aangedreven. Het laatste is ook het geval bij de Kuiken A 500. De rote
rende sloffenlichters (Steketee) op de Nederlandse Vicons zijn aan laatstgenoemde
ontwikkeling niet vreemd. De meeste zijn tevens zelfzoekend, zodat ze o.a. bij af
wijkingen in de rijenafstand zelf corrigerend kunnen optreden en tevens de be
diening van de machine vereenvoudigen. De Franse Matrot heeft een schaarlichter,
die veel met de vleugelvorm overeenkomt. Bij de beide Engelse machines zijn,
evenals bij de Amerikaanse, wiellichters (Oppel) toegepast. Met dit type lichter
kan ook snel worden gereden.

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, gemakkelijk uitvoerbare verstelmogelijkheden zijn, die worden benut. De voorloop van een aangedreven tasterwiel is een
belangrijk punt: een taster die veel sneller draait dan de rijsnelheid en een te grote
voorloop heeft, zaagt in de kop van de bieten en maakt dat er te dik wordt ge
kopt; een langzaam draaiend tasterwiel met een te geringe voorloop duwt bieten
omver, zodat ze scheef worden gekopt. Ook te zwaar op de bieten drukkende
tasters kunnen losstaande bieten voorover drukken met als gevolg een slecht kopresultaat, waarbij soms ook koppen afbreken.
Tasters die door de wielen van de machine worden aangedreven hebben een
vaste voorloop, hoewel er meestal wel tandwielen kunnen worden verwisseld. De
voorloop van de tasters, die door de trekkeraftakas worden aangedreven (soms
via de aangedreven lichter), wijzigt zich met de trekker en de trekkerversnellingen
en moet daarom kunnen worden gecorrigeerd. Vandaar dat er soms drie en soms
zelfs zes snelheden mogelijk zijn.
De rijenschoner moet samen met het kopapparaat worden bekeken. Als het
22

14

11. Matrot D2 combinatie van een zesrijige ontbladermachine (voorop de
trekker) en een zesrijige lichter (achter
op de trekker).
12. Kuiken A 500 zelfrijdende voorraadrooier met maaibalk.
13. Matrot bietenopraaplader met een
reinigingsrol met een spiraal van hard
rubberen nokken.
14. Franquet bietenopraaplader met een
reinigingszeefrad.
15. Moeraswagen met acht lagedrukbanden en een tien tons kipbak tijdens
het kippen.
[5
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bietenloof niet wordt verzameld, heeft dit apparaat een zware taak. Het 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 van een dubbel tweerijig werkende rijen
schoner sprake is, kunnen bladresten goed worden verwijderd.
De Kuiken A 500 zelfrijdende zesrijer is niet met een conventioneel kopapparaat
uitgevoerd. Hij maait het blad af, waarna restanten van blad en bladstengels door
met rubber beklede kloppers worden verwijderd. Bij de nieuwe uitvoering van de
machine is achter de maaibalk en de vijzelbak nog een sneldraaiende starre as
met rubber klepels aangebracht, die meehelpen 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 ver
liezen door te diep koppen ook niet gewenst — dat de maaibalk een stuk van de
bietenkop afsnijdt.
Bij de Franse gescheiden bewerkingen van de bietenoogst past men vaak het
ontbladeren toe. 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. Rubber klepels verwijderen daarna
bladresten, terwijl tenslotte nakoppers, die zijn uitgerust met een mes, dat door
een tasterrekje over de ontbladerde bieten wordt geleid, een schijfje van de kop
afsnijden, hem zogenaamd scalperen. De nakoppers snijden vaak ook nog een plak
van de biet af die door de ontbladermachine al genoeg gekopt is. Om dit onge
wenste verlies te voorkomen worden de nakoppers meestal erg dun afgesteld,
hetgeen dan weer tot gevolg heeft dat er nogal wat koptarra aan de bieten achter
blijft. Het laatste dreigt nog meer bij de ontbladermachines voorop een trekker,
omdat deze — om ze kort te houden — slechts één klepelas hebben, meestal alleen
met metalen klepels, soms met metalen en rubber klepels door elkaar. Bij het
Amerikaanse Farmhand bietenrooisysteem trof men beide kopsystemen, koppen
en ontbladeren met drierijige machines, aan.
Het reinigingssysteem
Bij de reiningssystemen van bietenrooiers vallen 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 in toerental meestal verstelbaar zijn. Daar
naast worden bij vele machines aangedreven en/of bewegende lichters aangetroffen,
waarvan wordt verwacht dat ze de bieten schoner uit de grond lichten, waardoor
aan het reinigingssysteem minder zware eisen worden gesteld.
Op de Franse lichters wordt een systeem toegepast dat beoogt de aangehechte
grond te verwijderen door de bieten tegen een roosterhek te slingeren. Dit roosterhek is soms in hoogte verstelbaar, zodat ongerechtigheden, zoals los blad, koppen
en kluiten, die kleiner zijn dan de bieten, kunnen worden weggeslingerd.
Het beste „reinigingssysteem" is echter ongetwijfeld de lichter die de bieten
schoon in de machine brengt!
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18

19

16. Vicon E 61 tweerijige bietenrooier met dwarsafvoer zonder bladverzameling. De machine
werkt over vier rijen.
17. Rustica drierijige zelfrijdende bietenrooier met losbak.
18. Farmhand drierijig kopapparaat met bladverzameling (zes rijen).
19. Farmhand drierijige bietenrooier (zonder kopapparaat) met losbak en automatische
hydraulische besturing en hydraulische diepte-instelling.
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Bij de op langszwad gerooide bieten vindt nog een nareiniging plaats door de
lader. Bij de Franquet lader was vóór de hierop aanwezige kettingen een zeefrad
aangebracht, bij de Matrot lader een rol met een spiraal van hard rubberen nokken,
die de bieten tegenhoudt en op de zij-afvoertransporteur brengt.

RESULTATEN VAN DE ARBEIDSSTUDIES

Inleiding
Tijdens de demonstratie van de rooiers en opraapladers werden behalve kwali
teitsmetingen tevens arbeidsstudies uitgevoerd om de werksnelheid en de capaci
teit van de machines te bepalen. De tijdens de demonstratie te bewerken opper
vlakte was in acht ongeveer gelijke porties verdeeld, voor het bewerken waarvan
de machines steeds een half uur ter beschikking kregen. Wanneer een machine
binnen een half uur klaar was, trad een wachttijd op, die buiten de capaciteits
berekening is gehouden. Dit is ook het geval met wachttijden op een lege wagen
voor de afvoer van de bieten; deze zgn. organisatorische wachttijden kwamen
echter weinig voor.
Resultaten
De tijdens de arbeidsstudies opgenomen tijden zijn in een vijftal deeltijden
samengevat, t.w. voor:
— het rooien, koppen (ontbladeren) of laden zonder meer (hoofdtijd);
— het draaien e.d., waarin alle tijden voor de per werkgang toe te rekenen hande
lingen met uitzondering van het stilstaand lossen van de verzamelbak zijn
opgenomen. De eerstgenoemde handelingen kunnen onder meer omvatten: het
draaien of wenden op de wendakkers, het stilstaand in en uit het werk stellen
van de machines, het leegdraaien van de machine aan het einde van de werk
gang, het plaatsen van de rooier bij de wagen om de verzamelbak te lossen en
het wachten van de rooier op de naastrijdende wagen vóór de nieuwe werkgang;
— het stilstaand lossen van de verzamelbak in een wagen op de wendakkers. Het
rijdend lossen van de verzamelbak werd bij de volgende rooimachines met een
verzamelbak toegepast: Stoll C 45, Ransomes Catchpole Tanker 33 en -Powerbeet en bij de drierijige Rustica en Farmhand. Bij laatstgenoemde machine
werd de verzamelbak meer als een „buffer" gebruikt om de tijd voor het wis
selen van de wagens te voorkomen, zodat de wagen overwegend als naastrijdende wagen fungeerde. De een- en tweerijige Vicon maakten gebruik van
een naastrijdende wagen; het wisselen van deze wagens had tijdens het rooien
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steeds op de wendakkers plaats, zodat hiervoor geen deeltijd kon worden vast
gesteld. Bij de opraapladers kon deze deeltijd alleen voor de Matrot worden
bepaald;
— het ophangen van het kopapparaat in verband met de laatste twee te rooien
werkgangen. Deze handeling komt alleen voor bij rooiers, die het koppen en
rooien over verschillende rijen in dezelfde werkgang uitvoeren. Bij de eenrijige
Vicon had deze handeling niet plaats, terwijl bij de Eicher de arbeidsstudie
werd beëindigd toen nog 4 m te rooien was;
— oponthouden van machine-technische aard.
De hierboven onder de eerste vier punten genoemde tijden leveren tezamen de
zuivere werktijd en alle vijf de punten gezamenlijk de totale waarnemingstijd. Voor
de Franquet opraaplader konden de onder het tweede en derde punt genoemde
deeltijden niet worden vastgesteld, omdat (1) het laden steeds van één zijde van
het perceel plaats had, zodat het draaien aan een „loze" werkgang was gekoppeld
en (2) voor de afvoer van de bieten nagenoeg alleen de moeraswagen beschikbaar
was, zodat geen wisseltijd voor de wagens kon worden vastgesteld.
De in het voorgaande omschreven deeltijden, de zuivere werktijd en de totale
waarnemingstijd zijn per machine in tabel 3 vermeld. Voor de Franquet opraap
lader ontbreken de deeltijden voor het draaien en wisselen van de wagens; de
hiervoor tussen haakjes vermelde tijden zijn ontleend aan de Matrot opraaplader
om toch een indruk van de capaciteit van de eerstgenoemde lader te kunnen geven.
Verder zijn in tabel 3 nog de volgende gegevens opgenomen;
— de gemiddelde lengte van de werkgangen tijdens de beoordeling;
— de tijdens de arbeidsstudie gerooide oppervlakte;
— de gemiddelde tijd voor het draaien en andere tijdens het draaien verrichte
handelingen met de gemiddelde draaiafstand (dwz. de gemiddelde afstand tussen
de gerooide werkgangen, gemeten loodrecht op deze werkgangen) en de ge
middelde tijd voor het stilstaand lossen van de verzamelbak met de gemiddelde
hoeveelheid bieten per keer lossen;
— de gemiddelde werksnelheid;
— het aantal personen, dat bij de bewerking was betrokken. Bij de beide Vicon
rooimachines en de beide opraapladers bedroeg dit aantal twee, in verband
met de naastrijdende wagen; in alle overige gevallen werd het werk door één
persoon uitgevoerd;
— de gestandaardiseerde capaciteit in are/u op basis van de waargenomen zuivere
werktijd, ex- en inclusief de oponthouden.
Voor de berekening van de capaciteit zijn enkele uitgangspunten gestandaardi
seerd. Eén van de redenen hiertoe is het verschil in gemiddelde lengte van de
werkgangen, zoals uit tabel 3 blijkt. Bij een gelijke oppervlakte zal het aantal keren
draaien bij een kort perceel groter en dus de capaciteit van de machine lager zijn
dan bij een lang perceel. De in tabel 3 genoemde capaciteiten kunnen ook worden
aangehouden voor bredere of smallere percelen, mits de hieronder genoemde
uitgangspunten gehandhaafd blijven.
De berekening van de gestandaardiseerde machinecapaciteit is gebaseerd op de
volgende uitgangspunten:
— de wendakkers van het perceel zijn reeds gerooid; het perceel wordt in ge
deelten afgewerkt, waarvan de breedte gelijk is aan tweemaal de in tabel 3
vermelde gemiddelde draaiafstand;
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de lengte van de werkgangen bedraagt 200 m;
een bruto-opbrengst van 55 t/ha;
een rijenafstand van 50 cm;
de verzamelbak wordt tot hoogstens 80 % van de maximale inhoud gevuld en
bij stilstaand lossen daarvan heeft deze handeling op de wendakkers plaats;
het wisselen van naastrijdende wagens met een capaciteit van 4 ton vraagt
0,40 min/keer;
voor de werksnelheid, de tijden voor het draaien en het stilstaand lossen van
de verzamelbak en andere per werkgang toe te rekenen handelingen, alsmede
de tijden voor oponthouden in % van de zuivere werktijd (zie tabel 5) zijn
dezelfde waarden aangehouden als uit de arbeidsstudies voor de desbetreffende
machines zijn verkregen;
voor rust en persoonlijke verzorging is op de hoofdtijd (= de tijd voor het
rooien zonder meer) een toeslag van 15 % gegeven. Op de tijd voor het lossen
van de verzamelbak is geen toeslag en op alle overige handelingen één van
10 % toegekend;
bij de rooiers, die het koppen en het rooien over verschillende rijen in dezelfde
werkgang uitvoeren, zal het perceel op de scheiding van twee af te werken
perceelsgedeelten „open" moeten worden gemaakt. Wanneer het rooiapparaat
niet kan worden uitgeschakeld, zal één werkgang in handwerk en één werk
gang machinaal worden gekopt zonder tevens een werkgang te rooien, dwz.
dat voor de scheiding van twee perceelsgedeelten met de machine één werk
gang extra moet worden gereden. Kan het rooiapparaat wel worden uitgescha
keld, dan kunnen beide extra werkgangen voor de scheiding van twee perceels
gedeelten met de machine worden gedaan. Bij de capaciteitsberekening is
hiermede rekening gehouden.

Bespreking van de resultaten
De gemiddelde tijd. per keer draaien e.d. blijkt in tabel 3 voor de één- en tweerijige rooimachines om de 0,5 min te schommelen en voor de overige meerrijige
rooiers en laders om de 1 min, behalve bij de Kuiken A 500, die steeds kortom
draaide. Behalve bij de drierijige Rustica zal de hogere draaitijd bij de laatstge
noemde meerrijige rooiers een gevolg zijn van de grotere draaiafstand; bij de drie
rijige Rustica vroeg het stilstaand in en uit het werk stellen vrij veel tijd.
De gemiddelde tijd per keer stilstaand lossen van de verzamelbak bleek voor
de vier machines die deze wijze van lossen toepasten nogal uiteen te lopen. Dit
tijdsverschil is op de constructie van het losmechanisme terug te voeren, hoewel
geen verband met de wijze van lossen (kippen, lossen of kantelen + lossen) kon
worden vastgesteld.
De tijd per ha voor het stilstaand lossen van de verzamelbak is enerzijds afhan
kelijk van de inhoud en het al dan niet rijdend kunnen lossen van de verzamelbak
en anderzijds van de constructie van het losmechanisme.
Wat de inhoud van de verzamelbak betreft, zijn in tabel 4 de volgende gegevens
per rooier opgenomen:
— de inhoud van de verzamelbak volgens opgave van de fabrikant of importeur;
— de berekende maximale hoeveelheid in de verzamelbak bij stilstaand lossen
tijdens de demonstratie;
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— de vullengte (dwz. de werkganglcngte, die in één verzamelbak kan) bij 80 %
vulling voor twee rijenafstanden en drie opbrengsten. Deze vullengten zijn op
tientallen meters afgerond.
Uit tabel 4 blijkt in de eerste plaats, dat bij stilstaand lossen de maximale vulling
van de verzamelbak tijdens de demonstratie uiteenliep van 34 tot 80 %. Verder
is uit de in deze tabel vermelde vullengten van de verzamelbak zonder meer
duidelijk, dat een werkganglengte van bijv. ca. 300 m met de grote verzamelbak
(2.000-2.500 kg) op de eenrijige rooiers globaal twee werkgangen en de verzamelbak
bij de overige rooiers één werkgang kan bevatten.
Wat het rijdend lossen van de verzamelbak betreft, dient nog het volgende te
worden opgemerkt. Enerzijds heeft het rijdend lossen een verhoging van de capa
citeit van de rooimachine tot gevolg, anderzijds heeft deze werkwijze consequenties
ten aanzien van het op het rooien aansluitende transport. Deze consequenties zijn
besproken in publikatie 133 van het I.L.R. (blz. 32), zodat hier wordt volstaan
met de conclusie uit genoemde publikatie. „Het zal van de rooisnelheid, van de te
overbruggen transportafstand, van de inhoud van de verzamelbak en de wagens
alsook van de transport- en lostijd van de wagens afhangen, of stilstaand, rijdend,
dan wel afwisselend stilstaand en rijdend kan worden gelost".
Zoals uit de in tabel 3 vermelde lostijden per keer blijkt, heeft ook de construc
tie van het losmechanisme invloed op de lostijd van de verzamelbak. De invloed
van de lostijd op de zuivere werktijd is echter niet zo groot. Wanneer door ver
betering de lostijd per keer met 0,10 min daalt, levert deze verbetering per hectare
bij een werkganglengte van 200 m een winst van 10 min bij de kleine en van 5 min
bij een grote verzamelbak op eenrijige rooiers op.
De werksnelheid liep voor de eenrijige rooiers uiteen van 4,6 tot 6,5 km/u. Voor
de meeste eenrijige rooiers lag die snelheid tussen 5,5 en 6,5 km/u. Opvallend zijn
de lage snelheden bij de eenrijige Vicon en de getrokken Ransomes Catchpole
Tanker 33 in vergelijking met de tweerijige Vicon resp. de zelfrijdende Ransomes
Catchpole Powerbeet; de voor de demonstratie met de eenrijige Vicon gebruikte
trekker zou volgens de fabrikant niet de gewenste versnelling bezitten. Dit zou ook
gelden voor de trekker bij de Stoll C 45. Van de meerrijige rooiers bereikte de
tweerijige Vicon een werksnelheid, die met die van de meeste eenrijige rooiers
overeenkwam, terwijl de drierijige Rustica tot een snelheid van 4,5 km/u kwam.
Wat de drierijige Farmhand machines betreft, blijkt de werksnelheid van de ontbladeraar ongeveer 2 km/u lager te liggen dan die voor de kopper en rooier, die
beide de hoogste werksnelheid van alle rooiers opleverden. De zesrijige Kuiken
A 500 en Matrot bereikten snelheden van ruim 2 en 3 km/u.
Bij de opraapladers blijkt de hoeveelheid produkt per strekkende meter zwad
de werksnelheid te beïnvloeden. Bij bietenzwaden van 12 rijen bereikte de Franquet
een werksnelheid van 1,9 km/u en bij zwaden van 6 rijen kwam de Matrot tot een
snelheid van 3,3 km/u. Bij de Matrot kwamen de rooier en de opraaplader dus
tot dezelfde snelheid, zodat deze machines — althans tijdens de demonstratie —
op elkaar waren afgestemd.
In het algemeen kan worden gesteld, dat — in vergelijking met vorige demon
straties — de werksnelheid nog steeds stijgende is.
De op basis van de zuivere werktijd gestandaardiseerde capaciteit liep voor de
eenrijige rooiers uiteen van ruim 16 tot bijna 24 are/u en bedroeg gemiddeld 19,2
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Vullengte (afgerond op 10 m) van de verzamelbak bij 80 % vulling van de daarmee uitgeruste
rooimachines bij twee rijenafstanden en drie opbrengsten.
TABLE 4 Filling length (rounded off to 10 m) of the tank at 80 % filling for two row distances and three
yields.
TABEL 4

Rooimachine
Harvesting machine

Maximale
Inhoud
verzamel hoeveelheid
bak In kg tijdens de
(volgens demonstra
tie in kg
fabrikant)
Maximum
Capacity of quantity in
tank in kg tank during
(according demonstra
to firm)
tion In kg

Vullengte van de verzamelbak bij 80 % vulling in m bij een
Filling length of tank at 80 % filling in m for a
rijenafstand van 44 cm en een
opbrengst in ton/ha van

rijenafstand van 50 cm en een
opbrengst in ton/ha van

TOW distance of 44 cm and a

row distance of 50 cm and a
yield in tonlha of

40

50

60

40

yield in ton/ha of

Eenrijige machines
Rustica RKS 35
Kleine 5000 A
Schmotzer BK 400
Stoll C 45
Eicher
Ransomes Catchpole
— Tanker 33
— Powerbeet

2.500
2.500
2.000
2.250
1.400

j
}
1.606
—
803

1.180
940
1.060
660

910
730
820
510

760

1.000

610
680
420

800
900
560

1.350
2.500

—
—

640
1.180

490
910

410
760

Drietijige machines
Rustica
Farmhand

4.000
3.400

610
520

480
410

400
340

50

1

09

800
640
720
450

670
530
600
370

1.000

540

430
800

360
670

530
450

430
360

360
300

are/u. De tweerijige Vicon en de drierijige Rustica kwamen tot een capaciteit van
ongeveer 40 are/u. De Farmhand kopper en de zesrijige Kuiken rooier bereikten
op basis van de zuivere werktijd een capaciteit van ongeveer 55 are/u; de Farm
hand ontbladeraar bleef ca. ll/2 are/u beneden, de drierijige Farmhand rooier kwam
ca. 5 are/u boven deze capaciteit. De zesrijige Matrot rooier bereikte van alle
rooiers de hoogste capaciteit van 67 are/u; de Matrot opraaplader bleef iets beneden
deze capaciteit, terwijl de Franquet opraaplader tot een capaciteit van bijna 80 are/u
zou kunnen komen.
Bij het beoordelen van bovenstaande capaciteiten dient, behalve met storingen,
nog rekening te worden gehouden met aan- en afloopwerkzaamheden, zoals het
gereedmaken van de trekker of zelfrijdende machines, het transport naar en van
het perceel, het afstellen van de machine, enz. Bovendien worden bovenstaande
capaciteiten alleen bereikt, wanneer de afvoer van de bieten zodanig wordt ver
zorgd, dat steeds op tijd weer een lege wagen bij de rooier of opraaplader aanwezig
is en geen wachttijden voor deze werktuigen optreden. In de praktijk zullen de
capaciteiten dus lager liggen dan de hierboven genoemde.
Wat de oponthouden betreft (tabel 5), blijken deze slechts bij enkele machines
van betekenis te zijn. De Eicher had moeilijkheden met de aangeaarde bieten, de
Farmhand rooier — voornamelijk vóór de middag — met het ontbladeren (koppen)
en rooien van uit de rij gedrukte bieten en de Matrot rooier met het, vooral op
kweekplekken, vollopen van de lichters.
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TABEL 5 De tijdens de beoordeling opgetreden oponthouden van de machines in % van de

zuivere werktijd en de oorzaken van deze oponthouden.

TABLE 5 Unavoidable delay time in percentages of net working time and the causes of the

delays per machine.

Oponthouden / Unavoidable delays

Machine

in % van zuivere
werktijd
in % of net
working time
totaal
total

Eenrijige machines
Rustica RKS 35
Kleine 5000 A
Vicon E 62
Schmotzer BK 400
Stoll C 45
Eicher

21,6

Ransomes Catchpole

21,6
1,2

— Tanker 33

7,7

— Powerbeet

4,3

6,5
2,0
1,5

Vicon E 61

2,0

2,0

Rustica 3-rijig

3,2

Farmhand
— kopper
— ontbladeraar

I 0,9
1,5
I 0,8

1,9
2,9

0,8

Meerrijige machines

— rooier

19,9

1,9
2,9
1 7>7
1
112,2

1,3
Kuiken A 500

3,7

Matrot rooier

23,0

Franquet opraaplader
Matrot opraaplader

5,0
1,0

oorzaken / causes

naar
oorzaak
per cause

1,5
L 0,9
ƒ 2,7
120,3
5,0
1,0

bijstellen machine
opheffen verstopping lichtelement met loof
opheffen aanlopen V-snaar
verstopping
te vette slipkoppeling van bietenopvoerketting
bijstellen machine
opheffen verstopping kopapparaat
opheffen verstopping met kweek
bijstellen machine
opheffen vastlopen bietenopvoerketting door bieten
geleider
bijstellen rooi- en kopapparaat in verband met aan
passing aan de aangeaarde bieten
opheffen verstopping met loof en grond bij kopper
en lichter
vastzetten losgeraakte aftakas met nieuwe spie
bijstellen bietenopvoerketting
vastzetten rooielement
kleine oponthouden door te veel grond bij rooi
element, spannen van ketting lostransporteur, bij
stellen diepteregeling en vallen van bieten naast de
wagen bij het rijdend lossen
verwijderen van tussen de opvoerketting en de ge
leiding vastgeraakte bieten
bijstellen kopapparatuur
opheffen verstoppingen met loof of grond bij lichters
opheffen verstoppingen met loof bij haspel
bijstellen scheefgelopen aandrijfketting van de tasters
vastzetten losgeschoten aftakas
verstellen spoorbreedte i.v.m. het uit de rij drukken
van bieten
opnieuw rooien van gedeelten omdat de rooier uit
de rijen liep, doordat de wielen van de trekker vóór
de ontbladeraar en de kopper, bieten uit de rij had
den gedrukt. Ook het wiel van de rooier zelf dat
door het gewas liep drukte soms bieten uit de rij
terugrijden en verwijderen in handwerk van loof
over 30 m i.v.m. het afwezig zijn van bieten aan de
buitenzijde van de eerste werkgang
opheffen verstopping loofafvoer
verwijderen afrasteringspaal uit loofafvoer
bijstellen lichters
reinigen van vnl. met kweek volgelopen lichters en
verwijderen steunwielen van de lichtapparatuur
bijstellen kap aan einde bietenopvoerketting
leegdraaien machine i.v.m. teveel grond
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OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN
Algemeen
1. Voor de machinale bietenoogst verdient een rijenafstand van 50 cm de voor
keur, zeker als er met trekkers door het gewas moet worden gereden. Door
banden omvergeduwde bieten vormen een bron van verliezen.
2. Nauwkeurige zaaiaansluitingen zijn vooral van grote betekenis bij rooiers,
die niet dezelfde rij (en) in één werkgang koppen en rooien (zgn. over twee
of meer rijen werken). In geval van meerrijig rooien moet het aantal pijpen
waarmee gezaaid werd deelbaar zijn door het aantal lichters van de machine.
Goede rijenafstanden binnen de zaaislag zijn uiteraard van primair belang.
3. Indien de bieten tegen het sluiten van het gewas worden aangeaard, moet
dit zeer nauwkeurig geschieden zonder de planten zijdelings weg te drukken.
Hierbij gemaakte fouten beïnvloeden later het rooi- en kopwerk nadelig.
4. Bij het koppen van de bieten moet tenminste het blad en het bovenste deel
van de kop worden verwijderd.
5. Schieters in het gewas benadelen de kwaliteit van het koppen met conven
tionele 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.
6. Hoog boven de grond groeiende en losstaande bieten leveren voor machinaal
koppen grote bezwaren op en ze beïnvloeden de rooiverliezen soms zeer sterk.
Behalve de grond, de stand van het gewas (in een hol gewas komen vaak veel
grote bieten voor), speelt ook het ras voor de aanwezigheid van grote hoge
en losstaande bieten een rol. Aanaarden geeft op zandgronden de bieten een
vastere stand en is tevens een goede maatregel ter bestrijding van onkruid.
7. Bieten in langszwad op het kale land vormen bij regen en vroeg invallende
vorst een groot risico, dat vermeden moet worden. Er moet vooral bij een
toenemende rooicapaciteit (meerrijige machines) met meer tussenopslag aan
hopen rekening worden gehouden. Deze moet verliesarm zijn, waarvoor het
in ieder geval nodig is de bieten vers, onbeschadigd en vooral niet te diep
gekopt, aan de hoop te rijden.
8. Op lichte gronden worden minder hoge eisen aan de reinigingsorganen van de
bietenrooiers gesteld, mits een goede onkruidbestrijding heeft plaatsgevonden.
Bieten rooien en Iaden
9. 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 van de eenrijige als de meerrijige, maakt een volledige
benutting van alleen de gunstige omstandigheden mogelijk, mits de seizoen
capaciteit van de machines niet wordt overschat en er niet wordt gewacht tot
men weer kan leveren.
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10. Het totale rooiverlies bij de machines lag tussen de 1,4 en 6,8 t/ha (gemid
deld 2,7 t/ha) ofwel tussen de 2,8 en 13 % van de netto-opbrengst (gemid
deld 5,1 %). Hoge verliezen gingen soms gepaard met hoge verliezen op en in
de grond, soms ook met een hoog verlies door te diep koppen.
11. Dun koppen c.q. een hoog percentage koptarra ging meestal samen met weinig
bietverlies door te diep koppen. Een laag percentage koptarra met een laag
verlies door te diep koppen kwam samen zelden voor. Het omgekeerde, nl.
een relatief hoog percentage bietverlies door te diep koppen en veel koptarra
kwam meer voor, hetgeen duidt op onregelmatig kopwerk.
12. Het percentage koptarra wordt nauwelijks beïnvloed door groene bladresten
aan de gekopte bieten, doch ze zijn niettemin ongewenst. Een hoog percentage
koptarra ging veelal gepaard met een slecht waarderingscijfer ten aanzien van
vast blad.
13. Het verlies op de grond was soms hoog. Het werd meestal veroorzaakt doordat
hoge losstaande bieten door rijenschoners uit de rij werden geslagen en/of door
koppers of wielen omvergeduwde bieten, die niet in de lichter(s) en/of de
machine terechtkwamen.
14. Zoals in punt 1 reeds is vermeld, kunnen de wielen van trekkers die door
het gewas rijden ook een oorzaak vormen van omvergeduwde bieten, die niet
altijd in de rooier terechtkomen. Indien alle wielen van trekker en rooier
buiten het gewas lopen is dat gunstig. Een andere methode is, dat de kop- en
lichtelementen vóór de wielen werken.
15. Het verlies in de grond was veelal laag. Dit verlies wordt als regel veroorzaakt
door een ondiepe afstelling of door omvergeduwde en afgebroken bieten.
16. De grondtarra en de hoeveelheid losse grond waren op deze zandgrond zeer
gering.
17. Bij de voorraadrooiers zijn de laders, die de bieten uit de langszwaden op
nemen, belangrijk. Ze moeten meestal een groot deel van de bietenreiniging
en bladverwijdering voor hun rekening nemen, waarbij de beschadiging van
de bieten tot een minimum beperkt moet blijven. Wanneer ze het zwad niet
goed opnemen, vormen ze een bron van verliezen.

Bietenrooisystemen
De in onderstaande punten genoemde capaciteiten zijn op zuivere werktijd ge
baseerd. Bij deze capaciteiten is dus geen rekening gehouden met storingen, aanen afloopwerkzaamheden (gereedmaken trekker, transport naar en van het perceel,
afstellen van de machine, enz.) en eventuele wachttijden op lege wagens bij de
afvoer van de bieten. In de praktijk zullen de capaciteiten daarom lager liggen
dan in het onderstaande is vermeld.
18. De capaciteit van de eenrijige rooiers loopt — afhankelijk van de rooisnelheid — uiteen van 16 tot 24 are/u. Bij de eenrijige rooiers met verzamelbak
heeft het rooien plaats volgens een eenmansmethode en bij die met een naastrijdende wagen volgens een tweemansmethode.
19. De tweerijige getrokken wagenrooier kan een capaciteit bereiken, die ongeveer
het dubbele is van een eenrijige machine. Deze rooier vraagt een tweemans
methode in verband met de naastrijdende wagen.
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20. Bij de drierijige zelfrijdende rooier met een grote verzamelbak is met een
eenmansmethode een zelfde capaciteit bereikt als bij de tweerijige getrokken
wagenrooier.
21. Het drierijig oogsten in twee bewerkingen vraagt een afstemming tussen de
getrokken ontbladeraar of kopper en de getrokken rooier met grote verzamel
bak. De indruk werd verkregen, dat onder minder gunstige omstandigheden
de inhoud van de verzamelbak niet altijd volledig kan worden benut. Bij deze
overwegend driemansmethode werden capaciteiten bereikt van 50 tot 62,5
are/u.
22. Het als een eenmanssysteem uitgevoerde rooien in een langszwad met zesrijige machines leverde — afhankelijk van de werksnelheid — capaciteiten
van 55-67 are/u op. Bij de zelfrijdende machine liggen de bieten in zwaden
van 12 rijen en bij de op een zware trekker gebouwde kopper en rooier in
zwaden van 6 rijen. Deze werkwijze had tot gevolg, dat laatstgenoemde zwaden
weliswaar met een grotere snelheid konden worden geladen dan de eerstge
noemde, maar de capaciteit van de opraapladers ten gunste van de zwaden van
12 rijen uitviel.
23. Bij rooiers met een verzamelbak zal de beslissing om deze bak stilstaand,
rijdend, dan wel afwisselend stilstaand en rijdend te lossen, afhangen van de
volgende factoren: de rooisnelheid, de inhoud van de verzamelbak, de inhoud
van de wagens, de te overbruggen transportafstand en de transport- en lossnelheid van de wagens.
Veiligheidsaspecten van de machines
24. Ten aanzien van de controle van de arbeidsinspectie op de veiligheid van de
gedemonstreerde machines kan worden gesteld, dat in het algemeen hieraan
goede aandacht was besteed. Bij een aantal machines bleek o.a. de hoofd
aandrijfas niet met een losse buis te zijn beschermd. Ook ontbrak in sommige
gevallen de beschermkap om de kruiskoppeling van de koppelingsas.
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SAMENVATTING

De tiende landelijke bietenrooidemonstratie in Nederland werd gehouden op
zware zandgrond met een humusgehalte van ± 8 %. Het bietengewas (ras KW
Polybeta) was met een zesrijige precisiezaaimachine gezaaid op een rijenafstand
van 50 cm, met de hand opeengezet en bij de laatste keer schoffelen licht aangeaard.
Het aantal planten per ha varieerde van 56.000-86.000 en de gemiddelde netto
opbrengst was 52 t/ha. Er werden 13 bietenrooiers gedemonstreerd waarvan er 8
eenrijig waren, 1 tweerijig, 2 drierijig en 2 zesrijig. Het werk van deze bietenrooiers
werd beoordeeld op hoeveelheid losse grond, grondtarra, koptarra, bietverlies door
te diep koppen, verlies in en op de grond. Daarvoor werden per machine 40 mon
sters verzameld. Gelijktijdig werd van alle machines een volledige arbeidsstudie
uitgevoerd.
De resultaten zijn in tabellen weergegeven, terwijl ook een aantal technische
bijzonderheden van de machines in een tabel is bijeengebracht. Met de opgedane
ervaringen worden tenslotte enkele opmerkingen en aanbevelingen gegeven.

SUMMARY

The tenth national beet harvester demonstration in the Netherlands took place
on a sandy soil with an organic matter content of appr. 8 %. Seeding (variety
KW Polybeta) was done with a six row precision drill the rows being spaced 50 cm
apart. The crop was hand singled and was given slight ridges during the final
hoeing. Plant density ranged from 56.000 to 86.000 per ha while the average net
yield amounted to 52 tons/ha. Demonstrated were 13 beet harvesters viz. 8 single
row, 1 two row, 2 three row and 2 six row machines. Their performances were
judged on loose soil, dirt tare, undertopping, overtopping and beet losses below
and on surface. For that purpose 40 samples per machine were collected. At the
same time a detailed work study was made on each of the participating machines.
The aggregate results together with a number of technical details are collected
in tables. In conclusion a few recommendations, based on the experiences gained,
are added.
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RÉSUMÉ

La dixième démonstration nationale d'arracheuses betteraves sucrières aux PaysBas eut lieu sur un sol sablonneux lourd d'une teneur en matière organique d'en
viron 8 %. Le semis (variété KW Polybeta) était effectué à l'aide d'un semoir de
précision à un écartement de 50 cm. Le champ était démarié à la main et légère
ment butté au dernier ratissage. La densité de plantation variait de 56.000 à 86.000
plantes/ha, le rendement moyen étant 52 tonnes/ha net. Treize arracheuses fûrent
montrées dont 8 à un rang, 1 à deux rangs, 2 à trois rangs et 2 à six rangs. La
qualité de travail de ces arracheuses fût jugée sur la tare terre détachée et attachée,
le décolletage insuffisant, les pertes de betteraves par un décolletage excessif et
celles dans le sol et en surface. Le jugement était basé sur 40 échantillons par
machine. En même temps on fit une étude de travail détaillée sur chacune des
machines participantes.
L'ensemble des résultats ainsi qu'un nombre de caractéristiques techniques sont
résumés dans des tableaux. A la fin suivent quelques remarques et recomman
dations, fondées sur les expériences obtenues.

ZUSAMMENFASSUNG

Die zehnte, nationale Vorführung von Rübenerntemaschinen in den Niederländen
hat auf einem schweren Sandboden mit einem Humusgehalt von etwa 8 % stattge
funden. Die Rübensaat (Sorte KW Polybeta) war mit einem sechsreihigen Einzel
korndrillgerät durchgeführt auf einer Reihenweite von 50 cm. Der Bestand war
von Hand vereinzelt und bei der Endhacke leicht angehäufelt. Die Pflànzenzahl
schwankte zwischen 56.000 und 86.000 je ha, der durchschnittliche Reinertrag belief
sich auf 52 Tonnen/ha. Dreizehn Rübenroder wurden vorgeführt, bzw. 8 ein-,
1 zwei-, 2 drei- und 2 sechsreihigen Maschinen. Ihre Leistung wurde beurteilt nach
lockerem Schmutz, Schmutzprozent, Kopftarra und Verluste durch zu tief köpfen
und verlieren oder nicht roden von Rüben. Dazu wurden 40 Proben je Maschine
eingesammelt. Gleichzeitig wurden die teilnehmenden Maschinen einer ausführ
lichen Arbeitsstudie unterworfen.
Die sämtlichen Ergebnisse wie auch eine Reihe technischer Einzelheiten der
Maschinen sind in Tabellen erf asst. Abschliessend werden einige auf den gewon
nenen Erfahrungen gegründete Bemerkungen und Empfehlungen hinzugefügt.
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No. 115 TECHNISCHE GEGEVENS WIELTREKKERS
door ir. J. Terpstra, H. B. Leeuwerke en J. van Maanen, januari 1968
ƒ 3,20
No. 116 BEPROEVING TROMMELSCHUDDERS (IN GROEPSVERBAND),
januari 1968
ƒ 3,15
No. 117 MECHANISATIE VAN DE BIETENZAADTEELT
door ir. K. de Koning, februari 1968
ƒ 3,40
No. 118 ZAAIAFSTANDEN EN OPKOMST VAN SUIKERBIETEN
door E. N. C. Meijer, mei 1968
ƒ2,40
No. 119 BEPROEVING STALVENTILATOREN (IN GROEPSVERBAND),
juli 1968
ƒ6,—
No. 120 AARDAPPELVERZAMELROOIERS - VERSLAG VAN DE
AARDAPPELROOIDEMONSTRATIE IN DE VEENKOLONIËN
(TER APEL) 1967
door ir. A H. J. Siepman en ir. M. M. de Lint, augustus 1968
ƒ 2,95
No. 121 WERKMETHODEN BU DE VOEDERBIETENOOGST
door N. Hoogendoorn, september 1968
ƒ 2,65
No. 122 JAARVERSLAG 1967, oktober 1968
uitverkocht
No. 123 PERIODIEKE PRODUKTE- EN KOSTENBEWAKING IN DE
LEGHENNEN- EN VARKENSHOUDERIJ
door ir. P. B. A. v. d. Heijde met medewerking van Z. J. Halman,
november 1968
ƒ 2,70
No. 124 NHa-INJECTIE - VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK BETREF
FENDE EEN NIEUWE METHODE VOOR HET TOEDIENEN
VAN STTKSTOFKUNSTMEST
door J. Bouma en H. van Essen, november 1968
ƒ 3,30
No. 125 RIJENDUNNEN EN TASTDUNNEN IN SUIKERBIETEN
door E. Strooker, januari 1969
ƒ 2,80
No. 126 ARBEIDSORGANISATIE-ONDERZOEK OP GEMENGDE
BEDRIJVEN MET EEN OMVANGRIJKE TAK FOKVARKENS
door Z. J. Halman, maart 1969
ƒ 3,25
No. 127 BEPROEVING VACUÜMMESTZUIGERS (IN GROEPSVERBAND),
april 1969
ƒ3,50
No. 128 BEPROEVING PRECISIEZAAIMACHINES (IN GROEPS
VERBAND), april 1969
ƒ2,90
No. 129 ONDERZOEK NAAR HET MAAIEN VAN GRAS MET
LANDBOUWCtRKELMAAIERS
door A. van Wijk, mei 1969
ƒ 2,85
No. 130 BEPROEVING LANDBOUWCIRKELMAAIERS (IN GROEPS
VERBAND), juli 1969
ƒ3,65
No. 131 JAARVERSLAG 1968, september 1969
ƒ2,50
No. 132 HET SCHOONMAKEN VAN MAAIDORSERS TER VOORKOMING
VAN VERMENGING VAN ZAAIZADEN EN HET OVERBRENGEN
VAN SCHADELUKE ONKRUIDEN
door ir. K. de Koning, september 1969
ƒ 2,60
No. 133 AARDAPPELVERZAMELROOIERS. VERSLAG VAN DE
LANDELUKE AARDAPPELROOIDEMONSTRATIE TE WARFFUM
IN 1968
door ir. M. M. de Lint en ir. A. H. J. Siepman met medewerking van
B. v. d. Weerd, oktober 1969
ƒ2,90

No. 134 GROND EN WERKTUIG. EEN OVERZICHT VAN DIVERSE
GRONDBEWERKINGSSYSTEMEN MET DE DAARBIJ
BEHORENDE WERKTUIGEN
door ir. G. J. Poesse met medewerking van J. Boer en
ir. A. A. Hofman, november 1969
No. 135 OVER DE PRECISIE VAN PRECISIEZAAIEN
door E. Strooker, december 1969
No. 136 TECHNISCHE GEGEVENS WIELTREKKERS
door ir. J, Terpstra, G. Kiers en D. Foeken, januari 1970
No. 137 VEILIGHEIDSCABINES, -FRAMES EN -BEUGELS, januari 1970
No. 138 MECHANISATIEMOGELIJKHEDEN BIJ HET VERSTREKKEN
VAN RUWVOER
door A. H. Bosma, januari 1970

ƒ 3,20
ƒ 2,70
ƒ 3,90
ƒ2,75
ƒ 3,—
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Verkrijgbaar bij het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen
door storting op giro 880018

DRUKKERIJ MODERN N.V. - EENNEKOM

