IHISTITIIIIT llllli: MMIIIIIlHTBI'IIMEh (I MTIOIAUSITIE

4291

48d

Rapport no. 16
Werkmethoden bij de voorjaarsgrondbe•werking» het zaaien en de verzorging
van het gewas "bieten op een vijftal
"bedrijven in de provincie Zeeland
door:
F.J. Edens

I H H O U D
biz.
Inleiding
Bedrijf A

1

- zaaiklaar maken von de grond en het zaaien

1

- de opkomst en de verdere ontwikkeling van het gewas

3

- werkzaamheden voor het opeenzetten

3

- opeenzetten

^

- werkzaamheden na het opeenzetten

U

Bedrijf B

6

- zaaiklaar maken van de grond en het zaaien

6

- de opkomst en de verdere ontwikkeling van het gewas

7

- werkzaamheden voor het opeenzetten

8

- opeenzetten

9

- werkzaamheden na het opeenzetten

9

Bedrijf C

11

- zaaiklaar maken van de grond en het zaaien

11

- de opkomst en de verdere ontwikkeling van het gewas

12

- werkzaamheden voor het opeenzetten

12

- opeenzetten

13

- werkzaamheden na het opeenzetten

1U

Bedrijf D

15

- zaaiklaar maken van de grond en het zaaien

15

- de opkomst en de verdere ontwikkeling van het gewas

17

- werkzaamheden voor het opeenzetten

17

- opeenzetten

18

- werkzaamheden na het opeenzetten

19

Bedrij f E

20

- zaaiklaar maken van de grond en het zaaien

20

- de opkomst en de verdere ontwikkeling van het gewas

21

- werkzaamheden voor het opeenzetten

21

- opeenzetten

21

- werkzaamheden na het opeenzetten

21

Vergelijkend overzicht

22

Samenvatting en conclusies

27

Stn.365-70/8-7-196k

Inleiding
Op de akkerbouwbedrijven zijn vele werkzaamheden gemechaniseerd
waardoor de arbeidstoppen sterk zijn afgevlakt. Een algemeen bekend
feit is dat de verzorging van het gewas bieten op de meeste bedrijven
nog een flinke arbeidstop veroorzaakt.
De voor het opeenzetten benodigde tijd is sterk afhankelijk van
de regelmaat en de standdichtheid van het gewas. Verder is vooral de
structuur van de grond en de onkruidbezetting van invloed op de be
nodigde hoeveelheden werk. Om meer inzicht te krijgen in de verschil
lende factoren die invloed uitoefenen op de opkomst en de verdere ont
wikkeling van het gewas en mede daardoor op de benodigde werktijd in
de verzorgingsperiode, zijn in 1961 en 1962 op een viertal akkerbouw
bedrijven op Noord-Beveland en in 1961 op een gemengd bedrijf op
Walcheren, de voorjaarsgrondbewerking, het zaaien en de verdere ver
zorgingswerkzaamheden in studie genomen. Hiervoor werd per bedrijf
steeds voor éên perceel bieten een gedetailleerde tijdschrijving in
gevoerd.
Per bewerking, vanaf het zaaiklaar- naken, van de grond tot en met
de laatste keer wieden van het gewas, werd de benodigde werktijd als
mede de hierbij gebruikte werktuigen e.d. omschreven. Naast deze no
teringen zijn de bedrijven regelmatig bezocht, teneinde de op de werk
zaamheden van invloed zijnde omstandigheden zo goed mogelijk vast te
leggen.
In dit verslag wordt eerst een overzicht gegeven per bedrijf
en daarna een samenvatting.

Bedrijf A
Algemene gegevens
De totale bedrijfsgrootte is ^0 ha en in beide jaren werd
het gehele areaal bieten in het onderzoek betrokken. In 1961
was dit op een perceel een oppervlakte van 8,60 ha. Grondsoort:
klei met 35 - 50 % afslibbare delen. De voorvrucht bestond voor
2/3 deel uit wintertarwe en voor 1/3 uit erwten. In 1962, ook
weer êên perceel, bedroeg de oppervlakte 8,33 ha. Grondsoort:
klei met Uo - 55 % afslibbare delen. Voorvrucht voor de helft
het gewas vlas en voor de andere helft het gewas erwten.
In beide jaren was de grond voor de winter op wintervoor
geploegd. Het opeenzetten en wieden werd in 1961 uitgevoerd door
drie personen en in 1962 door twee personen.
Zaaiklaar maken van de grond en het zaaien
In beide jaren was de grond voor de winter op wintervoor ge
ploegd. In verband met de toestand van de grond werd het perceel
in gedeelten zaaiklaar gemaakt. Begonnen werd op het gedeelte dat
het eerst voldoende was opgedroogd. De bewerkingen die werden toe
gepast hielden nauw verband met de toestand van de grond.
In 1961 werd de eerste bewerking uitgevoerd met de tandensleep.
Dit in tegenstelling tot 1962, waarbij als eerste bewerking het zo
genaamde "duizenden" werd uitgevoerd. De duizendpooteg werd hiertoe
in achterwaartse richting, met de ploegsnede mee, over het land getrok
ken.
In 1961 werd, na de reeds genoemde bewerking, met de tanden
sleep op het eerste bewerkte gedeelte, groot U,3 ha, êên keer geëgd
met de duizendpooteg, waarachter een sleepbord was gekoppeld. Door
deze bewerkingen, uitgevoerd in voldoende droge grond, werd een rede
lijk goed zaaibed verkregen met een circa zes cm fijne losse toplaag.
Op het andere gedeelte van het perceel, uitgezonderd een gedeelte
van 0,5 ha, dat met de spitploeg was bewerkt, was tijdens de grondbe
werkingen de toestand van de bovengrond goed en die van dë ondergrond
matig.
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Ka de eerste bewerking met de tandensleep werd het perceel
nog twee keer met de tandensleep bewerkt. Het slepen werd gedeelte
lijk uitgevoerd door twee personen. Door deze bewerkingen werd een
zaaibed verkregen met een circa 3 - 5 cm dikke losse toplaag. Ten
opzichte van het eerste bewerkte gedeelte van het perceel was de
losse toplaag minder dik.
In 1962 werd na het zgn. duizenden het perceel met de duizendpooteg een keer overlangs en een keer overdwars geëgd. Als laatste
bewerking werd het land gesleept. Deze bewerkingen werden steeds
uitgevoerd op het moment dat de grond voldoende was afgedroogd.
Hierdoor werd een goed zaaibed verkregen met 2 - 5 cm losse laag
in de bovengrond. Voor de bovengenoemde bewerkingen werden de volgende
werktuigen gebruikt:
- tandensleep, tandlengte 10 cm, werkbreedte 3 m,
- duizendpooteg, vierveldstandlengte 18 cm, werkbreedte 3,75 m,
- sleepbord, 2.00 x 2.25 m
- trekker, Nuffield diesel, 40 m, bandenmaat 12 - 38.
De totaal bestede werktijden per ha bedroegen aan manuren
respectievelijk werkuren in 1961 4,4 en 3,8 uur en in 1962 2,8 en
2,8 uur.
Het zaaien werd uitgevoerd door twee personen, waarvan een de
trekleer bestuurde en de andere achterop de zaaimachine stond en
controle uitoefende op het zaaien. De zaaidiepte bedroeg 1,0 - 1,5 cm.
Gezaaid werd met een "Hassia" zaaimachine, werkbreedte 2,64 m (zes
pijpen). Trekker Fahr D 130, bandenmaat k - 2h.
Uitgezaaid werden onderstaande rassen
Ras
KW Polybeta normaal zaad

kg per ha
in 1961

kg per ha
in 1962

13,4

14,3

KWE Monogerm zaad

9,0

9,0

Trirave precisiezaad

8,5

—

Poly Kuhn

13,2

KWE normaal zaad

11,5
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De bestede werktijd voor het zaaien bedroeg in manuren, res
pectievelijk werkuren, in 1961 3,5 en 1,8 en in 1962 2,8 en 1,U.
De opkomst en de verdere ontwikkeling van het gewas
In beide jaren kwamen de eerste plantjes ongeveer drie weken
na het zaaien boven de grond. In 19^1s toen bij minder gunstige
bodemtoestand was gezaaid, ontwikkelde het gewas zich matig. Ca.
twee weken na de opkomst vertoonde het gewas een onregelmatige
stand.
In 1962 was de ontwikkeling van het gewas goed. Het gewas af
komstig uit normaal zaad bleek iets vlotter in opkomst dan het ge
was afkomstig uit KWE monogerm en Trirave precisiezaad.
De onkruidbezetting was, in beide jaren, over het algemeen
gering.
Werkzaamheden voor het opeenzetten
Zowel in 1961 als in 1962 werden bewerkingen met de rijendunner uitgevoerd. In 1961 werd het gewas Trirave en Poly Kuhn v6or
het opeenzetten bewerkt met de "Sieling" rijendunner, uitgerust met
twee veertanden per dunelement. Het gewas KWE normaal werd bewerkt
met êén tand per element. Deze bewerkingen waren weinig intensief
en hadden meer een oriënterend karakter. Vö6r het opeenzetten werd
het gewas geschoffeld.
In 1962 werd veertien dagen na het zaaien, ter bestrijding van
het onkruid, geëgd met de onkruideg en enige dagen later gerold met
de cambridgerol. Het gedeelte afkomstig van normaal zaad werd twee
keer bewerkt met de "Sieling" rijendunner, respectievelijk uitge
rust met twee tanden en een 17 mm mesje per dunelement. Door deze
bewerkingen werd de stand teruggebracht van 22 tot 18 b.b.d. (Metenbevattende duimen).
Het gedeelte afkomstig van KWE monogerm zaad en Trirave precisie
zaad werd een keer bewerkt met de rijendunner uitgerust met êén mesje
per dunelement. Door deze bewerking werd de stand teruggebracht van
23 b.b.d. tot 18 b.b.d.
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Zowel het schoffelen als het werken met de rijendunner werd
steeds uitgevoerd door ein persoon.
De totaal "bestede werktijden bedroegen in 1961 h , 2 rnu/ha,
in 1962

mu/ha.

Het opeenzetten werd in 1961 uitgevoerd met de half lange hak
(Noord-Bevelandse methode). Hierbij werd in het tijdstip van opeenzetten geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende zaadsoorten,
In 1962 werd in een bewerking met de lange hak opeengezet, breedte
van de hak 16,5 cm, lengte van de steel 1,50 m. Het gewas afkomstig
van normaal zaad werd in 1962 het eerst opeengezet. In beide jaren
werd tijdens het opeenzetten weinig hinder van onkruid ondervonden.
Het opeenzetten werd in 1961 in akkoordloon uitgevoerd en in 1962
in uurloon.
Overzicht van de stand van het gewas voor het opeenzetten, de be
stede werktijden in manuren per ha en het bereikte aantal planten
na het opeenzetten.
Jaar

aantal
b.b.d.

% een
lingen

pl.lengte
in cm

bereikt aan
tal pl/ha
x 1000

%

dubbele

manuren
per ha

1961

2b

k2

3,5

66

0,0

*H

1962

18

61

2,k

66

12,0

37

1962

18

66

h,6

77

9,5

32

Werkzaamheden na het opeenzetten
Zowel in 1961 als in 1962 werd het gewas tijdens het opeenzet
ten en voor en na het wieden geschoffeld. Dit schoffelen werd uit
gevoerd met een werktuigbalk aan de trekker, Fahr D 30.
Tijdens het wieden in handwerk werd bij de eerste keer wieden
êên rij per werkgang gewied en bij de tweede keer wieden twee rijen
per werkgang.
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De onkruidbezetting was in beide jaren gering.
Gebruikt gereedschap : lange hak, breedte van het blad
16,5 cm, lengte van de steel 150 cm.
Het wieden werd in 1961 in akkoordloon uitgevoerd en
in 1962 in uurloon.
Overzicht van de bestede werktijden voor schoffelen en wieden en
het bereikte aantal planten.
Bewerking
schoffelen
1e keer wieden

Manuren per ha in
1961

1962

5,fc

6,2

23,0

25,^

6,0

2e keer wieden
Totaal

J+6,9

3T ,6

Aantal pl./ha x 1000

61*

67

Bedrijf B
Algemene gegevens
De totale bedrijfsgrootte is 97 ha. In 1961 werd 22,1*0 lia
suikerbieten verbouwd en in 1962 2^,75 ha.
In 1961 had het perceel dat in het onderzoek weid betrokken
een oppervlakte van 9t50 ha, zijnde U3 % van de totale oppervlakte
bieten. Grondsoort : klei met 35 - 50 % afslibbare delen. Voor
vrucht : wintertarwe. In 1962 bedroeg de oppervlakte van het per
ceel 17,6 ha, zijnde 71 % van de totale oppervlakte bieten.
Grondsoort gelijk aan 1961. Voorvrucht : 7 ha gerst, 6 ha aard
appelen en kt6 ha zomertarwe.
Het opeenzetten en wieden werd in beide jaren uitgevoerd door
vier vaste en twee losse arbeidskrachten.
Zaaiklaar maken van de grond en het zaaien
In 1961 werd de grond twee weken voor het zaaien bewerkt met
een kromtandeg. Door deze bewerking werd de grond vrij diep los
getrokken, met als gevolg veel kluiten. Tussen deze eerste bewer
king en de volgende bewerking volgde een periode met scherp drogend
weer. De door de bewerking met de kromtandeg gevormde kluiten waren
toen zeer hard geworden. Om de grond verder zaaiklaar te maken werd
twee keer een bewerking met een tandensleep uitgevoerd. Gezien de
situatie na de bewerking met de kromtandeg (diep los en veel kluiten)
werd door deze bewerkingen nog een redelijk gesloten zaaibed ver
kregen met een enkele centimeters dikke losse toplaag. Als gevolg
van de eerste bewerking kwamen nog kluiten in het zaaibed voor.
In 1962 werd, bij een droge grond, een bewerking met de duizendpooteg uitgevoerd waarbij dwars op de ploegrichting werd gereden.
Hierna werd de grond in dezelfde richting met de tandensleep bewerkt.
Door deze bewerkingen werd over het gehele perceel een mooi egaal
zaaibed verkregen met een 3 - 5 cm dikke losse toplaag.
Bij de bovengenoemde bewerkingen werden de volgende werktuigen
gebruikt :
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- kromtandeg, tandlengte 1U cm, werkbreedte 2,00 meter,
- duizendpooteg, viervelds tandlengte 18 cm, werkbreedte 3,75 meter,
- tandensleep, tandlengte 8 cm, werkbreedte 2,50/2,25 meter,
- trekker, Lanz D 360, bandenmaat 11 - 38.
De totaal bestede werktijden voor deze bewerkingen in manuren,
respectievelijk werkuren, bedroegen in 1961 5,3 en 3,8 en in 1962
3,2 en 3»2. In beide jaren werden deze bewerkingen uitgevoerd door
êên persoon.
Het zaaien werd uitgevoerd door twee personen waarvan êên de
trekker bestuurde en de andere achter op de zaaimachine stond en
controle uitoefende op het zaaien. Aan de zaaipijpen waren sleep
ij zers bevestigd waarmede boven de rij een +3 cm hoog rugje boven
het maaiveld werd gevormd. De zaaidiepte bedroeg 1 tot 2 cm.
Gezaaid werd met een "Dan" zaaimachine, werkbreedte 3,00 meter
(zes pijpen). Trekker, 1961 Massey Harris Bony 16 pk, bandenmaat
9 - 2kt 1962 Fiat 221, bandenmaat 8 - 2k. In 1962 werd tevens ge
bruik gemaakt van een Stanhay precisiezaaimachine van een loon
werker. De soort en hoeveelheid zaaizaad was als volgt:
kg per ha in
Ras

1961

1962

Hilleshög Standaard Poly normaal zaad

17,0

15,0

Hilleshög Standaard Poly monogerm zaad

8,0

8,3

KW Polybeta monogerm zaad

8,3

De bestede werktijd per ha voor het zaaien aan manuren, respec
tievelijk werkuren, bedroegen in 1961 2,5 en 1,3 en in 1962 3,2 en 1,6.
De opkomst en de verdere ontwikkeling van het gewas
In beide jaren kwamen de eerste plantjes ongeveer drie weken
na het zaaien boven de grond. In 1961 ontwikkelde het gewas zich
traag en onregelmatig.
In de latere groeiperiode werd een sterke variatie in grootte
van de planten geconstateerd.
In 1962 kwam het ras Hilleshög Standaard Poly onregelmatig op.

- 8 -

Door een minder goede bevestiging van de sleepijzers aan de zaaipijpen werden deze tijdens het zaaien enigszins in de grond getrok
ken. Dit had een onregelmatige zaaidiepte tot gevolg. Bij het zaaien
van de andere rassen was de bevestiging van de sLeepijzers beter.
Het gewas gezaaid met de precisiezaaimachine kwam regelmatig op. De
verdere ontwikkeling in het latere groeistadium was goed. De onkruid
bezetting was in beide jaren gering.
Werkzaamheden voor het opeenzetten
In beide jaren werd ongeveer een week voor de opkomst geëgd.
In 1961 werd met een onkruideg de door de sleepijzers gemaakte
rugjes geslecht. Het zich in deze rugjes bevindende zaadonkruid
werd hierbij grotendeels vernietigd. In 1962 werd, om de aan
wezige korst te breken, eerst met de cambridgerol gerold.
In 1961 werd, ruim een week na de opkomst, het gehele veld
bewerkt met de Vicon rijendunner, uitgerust met twee verende tan
den per dunelement. Acht dagen later werd het gewas nogmaals met
de rijendunner bewerkt. Het ras Hilleshög Poly werd gedund met
per dunelement twee mesjes van 17 nam, het ras Hilleshög monogerm
met êên verende tand en êên mesje van 17 mm per dunelement. Tijdens
deze laatste bewerkingen met de rijendunner werd gelijktijdig ge
schoffeld.
In 1962 werd, als eerste bewerking na de opkomst, het gehele
veld geschoffeld. Ongeveer êên tot twee weken daarna werd het gewas
bewerkt met de rijendunner, uitgerust met een veertand en een mesje
van 17 mm, per dunelement. Slag 20 cm, rijsnelheid + 4 km per uur.
Gelijktijdig met deze bewerking werd geschoffeld. Door deze bewer
kingen werd de stand van het gewas voor de verschillende rassen
als volgt teruggebracht;
- Hilleshög Standaard Poly normaal zaad van 26 tot 19 b.b.d.
- Hilleshög Standaard Poly monogerm zaad van 25 tot 22 b.b.d.
- KW Poljt>eta monogerm zaad van 25 tot 21 b.b.d.
- KW Poly eta precisiezaad van 30 tot 2 k b.b.d.
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In beide jaren werd zowel het eggen als de bewerkingen met
de rijendunner uitgevoerd door een persoon. De totaal bestede werk-1
tijden voor de bewerkingen met de rijendunner waren als volgts
in 1961 2,5 mu/ha en in 1962 3»-U mu/ha.

Het opeenzetten werd uitgevoerd met de half lange hak (loordBevelandse methode). Breedte van het blad 19 cm, lengte van de
steel U1 cm. Met het opeenzetten werd het eerst begonnen in de ge
wassen afkomstig van normaal zaad,
In 1961 was de grond redelijk en in 1962 goed te bewerken.
In beide jaren werd tijdens het opeenzetten weinig hinder van
onkruid ondervonden. Het opeenzetten werd

in beide jaren in

akkoordloon uitgevoerd.
Overzicht van de stand van het gewas voor het opeenzetten, de
bestede werktijd in manuren per ha en het bereikte aantal plan
ten na het opeenzetten.
pl.lengte
in cm

Jaar

aantal
b.b.d.

% een
lingen

bereikt aan
tal pl./ha
x 1000

1961

21

b9

3,5

63

—

31,5

1961

21

60

10,12

6k

—

1*3,0

1962

19

68

2,li

68

6,2

1*0,0

1962

21

72

3,^

72

3,5

32,0

1962

22

70

—

%

dubbele

manuren
per ha

33,0

Werkzaamheden na het opeenzetten
ETa het opeenzetten en na de eerste keer wieden werd het
gewas geschoffeld. Dit schoffelen werd uitgevoerd met een werktuigbalk aan de trekker (1961 Massey Harris Pony, 1962 Fiat 221).
Het wieden in handwerk geschiedde in 1961 twee keer, in 1962
een keer. Er werd steeds een rij per werkgang gewied. De on
kruidbezetting was in beide jaren gering.

- 10 -

Gereedschap : half lange hak van dezelfde afmetingen als
gebruikt bij het opeenzetten. Het wieden werd in beide jaren
uitgevoerd in akkoordloon.
Overzicht van de bestede werktijden voor het wieden en het be
reikte aantal planten.
Manuren per ha in:
Bewerking

1961

1962

2,8

3,^

1e keer wieden

23,0

21,2

2e keer wieden

17,0

0,0

Totaal

1+2,8

24,6

Aantal pl./ha x 1000

62

67

schoffelen

Bedrijf C
Algemene gegevens
De totale bedrijfsgrootte is 1+2,11* ha. In 1961 werd 4,60
ha suikerbieten en 0,H8 ha voederbieten verbouwd en in 1962
8,32 ha suikerbieten en 0,93 ha voederbieten.
In 1961 had het perceel dat in het onderzoek betrokken
was een oppervlakte van 2,56 ha, dit is 2k % van de totale
oppervlakte bieten. Grondsoort : zavelgrond 25 - 30 % afslibbaar, voorvrucht erwten. In 19b2 bedroeg de oppervlakte van
het perceel 3 ha, dit is 32 % van de totale oppervlakte bieten.
Grondsoort : als in 19Ô1, voorvrucht aardappelen.
Het opeenzetten en wieden werd in beide jaren uitgevoerd door
drie personen.
Zaaiklaar maken van de grond en het zaaien
In 1961 werd als eerste bewerking het veld een keer over
langs en een keer overdwars geëgd met een kromtandeg waarachter
een op de kop liggende onkruideg was gekoppeld. Direct daarna
volgde een bewerking overdwars met een zigzageg met daarachter
een sleepbord waarbij een tweede man op het sleepbord stond.
Tijdens deze laatste bewerking was de grond pas goed droog.
Door deze bewerkingen werd een redelijk zaaibed verkregen met een
circa 5 cm dikke losse toplaag, waarin nog enkele kluitjes voor
kwamen.
In 1962 werd met een combinatie van een kromtandeg en een
lichte zigzageg het land, bij droog weer en droge grond, twee keer
in de lengterichting geëgd en daarna met een sleepbord in dezelfde
richting gesleept. Door deze bewerkingen, uitgevoerd door êén
persoon, werd een mooi kluitvrij zaaibed verkregen, met een 5 - 7
cm dikke losse toplaag. Voor de bovengenoemde bewerkingen werden
de volgende werktuigen gebruikt :
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- krom.tand.eg, tandlengte 15 cm, werkbreedte 2,- m,
- onkruideg, tanddikte 6 mm, werkbreedte 4,20 m,
- zigzagcg, viervelds tandlengte 8 cm, werkbreedte 2,50 m,
- sleepbord, werkbreedte 2,80 m,
- trekker: 1961 Ferguson 28, bandenmaat 10-28
- trekker: 1962 Ferguson 35» bandenmaat 10 - 28.
De totaal bestede werktijden per ha voor het eggen in man
uren respectievelijk werkuren, bedroegen in 1961 7,8 en 5»8 en
in 1962 3tk en 3,4.
Het zaaien en het eggen na het zaaien werden uitgevoerd door
êên persoon, die het paard stuurde en controle uitoefende op het
werk. De zaaidiepte bedroeg 2-2,5 cm. Direct na het zaaien werd
in een afzonderlijke bewerking geëgd met een onkruideg. Gezaaid
werd met een "St. Hubert" zaaimachine, werkbreedte 2,50 m, aantal
pijpen : zes, trekkracht: een paard.
Gezaaid werd het ras KW Polybeta normaal zaad. In 1961
een hoeveelheid van 17,5 kg per ha en in 1962 13,5 kg per ha.
De bestede werktijden per ha bedroegen, inclusief het ineggen, in 1961 3,0 manuur en in 1962 2,3 manuur.
De opkomst en de verdere ontwikkeling van het gewas
Ook op dit bedrijf lag het moment van de opkomst van het
gewas ongeveer drie weken na het zaaien.
Als gevolg van de minder goede structuur in de ondergrond
bleef in 1961 het gewas na enkele maanden in groei achter. Er
trad een sterke variatie in plantengroei op.
In 1962 was de ontwikkeling van het gewas, zowel vo6r als
na het opeenzetten, goed. In beide jaren kwam weinig onkruid in
het gewas voor.
Werkzaamheden voor het opeenzetten
In 1961 werd enkele dagen voor het opeenzetten geschoffeld.
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Het werk werd uitgevoerd door twee personen met een paardemachine,
trekkracht : Ferguson 28.
In 1962 werd, om de gevormde korst te breken, veertien dagen
na het zaaien, het land met een omgekeerde onkruideg geëgd, trek
kracht een paard, enige dagen voor het opeenzetten werd gerold en
daarna geschoffeld, trekkracht Ferguson 35, bandemaat 7 - 3 6 .
Als proef werd een kleine oppervlakte geëgd met de onkruideg
met als doel de vrij dichte stand iets terug te brengen. Door
deze bewerking gelukte het de atand van 26 b.b.d. terug te brengen
tot een stand van 20 b.b.d. Het percentage eenlingen bleef gelijk
en bedroeg zowel voor als na de bewerking met de onkruideg U5 %.
De totaal bestede werktijden voor schoffelen en eggen bedroe
gen in 1961 2,1 mu/ha en in 1962

mu/ha.

Opeenzetten
Het opeenzetten werd in beide jaren uitgevoerd met de half
lange hak (Noord-Bevelandse methode). Breedte van het blad 18 cm,
lengte van de steel k2 cm. In beide jaren werd weinig tot geen
hinder ondervonden van onkruid, terwijl de grond goed te bewerken
was.
Op het gedeelte waarop als proef voor het opeenzetten was geegd, werd twee tot drie dagen na het eggen begonnen met het opeen
zetten. Het gewas had zich toen nog niet hersteld waardoor, ten op
zichte van het niet bewerkte deel, de werktijd zelfs hoger was. Nor
maal moet men na een bewerking met een eg of een rijendunner met het
opeenzetten wachten totdat het gewas zich heeft hersteld.
Het opeenzetten werd in beide jaren in akkoordloon uitgevoerd..
Overzicht van de stand van het gewas voor het opeenzetten, de
bestede werktijd in manuren per ha en het bereikte aantal plan
ten na het opeenzetten.
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Jaar

aan"l:al
b.b.d.

$ eenlingen

pl.lengte
in cm

1961

29

^7

3,5

1962

26

55

3,U

bereikte aantal pl./ha
x 1000

%
dubbele

manuren
per ha

68

—

61

70

l*

76

Werkzaamheden na het opeenzetten
In 1961 werd het gewas na het opeenzetten twee keer geschof
feld en in 1962 een keer. Het schoffelen werd uitgevoerd door twee
personen met een tweewielige schoffelmachine, getrokken door een
trekker.
Het wieden werd uitgevoerd met een half lange hak van dezelfde
afmetingen als die gebruikt bij het opeenzetten. Zowel bij de eerste
als bij de tweede keer wieden werden twee rijen per werkgang gewied.
De onkruidbezetting was over het algemeen gering. Bij de tweede keer
wieden kwam in 1961 een matige onkruidbezetting voor, hetgeen vooral
in het grotere gewas hinderlijk was. Het wieden werd in akkoordloon
uitgevoerd.
Overzicht van de bestede werktijden en het bereikte aantal planten
manuren per ha in:
Bewerking

1961

1962

schoffelen

7,1+

kt2

1e keer wieden

22,-

26,8

2e keer wieden

3

Totaal

599U

U6,-

Aantal pl./ha x 1000

65

66

0

1

5

,

-

Bedrijf D
Algemene gegevens
De totale bedrijfsgrootte is *+5 ha. In 19o1 werd 8»58 ha
suikerbieten verbouwd, in 1962 9,33 ha waarvan 2,78 ha met precisiezaad werd ingezaaid. In 1961 had het perceel dat in het
onderzoek, werd betrokken een oppervlakte van 5,3^ ha, dit is
62 % van de totale verbouwde oppervlakte bieten. Grondsoort :
zavel, met 25 % afslibbare delen. Voorvrucht : vlas.
In 1962 bedroeg de oppervlakte van het perceel 2,78 ha,
dit is 30 % van de totaal verbouwde oppervlakte bieten. Grond
soort als in 1961. Voorvrucht : erwten.
Het opeenzetten en wieden werd in 1961 uitgevoerd door
vier personen en in 1962 door drie personen.
Zaaiklaar maken van de grond en het zaaien
In 1961 werd driekwart van het perceel in de maand januari
bewerkt met een cultivator ter bestrijding van duistgras. Door
de vele regens die hierop volgden was de grond behoorlijk ver
slempt. Het duurde daarom in het voorjaar vrij lang voordat de
grond voldoende droog was. Op het moment dat de toestand van
de bovengrond het maar enigszins toe liet werd met de duizendpooteg de grond oppervlakkig losgemaakt. Direc.t daarna volgde een
bewerking met een tandensleep. Door deze bewerking kwam de grond
meer open te liggen, terwijl veel duistplanten loslagen. De on
dergrond was echter nog nat.
Ia enkele dagen scherp drogend weer, werd het perceel nog
maals in de lengterichting met de duizendpooteg bewerkt en daarna
in dezelfde richting met de tandensleep. Door deze bewerking werd.
een redelijk zaaibed verkregen met over het algemeen een enkele
centimeters dikke losse toplaag.
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In 1962 was de toestand van de grond aanmerkelijk beter dan
in 1961. Als eerste bewerking werd toen het perceel in de lengte
richting geëgd met een duizendpooteg en in dezelfde bewerking ge
sleept met een tandensleep. Twee dagen later werd nogmaals in de
lengterichting gesleept. Door deze bewerkingen werd een vlak en
gesloten zaaibed verkregen met een enkele centimeters dikke losse
toplaag. In beide jaren stond zowel op de tandensleep als op het
sleepbord, een tweede man die het werktuig in beweging bracht.
Voor de bovengenoemde bewerkingen werden de volgende werk
tuigen gebruikt :
- duizendpooteg, tandlengte 19 cm, werkbreedte 2,12 m,
- tandensleep, tandlengte 10 cm, werkbreedte 3,00 m,
- sleepbord, werkbreedte 2,20 m,
- trekker, beide jaren David Brown van 30 pk.
De totaal bestede werktijden in manuren respectievelijk
werkuren bedroegen in 1961 9S2 en 5*0 en in 1962 6,8 en 3,^-.
Het zaaien werd in 1961 uitgevoerd door twee personen, waar
van een de trekker bestuurde en de andere achter op de zaaimachine
stond en controle uitoefende op het zaaien. Om te voorkomen dat de
zaaipijpen door de trekkersporen liepen, werd het aanspanningspunt
van de zaaimachine circa 20 cm uit het midden van de trekker ge
houden. De wielsporen kwamen nu tussen de zaairijen en beïnvloedde
daardoor niet meer de zaaidiepte. De kooiwielen liepen wel op
het te zaaien gedeelte maar spoorden niet in. De zaaidiepte be
droeg 1 tot 1g cm. Gelijktijdig met het zaaien werd geëgd met een
op de kop liggende onkruideg. Gezaaid werd met een "Ouverture"
zaaimachine, werkbreedte 2s6h m, zes pijpen. Trekker 1961 : Ford
Dexta 32 pk, bandemaat 10 - 28 en uitgerust met 25 cm brede
kooiwielen.
In 1962 werden de bieten door êên persoon gezaaid met een
"Stanhay" precisiezaaimachine van een loonwerker. Rijenafstand
kk cm. Uitgezaaid werden onderstaande rassen
Ras

kg per ha
dn 1961

KW Polybeta normaal zaad

16

KW Polybeta monogerm zaad

J

KW Polybeta precisiezaad

2

kg per ha
in 1962

5,5
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De bestede manuren per ha respectievelijk werkuren bedroegen
in 1961 2tk en 1,2 en in 1962 1,5 en 1,5.
De opkomst en de verdere ontwikkeling van het gewas
Twee tot drie weken na het zaaien kwamen de eerste planten
boven de grond. Zowel in de begin- als in de groeiperiode ont
wikkelde het gewas, afkomstig uit normaal zaad, zich goed. Het
gewas afkomstig uit monogerm zaad bleef in ontwikkeling iets
achter.
De onkruidbezetting was in 1961 gering. Op enkele lage plek
ken kwam wat onkruid voor. In 1962 werd, tijdens het wieden, vrij
veel hinder van onkruid ondervonden. Het gewas afkomstig van
precisiezaad vertoonde tweewassigheid.
Werkzaamheden voor het opeenzetten
In 1961 werd een week na het zaaien het gehele perceel
met een omgekeerde sleep bewerkt, zogenaaxid "op het latje
slepen". Deze bewerking had tot doel kluiten fijn te wrijven,
de grond dicht te leggen en kiemend onkruid te vernietigen.
Ruim een week voor het opeenzetten werd het gehele gewas in
afzonderlijke bewerkingen een keer geschoffeld en twee keer
met de Vicon rijendunner bewerkt. Bij de eerste bewerking met
de rijendunner werd gewerkt met êên tand per dunelement. Tijdens
de tweede bewerking, die enige dagen later werd uitgevoerd, werd
per dunelement met een veertand en een mesje van 17 mm gewerkt.
Het gedeelte van het ras Polybeta monogerm, werd 10 dagen later
nog een keer geschoffeld en voor de derde keer met de rijendun
ner bewerkt» per dunelement een veertand en een mesje van 17 mm.
Door deze bewerkingen werd de stand van het gewas, in KW Poly
beta normaal zaad, teruggebracht tot 23 b.b.d. Het gewas KW Poly
beta monogerm zaad werd teruggedund tot een stand van 15 b.b.d.
Deze bewerkingen met de rijendunner hadden in 1961 nog het karak
ter van een oriënterende proef.
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In 1962 werd de eerste bewerking met de rijendunner uitgevoerd
op het tijdstip dat de planten een lengte hadden van een cm. De
dunelementen waren toen uitgerust met een tand en afgesteld op een
slag van 16 cm, rijsnelheid 3 km per uur, Ongeveer een week later
werd de tweede bewerking met de rijendunner uitgevoerd nu gecombi
neerd met schoffelen. De afstelling van de dunelementen was gelijk
aan die bij de eerste dunbewerking. Enige dagen vo6r het opeenzetten werd het gewas voor de derde keer bewerkt met de rijendunner,
nu uitgerust met êên tand en een mesje van 17 mm per dunelement.
Door het voorkomen van tweewassigheid en de geringe dunin
tensiteit waren de resultaten slecht. De stand werd hierdoor slechts
teruggebracht van 23 op 22 b.b.d. Alle genoemde bewerkingen werden
uitgevoerd door één persoon.
De totaal bestede werktijden voor deze bewerkingen waren
als volgt : in 1961 8,1 mu/ha. en in 1962 5,8 mu/ha.
Opeenzetten
Het opeenzetten werd uitgevoerd met de Deense hak waarmee
in ein bewerking de bieten werden opeengezet. Breedte van het blad
17 cm, lengte van de steel 1^0 cm.
Zowel in 1961 als in 1962 werd, tijdens het opeenzetten hetgeen
in akkoordloon

werd uitgevoerd, weinig hinder van onkruid onder

vonden.
Overzicht van de stand van het gewas voor het opeenzetten, de
bestede werktijden in manuren per ha en het bereikte aantal
planten na het opeenzetten.
Jaar

aantal
b.b.d.

% eenlingen

pl.lengte
in cm

1961

23

57

3,5

66

—

40

1961

15

78

5,7

61

—

40

1962

22

73

3,k

79

6

k3

bereikte aan
tal pl./ha
x 1000

%

dubbele

inanuren
per ha
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Werkzaamheden na het opeenzetten
In 1961 werd kort na het opeenzetten het gewas afkomstig van
normaal zaad geëgd met een onkruideg. Voor de eerste keer wieden
werd geschoffeld en gelijktijdig geëgd met een onkruideg. Bij het
schoffelen van het gewas afkomstig van monogerm zead nerà een on
kruideg gebruikt. In 1962 werd de eerste schoffelbewerking gecombi
neerd met eggen met de onkruideg.
In 1961 werd, voordat het gehele perceel voor de tweede keer
werd gewied hiervan _+ een ha geschoffeld. In 1962 werd het gehele
perceel geschoffeld voordat voor de tweede keer werd gewied.
De onkruidbezetting was in 1961, uitgezonderd enkele lage
plekken, gering. In 1962 kwam vrij veel onkruid voor. Zowel bij
de eerste als bij de tweede keer wieden werd per werkgang êên
rij gewied. Het werk werd uitgevoerd met dezelfde hak als ge
bruikt bij het opeenzetten.
In 1961 werd zowel de eerste als de tweede keer wieden in
äkkoordloon

uitgevoerd en de tweede keer wieden in uurloon. In

1962 werd de eerste keer wieden in akkoord uitgevoerd, de tweede
keer wieden in uurloon.
Overzicht van de bestede werktijden en het bereikte aantal
planten.
Werkzaamheden

Manuren per ha in:
1961

1962

U,1

6,8

1e keer wieden

38,-

32,8

2e keer wieden

22,-

33,-

Totaal

61*, 1

72,6

Aantal pl./ha x 1000

60

71*

schoffelen
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Bedrijf E
Algemene gegevens
De totale bedrijfsgrootte is 16,80 ha, 8 ha bouwland en
8,80 ha grasland. In 19&1 werd 2 ha suikerbieten en 0,^0 ha
voederbieten verbouwd. Het perceel dat in het onderzoek werd
betrokken had een oppervlakte van 1,30 ha, dit is k5 % van de to
taal verbouwde oppervlakte bieten. Grondsoort : zavel met 25 %
afslibbare delen. Voorvrucht : wintertarwe. Het opeenzetten en
wieden werd uitgevoerd door de boer plus de vaste arbeider en
gedeeltelijk door een losse arbeidskracht.
Zaaiklaar maken van de grond en het zaaien
ïïa een bewerking met de kromtandeg, uitgevoerd in de lengte
richting van het perceel, werd twee dagen later, in dezelfde rich
ting, twee keer een bewerking met een tandensleep uitgevoerd.
Door deze bewerkingen werd een zaaibed verkregen met een circa
3 cm losse toplaag, waarin nog vrijveel kluitjes voorkwamen. Op
enkele plaatsen was de grond nog nat. Voor de bovengenoemde be
werkingen werden de volgende werktuigen gebruikt :
- kromtandeg, tandlengte 16 cm, werkbreedte 3 meter,
- tandensleep, tandlengte 7 cm, werkbreedte 3 meter,
- trekker, Ford Dexta, bandemaat 10 - 28.
Al deze bewerkingen werden uitgevoerd door ein persoon.
De totaal bestede werktijd voor deze bewerkingen bedroeg 2,9
manuur per ha.
Het zaaien werd uitgevoerd door een persoon, die het paard
stuurde en controle uitoefende op het zaaien. De zaaidiepte be
droeg een tot anderhalve cm. Direkt na het zaaien werd in een
afzonderlijke bewerking geëgd met een onkruideg. Gezaaid werd met
een "Minerva" zaaimachine, werkbreedte 2 meter, aantal pijpen
vijf, trekkracht een paard. Uitgezaaid werden de volgende rassen :
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Hilleshô'g Polyploid 15 kg per ha en KW Polybeta monogerm
8 kg per ha.
De bestede werktijden bedroegen voor het zaaien 1,7 mu/ha
en voor het eggen 0,8 mu/ha.
Opkomst en de verdere ontwikkeling van het gewas
Drie weken na het zaaien kwamen de eerste biete plantjes
boven de grond. Op de natte plekken was de opkomst slecht. In
het latere groeistadium ontwikkelde het gewas zich onregelmatig,
terwijl op de natte plekken het gewas zeer slecht groeide. Over
het algemeen kwam vrij veel onkruid voor.
Werkzaamheden voor het opeenzetten
Als enige bewerking werd ongeveer een week voor het opeenzetten het gewas geschoffeld. Dit werd uitgevoerd door één per
soon met behulp vein een tweewielige schoffelmachine, getrokken
door een paard. Deze bewerking vroeg per ha 1,2 manuur.
Opeenzetten
Het opeenzetten werd uitgevoerd in twee bewerkingen. Bij de
eerste bewerking werd het gewas op pollen geslagen. Bij de tweede
bewerking werden deze pollen uitgedund tot een plant.
De gebruikte hak had een blad van 18,5 cm breedte en een steel
met een lengte van 163 cm. Het opeenzetten werd in akkoordloon
uitgevoerd.
De bestede werktijd bedroeg 60 manuur per ha. Hierbij werd
een plantaantal bereikt van 62.000 per ha.
Werkzaamheden na het opeenzetten
Het gewas werd twee keer gewied waarbij telkens voor het wieden
het gewas met een tweewielige schoffelmachine werd geschoffeld. 33a de
eerste keer schoffelen werd het gewas tevens nog een keer geëgd met de
onkruideg.
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Tijdens het wieden werden per werkgang twee rijen gewied.
Het werk werd uitgevoerd met dezelfde hak als gebruikt bij het
opeenzetten. De onkruidbezetting was matig. Het wieden werd in
akkoordloon uitgevoerd.
De bestede werktijd per ha bedroeg voor het schoffelen
3,3 nu/ha, voor het eggen 1,1 mu/ha, de eerste keer wieden
3^ mu/ha en de tweede keer wieden 29 mu/ha. Totaal 67,H mu/ha.
Het aantal planten per ha in de eindstand bedroeg 59.000.
Vergelijkend overzicht
Thans volgt een vergelijkend overzieht per bewerking, waarbij
de bestede tijden van alle bedrijven bij elkaar zijn geplaatst.
Per bewerking wordt hierbij een beschouwing gegeven.
Zaaiklaar maken van de grond
Overzicht bestede tijden per ha
Manuren per ha in :

Werktijden in uren per ha in:

1961

1962

1961

1962

A

it,it

2,8

3,8

2,8

B

5,3

3,2

3,8

3,2

C

7,8

3,it

5,8

3,it

D

9,2

6,8

5,0

3,it

E

2,9

—

2,9

J

Uit dit overzicht blijkt dat in beide jaren de bestede werk
tijden per ha en het aantal manuren op de verschillende bedrijven
sterk uiteen liepen.
In 1962 lagen, in vergelijking tot 1961, de bestede werktijden
per ha ongeveer 1,5 uur lager. Dit moet worden toegeschreven aan de
betere toestand van de grond waardoor over het algemeen met êên be
werking minder kon worden volstaan. Verder was, doordat in 1962 op
alle bedrijven de grond overwegend droog was tijdens het bewerken, de
kwaliteit van het zaaibed na het zaaiklaar maken over het geheel
beter dan in 1961.
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In 1961 kwam een verband tussen de kwaliteit van het werk en
de vochtigheidstoestand van de grond naar voren. Toen "bleek name
lijk dat op de bedrijven C en D, waar in vergelijking tot de andere
bedrijven werd gewerkt op redelijk droge grond, de beste kwaliteit
werd verkregen.
Op de bedrijven op de lichtere gronden (C en D) werden in tegen
stelling tot de bedrijven op de zwaardere gronden (A en B) de werk
tuigen overwegend gecombineerd gebruikt. Op de zwaardere gronden kan
het waarschijnlijk zijn nut hebben om na een eerste bewerking de
grond even te laten liggen en pas dan de volgende bewerkingen uit te
voeren.
In 1961 was op alle bedrijven, uitgezonderd bedrijf E, bij ver
schillende bewerkingen een tweede persoon ingeschakeld om het werk
tuig te belasten en te laten schommelen. In 1962 gebeurde dit alleen
op bedrijf D. Door het gebruik van een slingergewicht kan deze ar
beidskracht altijd worden uitgespaard.
Zaaien
Overzicht bestede tijden
Bedrijf

manuren per ha in:
^
^g

aantal personen in:
^

A

3,5

2,8

2

2

B

2,5

3,2

2

2

C

3,0

2,3

1

1

D

2,k

1,5

2

1

E

2,5

1

Op de bedrijven waar met de trekker en de normale zaaimaehine
was gezaaid werd gelijktijdig met het zaaien geëgd of werden sleep
ij zers achter de zaaipijpen gebruikt. Het werk werd dan uitgevoerd
door twee personen.
Op de bedrijven waar paardetractie werd gebruikt gebeurde het
ineggen in een afzonderlijke bewerking en werd het zaaien uitgevoerd
door êên persoon. Bij het zaaien met de precisiezaaimachine was geen
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extra bewerking nodig voor het onderbrengen van het zaad en hier werd
het werk steeds uitgevoerd door êén persoon. De kwaliteit van het
zaaien was, zowel "bij de normale zaaimachine als bij de precisiezaaimachine, goed.
Werkzaamheden voor het opeenzetten
Overzicht bestede tijden
..

Manuren per ha in:
1961

1962

A

b,2

B

2,5

3,fc

C

2,1

ktk

D

8,1

5,8

E

2,1

Het aantal uren aan deze werkzaamheden besteed wordt in hoofd
zaak bepaald door het aantal uitgevoerde bewerkingen.
Op de bedrijven A, B en D werd in beide jaren gebruik gemaakt
van de rijendunner. In 1961 hadden deze bewerkingen meer het karak
ter van een proef. In 1962 werd door de ervaring in 1961 over het
algemeen intensiever met de rijendunner gewerkt.
Op bedrijf C, waar geen rijendunner werd gebruikt, werden in
1962 naast het schoffelen nog bewerkingen uitgevoerd met een onkruideg en een rol. De omstandigheden waaronder het opeenzetten werd
uitgevoerd was hierdoor op dit bedrijf iets gunstiger dan in 1961.
Op de bedrijven waar voor de opkomst werd geëgd, werd door
deze bewerking veel jong onkruid vernietigd. De bewerkingen schof
felen en rijendunnen werden meestal in afzonderlijke bewerkingen
uitgevoerd. Door deze bewerkingen te combineren, zoals op bedrijf
D in 1962 werd gedaan, vermindert het aantal bewerkingen, hetgeen
resulteert in een besparing aan tijd.
Uit andere onderzoekingen is ons gebleken dat door terugdun
nen van het gewas met de rijendunner tot een stand van 1 2 - 1 5
b.b.d. de benodigde werktijd voor het opeenzetten sterk wordt ver
laagd en een belangrijke spreiding in de periode van opeenzetten
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mogelijk is en met deze bever kingen een goede onkruidbestrijding
wordt verkregen.
Opeenzetten
Overzicht van de stand van het gewas voor het opeenzetten, de be
stede werktijd in manuren per ha en het bereikte aantal planten.
Bedrijf

aantal
b.b.d. in
1961 1962

% een
lingen in
1961 1962

manuren/
ha in
1961 1962

pl/ha
1000 :
1961 1962

A

2k

18

k2

6k

U1

35

66

72

B

21

22

55

72

38

35

6k

70

C

29

26

k7

55

61

k6

68

70

D

19

22

67

73

1+0

h3

63

79

60

mmmm

62

E

Een vergelijking tussen deze beide jaren leert dat in 1962
het aantal manuren per ha gemiddeld 19 % lager lag. Ook de sprei
ding in de tijden was minder. Het bereikte aantal planten per ha
was in 1962 meer dan voldoende en lag ruim 7.000 planten per ha
hoger dan in 1961.
De verschillen in arbeidstijd moeten hoofdzakelijk worden
toegeschreven aan het verschil in standdichtheid en het percentage
eenlingen voor het opeenzetten.
Ook de werkmethode bij het opeenzetten heeft invloed op de
benodigde werktijd. Zo is de methode zoals toegepast op bedrijf
E opeenzetten in twee bewerkingen, arbeidsintensiever dan de ge
volgde methoden op de andere bedrijven. Bij het gebruik van de
lange hak is de lichaamshouding belangrijk beter dan bij het wer
ken met de half lange hak.
De invloed van de rijendunner blijkt bij een vergelijking
tussen de bedrijven C en E met de andere bedrijven. Op de be
drijven C en E waar helemaal geen dunbewerking voor het opeen
zetten werd uitgevoerd, lag de benodigde tijd voor het opeen
zetten het hoogst.

- 26 -

Over het algemeen kan worden gesteld, dat hoewel de rijendunner in 1962 intensiever werd gebruikt, de mogelijkheden nog niet
zijn "benut. De standdichtheid tijdens het opeenzetten was meestal
nog te groot. Voor bedrijf D had dit tot gevolg, dat de benodigde
tijd voor het opeenzetten, ondanks het gebruik van precisiezaad en
precisiezaaimachine, zelfs hoger lag dan in 1962. Door de afstelling
van de rijendunner meer aan te passen aan het gewas en met een grotere
dunintensiteit het gewas te bewerken - kan een grote arbeidsbesparing
worden verkregen. Hierdoor kan de oppervlakte per arbeidskracht sterk
worden vergroot, namelijk tot ca. 7 ha per man.
Werkzaamheden na het opeenzetten
Overzicht bestede tijden
manuren per ha in:
Bedrijf

1961

1962

A

U6,9

37,6

B

1+2,8

2U,6

C

59,^

k6,0

D

6U,1

72,6

E

67,U

Opvallend is, dat,uitgezonderd bedrijf D, de bestede tijden
voor de werkzaamheden na het opeenzetten in 1962 aanmerkelijk
lager liggen dem in 1961. Deze verschillen worden hoofdzakelijk
veroorzaakt door het verschil in wiedtijd (gemiddeld 10 manuur
per ha minder wiedtijd).
In 1962 werd door de iets intensievere bewerkingen voor het
opeenzetten een betere onkruidbestrijding verkregen dan in 1961.
Op bedrijf B kon hierdoor de tweede keer wieden vervallen. Op
dit bedrijf, was in beide jaren ook de onkruidbestrijding voor
het opeenzetten het meest intensief. De bestede werktijd voor
het wieden was hierdoor, zowel in 1961 als in 1962, het laagst.
Op de bedrijven A en C kwam weinig onkruid voor, waardoor vooral
de tweede keer wieden aanmerkelijk minder tijd vroeg. Bedrijf D

- 27 -

vormt een uitzondering, hier trad na het opeenzetten nog een sterke
onkruidontwikkeling op.
In 1962 werd op het bedrijf geen onkruidbestrijding voor de
opkomst uitgevoerd, dit in tegenstelling tot 1961, waar v6ôr de
opkomst het zgn. op het latje slepen plaats vond. Door de sterke
onkruidontwikkeling was men nu genoodzaakt, zowel tijdens de eerste
als tijdens de tweede keer wieden, per werkgang een rij te wieden.
Het uitvoeren van de tweede keer wieden in uurloon in plaats
van in akkoordloon,

heeft waarschijnlijk ook enige invloed gehad

op de prestatie. Op bedrijf E waar geen intensieve onkruidbestrijding voor het opeenzetten was uitgevoerd, lag de benodigde arbeids
tijd voor deze groep van bewerkingen het hoogst.
Samenvatting en conclusies
In 1961 en 1962 werd op vier akkerbouwbedrijven en in 1961
ook op een gemengd bedrijf, een onderzoek verricht naar de verzorgingswerkzaamheden voor een gewas suikerbieten. Per bedrijf
werd hiertoe steeds voor één perceel bietengewas een gedetailleerde
ti^dschrijving bijgehouden.
In beide jaren bleek, dat tussen de bedrijven onderling in de
tijdsduur per bewerking grote verschillen voorkwamen. Deze verschil
len waren enerzijds voor een deel een gevolg van de toestand van de
grond, de onkruidbezetting en dergelijke, maar anderzijds voor een
groot deel een gevolg van het verschil in toegepaste werkmethoden.
De totaal bestede tijd

voor de grondbewerking, het zaaien, het op

eenzetten en de verzorging van het gewas, bleek daardoor sterk
uiteen te lopen. In het hierna volgende overzicht wordt dit nader
gedemonstreerd. Hierbij is onderscheiden de grondbewerking, het
zaaien en de overige bewerkingen tijdens de groei van het gewas.
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Overzicht bestede werktijden per bewerking

Bedrijven:

Gemiddeld

C

Werkzaamheden
mu in
1961

mu i n

1962

1961

|

mu i n

1962 ! 1961

j

D

E

mu i n

j mu I n j

1961 ! 1961

1961

in %

1961

1961

1962

•+

Grond zaai klaar maken
Zaai en

! 4,40
I 3,50
7,90

jTotaal

-L

2,75 !" 5,30
2,75 i 2,50

3,20
3,25

7,80! 3,40! 9,20 6,80
3,00; 2,30| 2,401 1,45

5,50 | 7,80j 6,35 10,80

;

2,90 , 5,1
2,50 ' 2,4;

5,70J 11,60i 8,25; 5,40

7 ,5 i

! Verzorging van het gewas
4,20 4,40 2,50 I 3,40 2,10 : 4,35 8,10 5,80 ! 2,10 I 3,2
jvoor opeenzetten
Hei opeenzetten
41,- 35,- 38,- . 35,- !61,- I 46,- 40,- 43,- 60,- . 41,2
Verzorging van het gewas
na het opeenzetten
46,9 ! 37,6 42,8 24,6 59 , 4 46,- 64,1 72,6 67,4
(wieden en schoffelen)
3,1
I

Totaal van de verzor
gingswerkzaamheden
Totaal generaal

4,2
2,5
6,7
4,7
41,7
46,9

"

92,10 ! 77,j
100
! 82,5

82,3

63,- 122,50 i 96,35:112,2 i121,4 129,5

91,1

69,4 ÎI33.3 102,1 (123,8 129,7 134,9

92,5

93,3

100,- 100,-

Uit deze cijfers blijkt, dat op bedrijf B, in beide jaren
de totaal benodigde werktijd het laagst was. Zoals in het vorenstaande
reeds is beschreven was op dit bedrijf het gewas, zowel vôôr de opkomst
als voor het opeenzetten, het meest intensief bewerkt. Het zaaiklaar
maken van de grond, het zaaien en de verzorging van het gewas voor het
opeenzetten, vroeg gemiddeld slechts 11 % van de totale tijd.
Het bleek, dat voor het verkrijgen van een goed en vlak zaaibed, de grond onder droge omstandigheden moet worden bewerkt. Het
bewerken van grond die nog niet voldoende droog is, geeft vele risico's.
Een goed zaaibed geeft meer zekerheid voor een goede en regelmatige
opkomst. In 1962 bleek dit duidelijk toen de grond onder aanmerke
lijk drogere omstandigheden werd bewerkt en de opkomst van het zaad
over het algemeen dan ook veel beter was dan in 1961.
Behalve een goed zaaibed is het gebruikte zaad en de wijze van
zaaien belangrijk. Bewerkt zaad geeft het voordeel, dat meer apart-
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staande planten in het gewas voorkomen, terwijl het zaaien met de
precisiezaaimachine een wat betere verdeling van het zaad geeft.
Tijdens het zaaien mag niet te snel worden gereden en moet gezorgd
worden voor een goede "bedekking van het zaad. Vooral precisiezaaimachines zijn, in verband met een goede celvulling, gevoelig voor
te snel rijden. Gezien het feit, dat het zaaien betrekkelijk weinig
tijd vraagt, lijkt het niet verantwoord om door sneller te gaan rij
den, vlugger klaar te willen zijn. Alleen een goed en regelmatig ge
was als basis maakt het mogelijk later een effectieve bewerking met
de rijendunner uit te voeren.
De met de rijendunner uitgevoerde bewerkingen hadden in 1961
meer het karakter van een eerste proef. In 1962 werden de bewerkingen
over het algemeen intensiever uitgevoerd. Door een toenemend gebruik
van bewerkt zaad en een intensievere bewerking met de rijendunner,
lag de tijd voor het opeenzetten in 1962 gemiddeld 19 % lager dan
in 1961. De spreiding tussen de tijden op de verschillende bedrijven
was minder groot.
Opmerkelijk is, dat in 1962 enkele bedrijven er toe waren over
gegaan het gehele werk of gedeelten ervan in uurloon uit te voeren.
Eet belonen van werkzaamheden in uurloon die normaal in akkoord
worden uitgevoerd, vraagt van de arbeiders een zekere omschakeling.
Op bedrijf A, waar in 1962 het gehele werk in uurloon werd uitge
voerd, heeft dit niet tot daling van de prestatie geleid, op bedrijf
D waar alleen de tweede keer wieden in uurloon werd uitgevoerd kan
men deze beloning als een zekere teruggang beschouwen, hetgeen een
ongunstige invloed op de prestatie kan hebben.
De bestede tijd voor het wieden lag op de meeste bedrijven in
1962 lager dan in 1961. Door de intensieve bewerking met de rijen
dunner en het in sommige gevallen eggen vo6r de opkomst, werd in
1962 een goede onkruidbestrijding verkregen. Hierdoor kon de eerste
keer wieden naar een wat later tijdstip worden verschoven, terwijl
hierdoor in êin geval de tweede keer wieden zelfs niet meer nodig
was.
Resumerend kan worden gesteld dat uit dit onderzoek is ge
bleken dat de verschillende bewerkingen in een vrij nauw verband
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met elkaar staan. Om tot een hoge prestatie per arbeidskracht te
komen zijn de volgende richtlijnen van belang:
. zorgen voor een goede ligging van het zaaibed
- een vlak zaaibed met een 2 - 3 cm dikke losse toplaag rustend
op een stevige ondergrond
- voor een goed gebruik van de precisiezaaimachine en de rijendunner ós een vlakke ligging van de grond noodzakelijk
. grote nauwkeurigheid betrachten bij het zaaien
- bij afstelling van de zaaimachine rekening houden met kiemkracht, eenkiemigheid en de te verwachten veldopkomst
- zaadhoeveelheid controleren door afdraaien van de zaaimachine
. tijdens het zaaien niet te snel rijden
- bij te snel rijden kans op minder goede celvulling en onregel
matige gang van de elementen
. trachten zoveel mogelijk onkruid voor het opeenzetten te vernie
tigen
- eggen met onkruideg voor de opkomst
- krap schoffelen (per rij slechts circa 6 cm breedte onbewerkt
laten)
- tijdens een bewerking met de rijendunner en tijdens het schof
felen, zoveel mogeTi'j1'

jktijdig eggen

. met opeenzetten beginnen in een zo jong mogelijk stadium van het
gewas
. het gebruik van de rijendunner en de intensiteit van de bewer
kingen afhankelijk stellen van de ontwikkeling van het gewas
en de vorderingen van Lot handwerk
- hierbij de bewerking met de rijendunner uitvoeren op een zo
danig tijdstip dat het gewas zich op het moment van opeenzet
ten heeft hersteld
. het wieden aanpassen aan de omstandigheden
- het aantal te wieden rijen per werkgang afstemmen op de hoe
veelheid onkruid in het gewas.

