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DE MECHANISATIE VM DE BIETENZAADTEELT
(Voorlopig verslag van proeven in 19^3)

IR. K. DE KONING
I. INLEIDING
In sommige delen van ons land heeft de teelt van bieten
zaad een belangrijke plaats in het bouwplan. Vooral op de typische graanteeltbedrijven in het Oldambt betekent deze teelt een welkome afwisseling
in het bouwplan. Op deze bedrijven is de mogelijkheid tot het telen van
hakvruchten de laatste jaren steeds kleiner geworden, omdat de grond
weinig mechanisatie toelrat. Ook de teelt van bovengrondse gewassen, zoals
mosterd, koolzaad, spinazie enz., is door de prijsontwikkelingen minder
aantrekkelijk geworden.
Toch blijkt het in deze streek steeds moeilijker te worden
om deze teelt te continueren, omdat men geen mensen kan aantrekken voor
het poten, verzorgen en oogsten van dit gewas. Met de stijging van de
arbeidslonen gaat ook een groot deel van de financiële aantrekkelijkheid
van deze teelt verloren. Het poten van de stekbieten vraagt veel arbeid.
Men rekent dat een man per dag 0,15 tot 0,20 ha kan planten. Hier komt
dan nog bij het trekken van strepen en het verdelen van de bieten over
het veld.
De C.A.O. voor Groningen geeft voor het poten van stek
bieten een tarief van 5 183»— per ha. (in 1957 was dit f 1HH,—)
(Exclusief strepen trekken enz.) In een aantal gevallen kan men echter
dit werk niet tijdig en goed klaar krijgen voor dit tarief, zodat extra
moet worden betaald en/of de bieten te laat worden gepoot.
Wanneer we dan ook de percentages gepote stekbieten voor
de Groningse zeeklei-gebieden bekijken, dan blijkt dat de teelt daar
enigszins gaat inkrimpen en dat er een verschuiving valt waar te nemen
naar de Friese zeekleigebieden. Dit is voor een groot deel te wijten
aan de moeilijker uit te voeren mechanisatie op deze zware kleigronden.
Men heeft al verscheidene jaren proeven genomen, maar de resultaten waren
tot nu toe minder bevredigend. De- opbrengsten van de machinaal gepote
percelen lagen aanzienlijk lager dan bij de in handwerk gepote velden.
Vooral op de zware kleigronden in het Oldambt vielen de resultaten van
het machinaal poten erg tegen. Toch is het juist dit gebied waar men
graag de zaadbieten in het bouwplan wil blijven behouden.
2. BESCHRIJVING VM EEN AANTAL MACHINES WAARMEE STEKBIETEN KUNNEN WORDEN
GEPOOT :
Er bestaat een flink aantal machines voor het poten
van stekbieten, die met min of meer succes worden gebruikt.
We moeten hierbij onderscheid maken tussen de machines met een voren
trekker voor het poten in een sleuf en de machines met pootgatenmaker.
Bij de vorentrekker-machines zijn er mot en zonder pootschijf.

Bij de machines met een vorentrekker moet eerst
een "brede voor in de grond worden getrokken. Dit is vooral het geval
bij de machines met pootschijf. Deze schijf draait nl. gedeeltelijk
in de voor.
De vorentrekkers hebben nog een ernstiger bezwaar,
dat vooral op zware grond naar voren komt. De grond wordt bij het trek
ken van de voor aan de rand namelijk sterk verdicht met als gevolg dat
de voor niet meer geheel is te sluiten. Als gevolg hiervan droogt de
grond op deze plaats sneller uit en ontstaat op de plaats van de voor
een krimpscheur.
De bieten komen los te staan en het gevaar van omwaaien is aanzienlijk
groter,
In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de pootmachine.
Vorentrekkers
met pootschijf

Pootgatenmakers

zonder pootschijf

1. Accord

U. Löwe

7. v.d. Schaaf

2. Exact

5. Pootslede

3. I.L.R.

3. Super Prefer

6. Pootlorrie

9. Mulder/Lindenberg

Deze negen machines zullen T~e liier beschrijven met hun voor- en nadelen.

1. "Accord" (importeur Hoegen Dijkhof, Doetinchem)
(Prijs 2-rijig ï 1115»—, 3-rijig ï 16260 —, U-rijig 5 2277,—).
Deze pootmachine wordt aan een balk bevestigd, die aan de driepuntshefinrichting van de trekker hangt. Afhankelijk van de lengte van deze
balk is de machine 2, 3- of U-rijig. De machine heeft vooraan een
vorentrekker die een in breedte verstelbare voor trekt. Hierachter komt
de pootschijf die bestaat uit twee flexibeles aangedreven schijven die
aan de omtrek zijn voorzien van een aantal klemmetjes (zie afb. 1).

- 3 Deze klemmetjes zijn tegenover elkaar aan de schijven bevestigd, zodat
de stekbiet tussen de beide klemmetjes wordt vastgehouden. Aan de boven
kant wordt de stekbiet tussen de klemmetjes geplaatst en door de draai
ing van de schijf belandt de stekbiet in de voor. Hier wordt de biet
overgenomen door de grond van de beide zijkanten van de voor, die op
dat punt al enigszins wordt dichtgeduwd door de aandrukwielen. Om te
voorkomen dat de biet weer met de klemmetjes nee omhoog komt, is na het
laagste punt een afstrijkschijf tussen de beide schijven van de pootschijf
geplaatst, die over de kop van de biet rolt.
De beide drukrollen drukken de voor dicht, de biet staat in de grond.
Achter de drukrollen kan aan beide kanten van de rij nog een krabber
worden gemonteerd die de grond weer vlak krabt, (afb. 2).

Vooral op de lichtere gronden werkt dit systeem
prima. Op de zwaardere gronden heeft het trekken van een voor het bezwaar
dat deze moeilijk geheel dicht is te krijgen, zodat bij droog weer hier
snel uitdroging optreedt en een krimpscheur ontstaat. De biet komt dan
erg los te staan en waait bij enige wind omver. Op de lichtere gronden
geldt dit bezwaar- in mindere mate en is het pootwerk uitstekend.
2."Exact"

(importeur W. Mouwen, Parallelweg 10, Weert)

(Prijs 2-rijig +_ î 1500, —, 3-rijic _+ ï 2300,—, U-rijig +_ ï 3000,— ).
Deze machine is nagenoeg gelijk aan de "Accord", doch heeft echter een
ander type pootschijf. Deze schijf heeft aan de omtrek beugeltjes,
waarin de biet met de kop wordt gezet. In het midden wordt de biet aan
een pennetje geprikt. De biet wordt in de voor door de grond overge
nomen en moet hier van het pennetje worden losgetrokken. Vooral in een
perceel met een dunne losse laag grond .verloopt dit overnemen minder
goed, omdat er nog wel eens kluiten in de voor rollen. Wordt de biet
stevig aan het pennetje geprikt, dan bestaat de kans dat hij niet door
de grond wordt overgenomen. Prikt men hem evenwel niet vast genoeg,
dan rolt hij door het kleinste kluitje van de schijf en komt onderin
de voor terecht, waarna de voor wordt gesloten. Het werk van de poot
schijf laat bij stekbieten dus nogal te wensen over, vooral omdat deze
machine een dikke laag losse grond nodig heeft om goed werk te leveren.

-

h-

Deze is in het voorjaar op zware grond niet aanwezig.
3. "Super Prefer"
Ook deze machine werkt met een vorentrekker met daarachter de pootschijf. Deze schijf heeft een aantal mechanisch openende klemmen, die
open gaan zodra de biet in de voor staat. Deze machine is echter zwaar
en nogal moeixijk te bedienen. Ook het mechaniek van de pootschijf werkt
niet zonder haperingen. Deze machine is dan ook verder niet voor het
poten van stekbieten gebruikt.

"Löwe" (importeur Romeijn en van Zanten3 Schelluinsestraat 12,
Gorinchem)
(Prijs 2-rijig ï 995,—, 3-rijig 5 1375,—, k-rijig S 1795,—)
Deze pootmachine wordt evenals de voorgaande aan een balk gemonteerd,
die aan de driepuntshefinrichting hangt. De vorentrekker van deze
machine is smal, zodat sxechts een smal voortje wordt getrokken. In
deze voor worden de planten rechtstreeks gezet door de mensen die de
machine bedienen.
Het voordeel van deze machine boven de hierboven
beschreven machines is de smalle voor. De grond wordt in de voor
weinig verdicht en ook is de voor gemakkelijker weer dicht te
maken. Ook gewicht en prijs liggen aanzienlijk lager dan de drie hier
voor besproken machines.
Een bezwaar van deze en de volgende machines is,
dat de stekbieten door de bedieningsman in de voor moeten worden ge
plaatst. Dit houdt in dat voor elke biet tot aan de grond moet worden
gebukt (per dag ruim 10.000 keer).
Bij de machines met pootschijf behoeft men minder diep te bukken,
waardoor het werk minder vermoeiend is en de capaciteit hoger ligt.
5= "Pootslede"
Deze "machine" is wel erg eenvoudig, maar het werk is meestal behoorlijk.
Op een slede die achter de trekker wcrdt gehangen worden de bieten
gestort naast de bedieningsman. Vooraan de slede is een stuk ijzer beves
tigd dat door de grond wordt getrokken. Op deze wijze wordt een smal
los voortje gemaakt. De grond wordt bijna niet versmeerd. De man op de
slede zet op bepaalde afstand de bietjes in de voor.
Men heeft de slede zo aangespannen dat het wiel van de trekker bij de
volgende werkgang juist over de vorige rij loopt en daarin de bietjes
vastrijdt.
6. "Pootlorrie" (o.a. gefabriceerd door: Smederij Wiersema, Oosterbierum)
(Prijs 3-rijige machine _+ 5 1250,—)
Deze "machine" is meerrijig en werkt eigenlijk volgens het systeem van
de beide vorige. Een ijzer trekt een voor door de grond, waarin de
bietjes met de hand worden gezet.

- 5 De bedieningsman zit op een stoeltje achter de vorentrekker. Achter de
zitplaats voor de "bedieningsman komen de beide aandrukwielen. (zie afb. 3)=
(Let op de houding van de voorste man. Men moet steeds met de hand tot
aan de grond reiken).

7= "v.d. Schaaf" (gefabriceerd door smederij Wiersema, Oosterbierum)
(Prijs ca. 5 2.000,—).
Om het bezwaar van een getrokken voor (uitdrogen tot een krimpscheur)
te ondervangen heeft de heer v.d. Schaaf te Pietersbierum een machine
ontworpen die op bepaalde afstanden gaten in de grond prikt, waarna
in deze gaten een biet kan worden geplaatst.
Het prikken van deze gaten wordt uitgevoerd met door een krukas aange
dreven pennen. Deze pennen komen in de grond tijdens een halve omwente
ling van de kruk, als de kruk het onderste deel van z'n omwenteling maakt.
De voorwaartse beweging van de machine is zo gesteld dat tijdens een
halve omwenteling van de kruk tweemaal de kruklengte wordt afgelegd. De
pen wordt dus in de grond gedrukt en uit het gat getrokken, terwijl
de machine als het ware er boven voortrijdt, (zie afb. h).

- 6 -

Op deze wijze wordt een redelijk gevormd gat gemaakt. De krukas wordt
aangedreven via de rij-evenredige aftakas van de trekker, zodat dit
voor een bepaalde trekker moet worden afgesteld.
Achter de gatenmaker is de voorraadbak voor de
pootbieten en hierachter zijn de zitplaatsen voor de bedieningsmensen .
De bieten worden aangedrukt door een groot dichtwiel dat achter de
zitplaatsen loopt er. oen deel van het gewicht van de machine draagt.
Door deze machine werd in Friesland en ook op het
proefveld op de zwaardere grond, uitstekend werd geleverd. Men moet
echterredelijk uniform pootmateriaal gebruiken en voor de dikkere
bieten een dikkere pen gebruiken, zodat men een groter pootgat verkrijgt.
In vochtige losse grond bleef de grond nogal eens
aan de pennen kleven, zodat het gat weer dicht viel. Meestal was echter
de biet toch wel in de losse grond te duwen.
Mogelijk is dit nog te verbeteren door de keuze van het materiaal voor
de pennen.

8. "I.L.R."
Door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie werd een
machine geconstrueerd met pootgatenmaker, waarmee voorlopig éên rij
per keer kon worden gepoot. (Het doel van deze nachine was te onderzoeken
op welke wijze een goed gevormd gat kon worden gemaakt, op een vastge
stelde plaats. Een volgende stap kan dan zijn, het half-automatisch in
de grond brengen van de pootbieten, waarbij éên man twee rijen zal kunnen
bedienen. Met drie man kan men dan een vierrijige machine bedienen.
Getracht zal worden deze machine in 196^ gereed te hebben).
Deze machine heeft ook redelijk werk geleverd en
gaf een zeer gering aantal omgewaaide bieten, (zie afb. 5, op blz. 8)
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9« "Mulder/Lindenberg"
Door de heren Mulder (Terniuntén) en Lindenberg (ïïieuwolda) werd een
gatenmaker geconstrueerd, waarvan de pennen worden gestuurd als bij
een tandenhaspel van een maaidorser. Achter deze vierrijige gatenmaker
heeft men vier pootlorries gehangen waarop de bedieningsmensen meerijden.
De gaten die werden gemaakt waren echter zo ovaal en ondiep, op deze
zware grond, dat geen redelijk werk kon worden geleverd.
Beoordeling van deze pootmachines
Uit de grote verscheidenheid van pootmachines blijkt wel dat men op
verschillende plaatsen naar een oplossing van het pootprobleem heeft
gezocht.
De machines zonder pootschijf zijn goedkoper maar
zijn minder gemakkelijk te bedienen.
Een goede pootschijf maakt het werk gemakkelijker en verhoogt de
capaciteit. Met een drierijige machine werd per dag ca. 1,2 ha gepoot
door vier man.
De machines zonder pootschijf komen in dezelfde tijd tot ca. êeii ha.
Dit is ook de capaciteit van de "v.d. Schaaf" machine.

3.

VERGELIJKENDE PROEF MET EEN ZESTAL POOTMACHIHES
In ïïieuwolda op het bedrijf van de heer Hopma
Zijlema werd een pootproef uitgevoerd, op een perceel met ca. 70 %
afslibbare delen, met vijf pootmachines ;
Accord
Exact
v.d. Schaaf
I•L.R.
Mulder/Lindenberg
Met de vier eerste machines werd op dit perceel
gewerkt, zodat hiervan een goede indruk kon worden verkregen. De laatste
machine maakte de gaten zo ondiep op deze zware grond, dat er niet mee
kon worden gepoot.
Het perceel was in drie banen voorbewerkt, nl.
spitten, cultivateren en ploegen. I-iet de pootmachines werd dwars op
deze banen gepoot. (zie schema op blz. 13)
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De gespitte baan was goed doorgevroren en hierdoor in een uitstekendeconditie. Het gecultivât erde deel was nauwelijks doorgevroren e:n uiteraard
veel vaster. De geploegde strook lag wat structuur betreft tussen de beide
andere in.
Bij het poten werd in het gespitte deel het beste werk
geleverd, omdat hier een dikke kruimelige laag aanwezig was. Vooral voor
de machines met vorentrekker bleek dit gunstig te zijn. De gatenprikkers
werkten op het gespitte land ook het beste, maar deze leverden ook op de
beide andere banen redelijk goed werk. De indruk bestaat dat de gatenprikkers
een iets minder mooi pootbed kunnen verdragen. (Men moet uiteraard altijd
trachten dit pootbed zo mooi mogelijk klaar te maken)
Het eerste deel van het perceel werd gepoot op de onbewerkte voor.
Het land was enigszins ongelijk, waardoor de resultaten niet zo waren als het
wel had kunnen zijn. Hen zal in de herfst moeten zorgen voor een mooi vlak
perceel en dan in het voorjaar zonder of met weinig voorbewerking direkt
poten. Elke voorbewerking, zo vroeg in het seizoen, geeft nl. een minder
goede bovenlaag. Het tweede deel van de proef werd een week later gepoot,
nadat de grond met een triltandcultivator was voorbewerkt. Het pootbed
was hierdoor mooi vlak, maar de resultaten waren zeker niet beter dan bij
de eerste proef.
In Nieuw-Beerta werd op de Jacob Sijpkensheerd een
proefje aangelegd met drie pootmachines :
Exact
Löwe

I.L.R.
De grond was hier mooi voorbewerkt, zodat ideale omstandigheden'voor het
poten aanwezig zouden moeten zijn. Dit bleek echter niet het geval te zijn.
Het dunne losse, droge bovenlaagje was voor de vorentrekker niet dik
genoeg, zodat de bietjes toch weer in de vaste grond moesten worden gezet.
Bij de gatenprikker liepen de gemaakte gaten dicht, zodat ook hier minder
goed werk werd geleverd.
Op beide velden wordt het werk van de pootmachines
vergeleken met het handwerk.
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U. DE ONTWIKKELING VAN DE MACHINAAL GEPOTE BIETE!
Na een redelijk gcede start 'bleven de machinaal gepote bieten enigszins
achter bij de met de hand gepote bieten. De oorzaak voor dit achter
blijven zal vermoedelijk voor een belangrijk deel moeten worden gezocht
in het vastrijden van de grond door de wielen van de trekker. In het
spoor van een trekkerwiel waren machinaal geen bieten te poten, omdat
hierin door de vorentrekkers geen voor te trekken was.
Op het perceel in Nieuwolda bleven de machinaal gepote
bieten met hun massa-ontwikkeling achter bij de handgepote bieten.
In het gewas .Kwamen nogal wat misplaatsen voor, die echter voor een
belangrijk deel te wijten waren aan onervarenheid van de mensen die de
pootmachines tijdens de proef bedienden. Ook de afstelling van de
machines is niet op alle delen van het perceel goed geweest. Dit was
voornamelijk het gevolg van de grondbewerkingsproef die in de lengte
richting op het perceel lag. De pootmachines moesten bij de overgangen
tussen de grondbewerkingsbanen steeds worden bijgesteld.
De bieten die in een voor gepoot waren, ontwikkelden
zich op deze zware grond aanvankelijk beter dan de in gaten gepote
bieten. Dit is te verklaren door het mooie losse pootbed, waardoor
tijdens het vochtige weer in het voorjaar weinig last werd ondervonden
van uitdrogen.
Tijdens de korte droge periode in juli werden bij deze bieten duidelijk
verdrogingsverschijnselen geconstateerd. In deze periode zijn ook nogal
wat bieten gedeeltelijk omgewaaid» Dit omwaaien zou ongetwijfeld ernsti
ger vormen hebben aangenomen, indien de droge periodes langer zouden
hebben geduurd.
De bieten die in pootgaten werden gepoot ontwikkelden
zich ook minder vlot als de handgepote bieten, maar deze ontwikkeling
is meestal ongestoord voortgegaan, zonder een terugval tijdens de droge
periode.

5«

SORTEERPROEVEN MET EEN "KEBMSS BABY" SORTEERMACHINE VOOR HET SORTEREN
VAN POOTBIETEII
Doel van de proef
Ten behoeve van de mechanisering van het poten van stekbieten leek
het wenselijk om uit te gaan van pootmateriaal met een regelmatige
diameter. Ook voor het poten in handwerk lijkt een zekere sortering
wenselijk. In handwerk vraagt dit sorteren te veel arbeid en tevens
is de nauwkeurigheid van de sortering minder goed.
Wanneer bij het poten kan worden uitgegaan van pootmateriaal met een diameter tussen bepaalde grenzen, is een nauwkeuriger
afstelling van de machine mogelijk. Tevens bestaat de mogelijkheid
om voor kleine bietjes een kleinere rij- cf pootafstand te kiezen.
Hierdoor kan mogelijk een regelmatiger gewas worden verkregen.
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Als bezwaar tegen het sorteren kan worden aangevoerd
dat men, vooral "bij polyploïde soorten, enige selectie toepast, waardoor
de kruisbestuiving niet optimaal is. (De üiploïde stekbieten zouden forser
uitgroeien dan de tetraploïde bietjes).
Dit bezwaar is voor een deel te ondervangen door afwisselend rijen dikke
en dunne bieten te poten. Het gevaar blijft echter aanwezig dat het be
dieningspersoneel tijdens het poten hiermee de hand licht.
Bij de meeste bietenrassen is het bovengenoemde gevaar
voor ontmenging echter niet aanwezig, zodat de proeven ondanks bovenge
noemd bezwaar zinvol zijn.

Uitvoering van de proef
Op het bedrijf van de heer R.G. Hopma Zijlema te Nieuwolda werd in maart
1963 met de bereidwillige medewerking van de directie van Hermes Machine
fabriek S. de Vries N.V. te Leeuwarden een "Hermes Baby" sorteermachine
opgesteld. Deze sorteermachine was een normale schoksorteerder, die
voor het sorteren van dese bietjes van speciale wortelroosters was voor
zien. (Prijs '''Hermes Baby" sorteermachine voor 3 seven S 1.050,—).
Let deze sorteermachine zijn de bietjes gesorteerd
die nodig waren voor een pootproef met een aantal pootmachines.
De bietjes waren afkomstig uit een zgn. "Groninger kuil" en hadden
een diameter van ca. 2,2 cm tot ca. 7S5 cm.
Voor het sorteren waren de bieten in handwerk gepunt en getopt, zodat
het te sorteren materiaal redelijk schoon was.
Het sorteren van de bietjes bleek goed uitvoerbaar.
In totaal werd het pootmateriaal in vier fracties verdeeld. Fractie I,
II en III werd resp. door de drie zeven doorgelaten en IV, datgene wat
niet door de grofste zeef viel.
De zeven waren van speciale constructie voor het
sorteren van wortelen en bestaan uit een spijlen rooster met mazen in
de lengterichting van de machine. De spijlen lopen enigszins omhoog,
zodat bij de overgang op het volgende, ruimere, rooster een valhoogte
van ca. 10 cru wordt verkregen.
Aan deze overgang is de zeef tevens voorzien van een rubber flap, die
er voor zorgt dat de bie"u die rechtop tussen deze spijlen hangt, over de
kop tuimelt. Om er voor te zorgen dat de bietjes niet in dwarsligging
over de spijlen worden getransporteerd, heeft men aan de bovenkant hier
van op enkele plaatsen nokjes gelast.
De sortering van de bietjes was goed, zolang de
sorteerroosters niet geheel vol lagen. Zodra de bietjes, door onderling
contact, werden verhinderd om hun as in lengterichting te draaien, was
de sortering minder goed. Hierdoor was de capaciteit klein. Metingen werden
niet uitgevoerd, maar naar schatting lag deze capaciteit op +_ de helft
van de bij aardappelen bereikbare capaciteit. Tijdens de proef werd de
bodem van de stortbak voorzien van een spijlen rooster (spijlafstand 2,2
cm), waardoor de bietjes al enigszins gericht op het eerste rooster
kwamen. Hierdoor werd de capaciteit van de machine behoorlijk verhoogd.
Er werden bij deze proef k roosters gebruikt met afstanden tussen de
spijlen van resp. 2, 5, 3, U en 5 cm.
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Bij het poten bleek de sortering van de
bietjes het verwachte voordeel op te leveren. Vooral bij de beide
Eiachines met pootscliijf (Accord en Exact) en de gatenmakers (I.L.R.
en v.d. Schaaf) bleek het gesorteerde'materiaal zich beter te laten
poten dan ongesorteerd materiaal.

Enige opmerkingen betreffende deze sorteerproef
- Bij de mechanisering van het poten van stekbieten is pootmateriaal
met een reg lraatige diemeter gewenst. Op zware gronden en bij toepas
sing van machines met pootschijf of gatenprikker is gesorteerd pootgoed een vereiste.
- Sortering in vier fracties is echter zeker niet noodzakelijk. Wanneer
we uitgaan van de, meestal in het teeltcontract vastgelegde,diameter
2,5 tot 5 cm, zal een sortering in twee fracties (bijv. 2,5 tot 3,5
en 3,5 tot 5 cm) zeker voldoende zijn.
- Mogelijk kan dit verwezenlijkt worden door het aanbrengen van een
zeefrooster in de bovengenoemde sorteermachine.
Men krijgt dan de fractie 2,5 tot 3,5 cm die door de zeef valt en
de fractie 3,5 tot 5 cm lie over de zeef heen gaat.
In het algemeen zal deze sortering voldoende blijken te zijn.
(Het materiaal voor de proef was abnormaal grof en bevatte veel zgn.
"Hazenbieten").
- Het lijkt gewenst om minimaal twee ze^en bij de sorteermachine te
hebben, zodat men, wanneer het materiaal grof is, de grens van 3,5
cm bijv. 0,5 cm hoger kan leggen.
- Misschien bestaat de mogelijkheid om met een eenvoudiger sorteermachine
te volstaan.
- Wanneer men het sorteren kan combineren met het toppen en punten, zal
de geringe capaciteit van de machine geen bezwaar meer zijn.
- Beschadiging van de bieten tijdens het sorteren werd niet geconsta
teerd.
- Mogelijk kan men zonder gevaar de bieten in een luchtgekoelde bewaar
plaats in een vroeg stadium punten, toppen en sorteren, waardoor men
tijdens de pootperiode direkt gesorteerd materiaal ter beschikking kan
stellen. Onderzoek naar de mogelijkheden tot vroegtijdig klaarmaken
en sorteren, met daarna opslag in een luchtgekoelde bewaarplaats,
is zeker gewenst. Bij deze bewaring zal vochtverlies moeten worden
vermeden.
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6. HET MAAIDOESEI'I VAN BIETENZAAD MET EEN OPSTAAND MES VOOR DE SCHEIDING
:
VAU HET GEWÄS
Bij het maaidorsen van bietenzaad dat tevoren is doodgespoten moet de
scheiding van gemaaid en vaststaand gewas zo voorzichtig mogelijk
plaats vinden.
Op de maaidorser Claeys (Claeyson) MZ van
de heer Hopma Zijlema te Nieuwolda, werd een vertikaal opstaand mes
gemonteerd. De constructie van dit mes is eenvoudig en het geleverde
werk is uitstekend, In het scheidingsvlak wordt het gewas doorgeknipt,
zodat de stengels niet behoeven te worden losgetrokken.
Het mes moet enigszins achterover hellen.
De doorgeknipte stengeldelen vallen soms
op de grond, maar meestal worden ze "bij de volgende werkgang weer meege
nomen, De delen die aan de kant van het maaiplatform los worden gemac.id gaan direkt mee in de machine.
Bij het werken met de op deze wijze uitgeruste maaidorser kwamen verstop
pingen in het scheidingsvlak niet meer voor»

7. DISCUSSIE- EN UITGANGSPUNTEN VOOR DE VOORTZETTING VAN HET ONDERZOEK
- Het machinaal poten van stckbieten is pas goed uitvoerbaar als het
pootmateriaal een regelmatige dikte en lengte heeft. Als grenzen
zou men 25 - 35 en 35 - 50 mm. diameter kunnen nemen. De lengte moet
liefst zo uniform mogelijk aijn.
- Het sorteren en pootklaarmaken van de bietjes kan men in een geven
tileerde bewaarplaats uitvoeren gedurende de wintermaanden (februari
en maart).
De gevaren die men hier aan toeschrijft vallen in de praktijk nogal
mee (uitdrogen en infectie^.gevaar).
Men dient uiteraard de bewaaromstandigheden tot aan het uitpoten
onder controle te houden.
- Het gevaar dat het sorteren op afmeting gepaard gaat met een
genetische sortering (Diploïde voornamelijk groter, tetraploïde
voornamelijk kleiner) is aanwezig maar behoeft het sorteren niet
geheel ongewenst te maken, omdat uitpoten van afwisselend dikkere
en dunnere stekbieten mogelijk is.
- De voorbewerking van het pootbed dient men op de zware kleigrond
in het voorjaar zoveel mogelijk te beperken. Is het veld redelijk
vlak, dan liefst geen voorbewerking.
Een stekbiet die overwintert, staat in het voorjaar ook in de vaste
grond. Op de lichtere gronden heeft men wat de voorbereiding van het
pootbed betreft wat meer speling.
- Het werken op een machine met pootschijf ("Accord") is minder
vermoeiend voor het bedienend personeel, dan het werken op een
machine zonder pootschijf ("Löwe"). Ook de dagcapaciteit ligt bij
de eerstgenoemde machines hoger dan bij laatstgenoemde.
- Het is gewenst om zo vroeg mogelijk met het poten te beginnen, omdat
de vegetatie-periode dan langer is en ook de oogst vroeger kan vallen.
Dit vroeg poten moet uiteraard niet gepaard gaan met structuurbederf
van de grond.
Wageningen, september 1963.
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