Arbeidsmethoden in de
Graanoogst
Work methods in grain harvesting

Het ophokken en het binnenhalen
Stooking, loading and unloading of grain sheaves
Summary in English at page 54

door

Ir A. Moens
en

N. Hoogendoorn

PUBLICATIE No 30 - JULI 1955
UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK

3087
44

EN RATIONALISATIE • WAGENINGEN

ARBEIDSMETHODEN IN DE
GRAANOOGST
WORK METHODS IN GRAIN HARVESTING
HET OPHOFCKEN EN HET BINNENHALEN
STOOKING, LOADING AND UNLOADING OF GRAIN SHEAVES

SUMMARY IN ENGLISH AT PAGE 54

DOOR

IR A. MOENS
EN

N. HOOGENDOORN

PUBLICATIE No 30 - JULI 1955
UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK
EN RATIONALISATIE • WAGENINGEN

INHOUD

Biz.

Inleiding

5

Hoofdstuk

I

Hoofdstuk

II

Hoofdstuk

III

Hoofdstuk

IY

Hoofdstuk

V

Hoofdstuk

VI

Algemene richtlijnen voor het ophokken

6

Methoden van ophokken

8

De arbeidsbehoefte bij de verschillende methoden van op
hokken

24

Wat is het meest passende type hok voor bepaalde omstan
digheden?

27

Algemene opmerkingen over het binnenhalen

28

Het laden

28

Hoofdstuk VII

Het lossen

40

Hoofdstuk VIII

Het transport

47

Hoofdstuk

IX

De organisatie van het binnenhalen in zijn geheel

47

Hoofdstuk

X

Samenvatting

52

Summary

54

List of figures and tables

56

VOORWOORD

Tot dusverre zijn in de gedrukte publicaties van het Instituut twee uitgaven ver
schenen, waarin de resultaten van de onderzoekingen op het terrein van de arbeidsmethoden zijn weergegeven.
Het betreft de publicaties 4 en 16. Beide zijn uitverkocht. In dit rapport, de derde
in deze serie, worden de resultaten weergegeven van tijdstudies in de graanoogst, met
name het ophokken en het binnenhalen. Aan beide onderwerpen werd tot nu toe bij
onderzoek en voorlichting betrekkelijk weinig aandacht besteed.
We verwachten, dat deze publicatie hierin een verandering ten goede zal brengen.
De graanoogst geeft op vele bedrijven een zekere arbeidstop, gedeeltelijk doordat
het met andere dringende werkzaamheden samenvalt.
De vele mogelijkheden tot arbeidsbesparing, die in dit rapport zijn vermeld, geven
een aansporing om de graanoogst doelmatiger te organiseren, waardoor voordeliger
kan worden gewerkt.
Bij de verschillende methoden van ophokken werd in het bijzonder aan de kwaliteit
van het werk - en van het product - aandacht besteed.
Behalve de heren Ir A. Moens en N. Hoogendoorn hebben aan de verzameling van
de gegevens - door middel van het maken van tijdstudies - meegewerkt : P. F. Giessen,
Heel (L.); B. J. van Putten, Apeldoorn; H. van Essen, Staphorst; H. A. de Vries,
Oosterend (Fr.); F. J. Edens, Wieringerwaard (N.H.) en H. A. Schaafstal, Groningen.
We vertrouwen, dat dit rapport in de Landbouw een warme belangstelling zal onder
vinden.
De Directeur,
Ir H. H. POSTUMA.

INLEIDING

Jaarlijks worden in ons land ongeveer 500.000 ha graangewassen verbouwd. On
geveer 90% van deze oppervlakte wordt op de gewone wijze geoogst, d.w.z. in de vol
gende bewerkingen: maaien, ophokken, inhalen en/of dorsen. De overige 10% wordt
met de maaidorser geoogst.
Bij een toenemend tekort aan arbeiders wordt verwacht, dat het maaidorsen in de
toekomst zal toenemen. De arbeidsbesparing, die bereikt wordt door over te gaan op
maaidorsen, is zeer belangrijk.
Toch zou het onjuist zijn te veronderstellen, dat alleen door de overgang naar het
maaidorsen arbeidsbesparing mogelijk is.
Ook bij het maaien met de zelf binder, het ophokken, het binnenhalen en het dorsen
zijn allerlei besparingen mogelijk.
Naast arbeidsbesparing is gelet op de mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering van het
graan en het stro. Methoden, waarbij met dezelfde hoeveelheid werk, eventueel met
meer werk, een betere kwaliteit wordt bereikt, verdienen eveneens onze aandacht.
Tegenover een aantal bedrijven, waar in de graanoogst een ernstig tekort aan ar
beiders optreedt, zijn er een aantal, waar personeel minder schaars is. In de practijk is
de situatie van bedrijf tot bedrijf verschillend. Is voor een bepaald werk voldoende
personeel aanwezig, dan moet vooral op kwaliteit worden gelet. We denken hierbij in
de eerste plaats aan verschillende ophokmethoden.
In dit rapport zal het ophokken en het binnenhalen worden behandeld.
Van deze werkzaamheden zijn in de afgelopen jaren 314 arbeidsstudies gemaakt,
waarbij op de volgende punten is gelet:
- de toegepaste werkmethode,
- de benodigde werktijd, #
- de kwaliteit van het werk.
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HOOFDSTUK I

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR HET OPHOKKEN
Het ophokken en het binnenhalen
Onder het ophokken wordt verstaan het overeindzetten van gebonden graan
schoven. Het geschiedt om een betere en snellere droging van het graan en het stro te
krijgen, doordat de wind en de zon bij overeindstaande schoven beter toegang hebben
dan wanneer de schoven op de grond liggen.
Ophokken meestal noodzakelijk
Alleen bij vast zomerweer is het verantwoord de schoven op het veld te laten liggen.
Ze zijn dan in ongeveer 4 dagen voldoende droog om te worden binnengehaald. In
ons wisselvallig klimaat komt een periode van 3-4 achtereenvolgende dagen zomer
weer echter weinig voor.
In het algemeen is ophokken de beste weg. Dreigt regen dan moet het verloop van
het maaien worden aangepast aan het ophokken, zodat men zekerheid heeft, dat
's avonds na beëindiging van het werk alle gemaaide schoven overeind staan.
Schot en schimmel moeten worden voorkomen
Graankorrels, die bij een betrekkelijk hoge buitentemperatuur dagen achtereen
vochtig blijven, ontkiemen, vertonen het z.g. schot, het stro schimmelt; beide pro
ducten verliezen hun kleur en krijgen een onaangename reuk. Het optreden van schot
moet vooral vermeden worden voor granen, die worden geteeld voor zaaizaad, brood
graan en moutbereiding. Het stro, dat moet dienen voor voerstro of voor de strocartonfabricage, mag geen schimmel vertonen.
De schotgevoeligheid van de granen is verschillend al naar gelang de soort en het
ras. In de Rassenlijst voor Landbouwgewassen wordt jaarlijks voor alle erkende rassen
de mate van schotresistentie gepubliceerd. In het algemeen is gerst weinig schotgevoelig,
rogge, haver en tarwe meer. Bij het opzetten van de schoven is het gewenst, dat
- de langste zijde naar buiten wordt gekeerd;
- de schoven flink tegen elkaar worden gedrukt.
Het werk aan het ophokken van granen bestaat bij het opzetten van gewone hokken
voor ongeveer 80% uit aanvoer van de schoven naar de plaats, waar het hok wordt
opgezet. Arbeidsbesparing bij het ophokken moet in de eerste plaats gezocht worden
in vereenvoudiging van de aanvoer van de schoven.
Kleine en grote hokken
Het opzetten van kleine hokken (ronde of langwerpige hokken van 6-12 schoven)
vraagt om deze reden het minste werk. Zij drogen sneller dan grote en kunnen eerder
worden binnengehaald. Hiertegenover staat, dat de beschutting tegen regen minder is,
terwijl de hokken eerder omwaaien dan grote.
Grotere hokken zijn daar op zijn plaats, waar het binnenhalen over een lang tijdvak
moet worden uitgespreid, wanneer rechtstreeks van het veld wordt gedorst of wanneer
aan het graan bijzondere eisen worden gesteld.
Om de ondervrucht te sparen, zoals klaver, gras e.d., verdient het aanbeveling het
gewas te ruiteren en daarbij alle schoven op de stokken te plaatsen.
Bij het opzetten van een hok moet zoveel mogelijk in een vierkant worden gewerkt.
Dit spaart heen en weer lopen.
6

Dubbele en dichte rijen geven bij het binnenhalen enige arbeidsbesparing, doordat
het verplaatsen van de wagen minder tijd vraagt. De arbeidsbesparing, die bij het
binnenhalen wordt bereikt, is evenwel kleiner dan de extra tijd, die nodig is bij het
ophokken. Ook geven dichte rijen minder toegang aan de wind. Ons inziens kan beter
extra tijd worden besteed aan de bouw van een groter hok dan aan het dicht bijeen
plaatsen van een groot aantal kleine hokken.
Werkrichting
Bij het ophokken moet worden gewerkt in de richting, tegengesteld aan de maairichting. Per man kunnen 2 schoven tegelijk worden aangevoerd, over een grotere
afstand zelfs 4. Bij het oppakken moet de langste zijde van de schoof naar buiten
worden gehouden. De bouw van het hok moet zodanig zijn, dat steeds 2 schoven
tegelijk kunnen worden opgezet.
Alleen bij het afwerken van de kop mag hiervan worden afgeweken. Het is - be
halve bij harde wind - onjuist de hokken zodanig op te zetten, dat 1 man nodig is om
de schoven vast te houden.
De beste werkverdeling is die, waarbij 1 tot 2 personen een rij hokken plaatsen.
Een vork biedt geen voordelen
Het gebruik van een vork biedt geen voordelen. De vork wordt soms gebruikt om
de verst gelegen schoven aan te voeren. Ook hierbij wordt geen arbeidsbesparing be
reikt, omdat bij de aanvoer over een grote afstand 4 schoven tegelijk kunnen worden
gedragen, 2 onder de arm en 2 in de hand. Wordt de vork gebruikt bij het opzetten
van het hok, dan is de kwaliteit van het hok slechter dan wanneer dit in handwerk ge
schiedt.
Dikke schoven
Het ophokken van dikke schoven vraagt weinig meer tijd dan van dunne. Zowel bij
het ophokken als bij het binnenhalen wordt met dikke schoven ten opzichte van
dunne een arbeidsbesparing bereikt. Natuurlijk zijn aan de dikte van de schoven
grenzen gesteld. De te kiezen dikte is mede afhankelijk van bijmengsels, zoals klaver
en onkruid, en de vochtigheid van het stro. Belangrijk is de vorm van de schoof en de
stevigheid van het stro. Is de voet van de schoof niet behoorlijk vlak, doordat bijvoor
beeld de klopper op de binder niet heeft gewerkt, dan wordt de plaatsing van de schoof
bemoeilijkt.
Losse scho ven
Losse schoven geven groot oponthoud bij het ophokken. Het binden van losse
schoven is bovendien een onaangenaam werk. Uit tijdstudies bij het maaien met de
zelfbinder is gebleken, dat 10-15 % van de maaitijd wordt besteed aan het verhelpen
van storingen aan het knoopapparaat. Dit gaat steeds met een aantal losse schoven ge
paard. Het is gebleken, dat de kennis van het knoopapparaat bij verschillende ge
bruikers onvoldoende is. Ook de onderhoudstoestand van dit belangrijke onderdeel van
de zelfbinder laat soms te wensen over.
Schovenscheider
Een schovenscheider, bevestigd aan de zelfbinder, zorgt ervoor, dat de gebonden
schoof losgemaakt wordt van de volgende, die zich nog op de bindtafel bevindt. Vooral
in een lang gewas, zoals rogge, biedt de schovenscheider voordelen. Moeten de scho
7

ven bij het ophokken uit elkaar worden getrokken, dan vraagt dit veel extra tijd en
gaan halmen verloren. De schovenscheider doet dit werk beter. Hangt het stro niet in
elkaar, dan heeft het geen zin om de schovenscheider in te schakelen. Het is dan zelfs
beter deze niet te gebruiken, omdat de schoof hardhandig op de grond wordt gewor
pen, waardoor korrelverlies optreedt.
Schovendrager
Voor vereenvoudiging van de aanvoer van de schoven worden schovendragers ge
bruikt, die aan de zelfbinder zijn bevestigd. Een schovendrager is bestemd om de
schoven, die bij het draaien op een ongelegen plaats zouden neervallen, tijdelijk op te
vangen en bij een rij schoven te voegen. In een betrekkelijk dun staand gewas werd met
de schovendrager een arbeidsbesparing bereikt van 10 tot 15%. Dit is betrekkelijk
weinig. De reden, waarom de arbeidsbesparing betrekkelijk klein is, is hierin gelegen,
dat de schoven bij het uitwerpen uit de schovendrager door elkaar worden gegooid.
Het ligt in de bedoeling in de toekomst proeven te nemen met een schovenwagen, die
aan de zelfbinder wordt gekoppeld.

HOOFDSTUK II

METHODEN VAN OPHOKKEN
In dit hoofdstuk zal een aantal methoden van ophokken worden omschreven
en beoordeeld. In de practijk komen nog meer methoden voor. Hiervan zijn er ook
enige geanaliseerd. Diegenen, die echter niet met name zijn genoemd - en voor zover
bekend - hebben geen bijzondere voor- of nadelen t.o.v. één of meer van de in dit
hoofdstuk beschreven methoden.
ROGGE
Methode I. Rogge, rond hok van 4 tot 6 schoven, met een band om de kop
Op de zandgronden in ons land wordt op het kleine bedrijf de rogge nog gedeeltelijk

Afb. 1. Rogge, rond hok van 6 schoven.
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Afb. 2. Rogge, rond hok van 12-20 schoven
(machinaal gebonden schoven).

Afb. 3. Rogge, het plaatsen van de eerste scho
ven aan een rond hok, één man houdt
de schoven vast.

Afb. 4. Rogge, langwerpige dubbele hokken
van 20 schoven.

met de zicht of met de maaimachine met aflegapparaat gemaaid. De schoven worden
met twee banden gebonden. Door de tweede band, die boven om de kop wordt gelegd,
worden de aren bij elkaar gehouden. De gebonden schoven worden met 4 of 6 tegen
elkaar geplaatst. De kop van de schoven wordt met een band bijeengebonden.
Beoordeling: Het opzetten van een klein hok vraagt weinig tijd. De schoven kunnen
snel worden ingehaald. Het land komt spoedig vrij voor het inzaaien van het stoppel
gewas. Het bijeenbinden van de toppen van de schoven heeft bij veel regen echter ten
gevolge, dat de aren langzaam drogen, waardoor schot optreedt. Ook het binden van
iedere schoof met twee banden werkt dit in de hand. Dit zijn nadelen.
Methode II. Rogge, rond hok van 12-20 schoven
Een aantal schoven van 12-20 wordt in een rond hok geplaatst. Door de buitenste
schoven iets hoger te plaatsen wordt het hok enigszins aflopend, waardoor het in
regenen wordt tegengegaan.
Beoordeling: Het plaatsen van de schoven in een cirkel heeft tot gevolg, dat een brede,
dichte kop ontstaat, die moeilijk droogt. Wanneer de eerste schoven niet zuiver tegen
over elkaar worden geplaatst, zakt het hok in elkaar. Om dit te voorkomen wordt
soms 1 schoof tegelijk geplaatst, terwijl 1 persoon bij het hok blijft om de schoven
vast te houden. Deze werkwijze vraagt echter veel extra tijd.
Methode III. Rogge, langwerpig, dubbel hok van 20 schoven
Begonnen wordt met een langwerpig hok van 2x6 schoven. Hier tegenaan worden
aan weerszijden 4 schoven geplaatst. Deze schoven komen iets schuiner te staan dan
de vorige, waardoor de top van het hok enigszins spits wordt.
Beoordeling: Het dubbel hok van 20 schoven heeft een vrij smalle top, terwijl in het
hok de wind voldoende toegang heeft. Het hok staat stevig en droogt behoorlijk snel.
Door 1 persoon kunnen steeds 2 schoven tegelijk worden aangevoerd. Wanneer het
9

Afb. 5.
Rogge, het plaatsen van de schoven aan een lang
werpig dubbel hok, ieder blijft aan één zijde van de
rij en plaatst telkens gelijktijdig 2 schoven.

ophokken door 2 personen geschiedt ver
dient het bij enigszins glad stro de voor
keur, dat beide de eerste schoven tegelijker
tijd plaatsen, zodat deze direct voldoende
stevig staan. Bij het opzetten blijft ieder
aan één zijde van de rij.
De kwaliteit van dit hok is beter dan van
de vorige ; zowel schoven, die met de hand
gebonden zijn als met de machine, kunnen
op een dergelijke wijze worden opgezet.
De verschillende typen hokken bij rogge
blijven meestal tot deze drie beperkt. Rogge dient in hoofdzaak voor veevoeder. Het
loont dan niet de moeite andere typen hokken te bouwen. Voor zaadteelt kunnen open
ruiters worden toegepast (Zie methode VI).
GERST
Gerst is een gewas, dat in de eerste plaats voor het maaidorsen in aanmerking komt.
Het gewas is soms erg kort, vaak sterk gelegerd. Bovendien is het ophokken en de
verdere verwerking een onaangenaam werk, vanwege de stekelige kafnaalden. De stro
opbrengst is minder dan van de andere granen. Gerst is behoorlijk resistent tegen schot,
behalve de rassen Balder en Abed Kenia. Gerstschoven worden meestal in gewone
hokken gezet. Dit geeft vaak minder goede resultaten. Bij een sterk legerend gewas
met slap stro, zakken gewone hokken spoedig sterk door, waardoor een deel van de
aren op de grond komt te hangen. Wordt gerst geteeld als dekvrucht voor klaver, dan
verstikt de klaver ter plaatse. Bij veel regen drogen de hokken slecht. Een en ander be
tekent, dat voor de brouwgerst- en zaadteelt bij wisselvallig weer andere hokken de
voorkeur verdienen.
Methode IV. Gerst, langwerpig hok van 6 tot 14 schoven
In een langwerpig hok staat een reeks van 2 schoven schuin tegen elkaar geplaatst.
Beoordeling: Het ophokken vraagt weinig tijd, doch bij regen geeft het hok onvol
doende beschutting. Bij slap stro zakt spoedig het gehele hok op de grond, waardoor
schot en schimmel kunnen optreden. De ondervrucht verstikt onder de hokken.
Methode V. Gerst, schelf van 40 schoven
15-20 schoven worden in een ronde voet geplaatst. Daarna worden 12 tot 20 scho
ven dakpansgewijs in drie lagen hier bovenop gelegd. De top wordt afgedekt door
2 schoven, welke tevoren bijeen worden gebonden en uitgespreid als een muts op de
schelf worden geplaatst met de aren omlaag.
Beoordeling: De schelf biedt een betere bescherming tegen natregenen, doch vraagt
ook een langere werktijd dan gewone hokken. De schoven mogen bij het opzetten
10

Afb. 6. Gerst, langwerpig hok, enkele dagen
na het opzetten. Het hok is vrij sterk
in elkaar gezakt.

Afb. 7. Gerst, schelf van 40 schoven.

niet vochtig zijn of met groene stengels, onkruid of klaver vermengd. De ondervrucht
onder de schelf verstikt.
Methode VI. Gerst, drie- en vierpoot ruiter met de voet op de grond
De onderzijden van de poten van een driepoot-ruiter worden 1 meter uit elkaar ge
plaatst, van een vierpoot-ruiter 80 cm. Eerst worden 3 tot 5 schoven aan elke zijde
schuin tegen de dwarsstokken op de grond geplaatst. Vervolgens wordt een schoof op
de uitstekende punten van de horizontale stokken gezet. Daarna wordt een laag ver
der vol gelegd. Op deze laag komen enkele andere lagen, waarbij iedere volgende
laag iets naar binnen gelegd wordt, zodat het geheel kegelvormig wordt. De kap van
de kegel wordt afgedekt met een muts, zoals reeds werd omschreven bij het maken
van schelven. In totaal komen aan de ruiter ongeveer 40 schoven.
Beoordeling: Met ruiters wordteen betere doorluchting en snellere droging ver
kregen dan met schelven. Ook kunnen schoven, die enigszins vochtig zijn of groene
stengeldelen bevatten, met succes worden
geruiterd. Het ruiteren vraagt extra werk,
vooral vanwege het feit, dat de ruiters
moeten worden aan- en afgevoerd. Hier
voor alleen reeds zijn 6 manuren per ha
nodig.
Methode VII. Gerst, drie- en vierpootruiter met de voet van de grond
Aan de binnenzijde van elke poot wordt
1 schoof plat op de horizontale stokken
gelegd. Vervolgens worden aan iedere zijde
2 schoven plat op de dwarsstokken geAfb. 8. Gerst, vierpootruiter van 30 schoven ge
heel op de stokken gebouwd.
11
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Afb. 9. Gerst, driepootruiter, schoven van de
grond, aanbrengen van eerste laag.

Afb. 10. Gerst, vierpootruiter, alle schoven van
de grond, extra dwarsstok.

legd. Op deze schoven wordt de volgende laag gelegd. De ruiter wordt voorts op de
zelfde wijze afgewerkt als bij de vorige methode. Op één ruiter komen ongeveer 30
schoven.
Beoordeling: Een op deze wijze opgezette ruiter droogt minder snel dan een op de
grond gebouwd model, dat van binnen meer open blijft. Voor onrijp stro is deze
methode daarom minder geschikt. De methode is vooral op zijn plaats, wanneer gras
of klaver is ingezaaid.
Bij het gebruik van een vierpoot-ruiter is het nodig, dat een stok midden over de
dwarsstokken wordt gelegd om te voorkomen, dat binnen-in de ruiter aren op de
grond hangen.
Een ander voordeel van deze methode van ruiteren is, dat beladen ruiters kunnen
worden verplaatst. Daartoe worden twee stokken onder de ruiter geschoven. Twee
personen kunnen de ruiter verplaatsen. Een ruiterdrager achterop de trekker kan het
zelfde doen. Het gehele perceel kan worden geploegd. Bij veel onkruid of wanneer een
stoppelgewas moet worden ingezaaid, verdient deze methode toepassing.
Methode VIII. Gerst, dakruiters, 13 horizontale stokken (dezelfde methode als voor
haver)
Van de dakruiter worden eerst de onderste horizontale stokken geplaatst, één
aan de buitenzijde en één aan de binnenzijde. Aan beide zijden wordt op deze stok
ken een laag schoven gelegd met de aren naar binnen gekeerd. Daarna worden de
resterende stokken aangebracht, op de spijkers of in de beugels. Tussen de derde en
vierde stok wordt de tweede laag schoven gestoken. Daarna wordt de derde laag
schuin tegen de stokken geplaatst. Hierop komt de bovenste laag. De laag aan de
Westzijde wordt met de voet omhooggeplaatst en wel zodanig, dat hij over de laag aan
de Oostzijde uitsteekt. De bovenste laag wordt met een touw vastgemaakt.
Beoordeling: Bij het ruiteren geven we de voorkeur aan spijkers of haken boven
beugels. Dakruiters zijn uitstekend geschikt voor het ophokken van graanschoven.
Ongeveer 120 schoven kunnen op een 3 meter lange ruiter worden geplaatst. Het bij
eenbrengen van een groot aantal schoven zonder ruiterslede vraagt veel tijd. Het ge12

Afb. 11. Haver, dakruiter, 120 schoven, aan
brengen van eerste laag.

Afb. 12. Haver, dakruiter, 120 schoven, aan
brengen van de derde laag.

Afb. 13. Haver, dakruiter, 120 schoven, het
vastbinden van de bovenste laag

Afb. 14. Haver, dakruiter, 120 schoven, afgewerkt.

bruik van een ruiterslede, waarbij tijdens het opzetten de slede door een paard wordt
verplaatst, is wel gewenst.
HAVER
Haver is een gewas met betrekkelijk slap stro. Het stro is langer dan van gerst,
waardoor haverschoven gemakkelijker worden gehanteerd. Haver wordt zowel opgehokt in gewone hokken als in „Duitse stuken" en ruiters. Het plaatsen van Duitse
stuken komt alleen in aanmerking, wanneer het stro stevig is.
Methode IX. Haver, langwerpige hokken
De lengte van het hok varieert van 6-14 schoven. In een dun staand gewas worden
13

Afb. 15. Haver, langwerpig hok van handschoven, eerste 4 schoven in kruisverband.

Afb. 16. Haver, langwerpig hok van handschoven, aanbrengen van laatste schoven,

hokken van 6-8 schoven gezet, in dichte gewassen is het aantal schoven per hok gro
ter. Wanneer men bij haver met slap stro te maken heeft, is het gewenst de eerste vier
schoven in kruisverband te plaatsen. Dit geeft extra stevigheid. Bij dikke schoven ver
dient het kruisverband geen aanbeveling, omdat de volgende schoven niet voldoende
aaneensluiten, waardoor inregenen wordt bevorderd.
Beoordeling: Evenals bij rogge en gerst geven gewone hokken weinig beschutting
tegen regen. Haver is nogal gevoelig voor schot. Bij teelt voor zaaizaaddoeleinden of
moutbereiding verdient het aanbeveling andere methoden toe te passen. Voor haver
met behoorlijk stevig stro komen Duitse stuken in aanmerking, voor slap stro is
ruiteren de beste oplossing.
Methode X. Haver, Duitse stuken
Het opzetten van stuken moet steeds door 2 personen geschieden. Eerst worden
door ieder 2 schoven aangevoerd, welke in kruisverband worden gezet. De eerste
plaatst de schoven vrij steil, de tweede persoon plaatst de schoven vlakker, zodat de
aren beneden die van de eerst geplaatste schoven blijven.
Vervolgens worden bij de laagst geplaatste schoven aan weerszijden 2 schoven ge
zet. Er ontstaat nu een grondlaag van 8 schoven. Hierop worden met het stoppeleinde
omhoog twee schoven geplaatst. Deze schoven moeten dicht op het stoppeleinde zijn
gebonden. Men verkrijgt dit door tijdens het maaien voor 1 van de 5 zwaden de bindtafel te verschuiven. Ieder van de beide arbeiders neemt 1 van de kopschoven, spreidt
deze met de stoppeleinden omhoog voor de borst uit en plaatst hem als een kapje op
de grondlaag. A neemt uit zijn schoof 2 strowissen en geeft deze aan B, aan weers
kanten van de kop. B bindt de strowissen aan elkaar, terwijl A de kop stevig aandrukt.
Beoordeling: In een goed opgezette stuuk is het graan behoorlijk goed beschut,
terwijl een snelle droging mogelijk is, doordat wind en zon vrije toegang hebben.
Zowel met de hand als machinaal gebonden schoven lenen zich goed voor het maken

Afb. 17. Haver, Duitse stuuk, 10 schoven,
eerste schoven in kruisverband.

Afb. 18. Haver, Duitse stuuk, 10 schoven,
rechts kopschoof, links normaal ge
bonden schoof.

Afb. 19. Haver, Duitse stuuk, uitspreiden van
de kopschoven.

Afb. 20. Haver, Duitse stuuk, 10 schoven. Het
aandrukken en vastbinden van 2 kop
schoven.

van stuken. Gewassen met kort stro zijn voor het opzetten van stuken ongeschikt.
De Duitse stuuk komt in het Zuid-Westelijk kleigebied veel voor. Ten opzichte van
ruiters biedt hij het voordeel, dat hij minder werk vraagt, terwijl de haver sneller kan
worden ingehaald. Voor het verkrijgen van een goed model is het noodzakelijk, dat
de bovengenoemde aanwijzingen stipt worden opgevolgd.
Methode XI. Haver, op drie- en vierpoot ruiters met de schoven op de grond
Op dezelfde wijze als beschreven voor gerst onder methode VI.
Soms is het stro van haver na het maaien nog erg vochtig. De ruiters moeten dan
binnenin goed open worden gehouden.
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Afb. 21. Haver, driepootruiter, 40 schoven,
eerste laag op de grond.
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Afb. 22. Haver, driepootruiter, 40 schoven,
eerste laag op de grond, aanbrengen
van eerste laag.
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Afb. 23. Haver, driepootruiter, 40 schoven,
eerste laag op de grond, aanbrengen
van tweede laag.

Afb. 24. Haver, driepootruiter, dichtbinden
van de kop.

Haver, op drie- en vierpoot ruiters met alle schoven van de grond
Op dezelfde wijze als gerst, beschreven in methode VII, kan haver worden geruiterd.
Hiervoor geldt in nog sterkere mate dan bij methode XI, dat het stro winddroog moet
zijn en geen groene klaver e.d. mag bevatten.
Methode XIII. Haver, op dakruiters. Zie afbeeldingen 12-14.
Dakruiters zijn bijzonder geschikt voor het ruiteren van haver. In de eerste plaats,
omdat bij een dakruiter een voldoende luchtige stapeling plaats heeft, hetgeen de
kwaliteit van het graan en het stro ten goede komt. In de tweede plaats, omdat bij het
plaatsen op een dakruiter alle schoven van de grond zijn. Haver heeft vrij veel tijd
nodig voor het dorsrijp is. Met de ruiterslede of ruiterdrager kunnen de ruiters aan de
rand van het veld worden opgesteld, zodat het land kan worden bewerkt.
16

Afb. 25. Haver, driepootruiter, voet van de grond.

TARWE
Tarwe wordt op een groot aantal ver
schillende manieren opgehokt. De variatie
is groter dan bij de andere gewassen. De
oorzaak hiervan moet gezocht worden in
het feit, dat tarwe vrijwel uitsluitend voor
zaadteelt of broodgraan dient en voor beide
gevallen geldt, dat geen schot mag optreden.
Door schot wordt de bakwaarde belangrijk
verminderd. Sommige tarwerassen zijn erg
schotgevoelig. In de zomer van 1954 is ge
bleken, dat, wanneer aan het ophokken
onvoldoende zorg wordt besteed, veel schot
kan optreden. Er zijn bedrijven, die ieder jaar hun tarwe geheel of gedeeltelijk in
Duitse stuken of schelven zetten. In het ene jaar zijn de voordelen klein, omdat het
tijdens de oogst steeds goed weer is, doch in een ander jaar worden de extra kosten
rijkelijk beloond. Men moet niet vergeten, dat de maand Augustus, alhoewel „Oogst
maand", tevens de regenrijkste maand van het jaar is.
Op vele bedrijven zou meer zorg aan het ophokken moeten worden besteed. Be
halve een betere kwaliteit van het product levert een goede ophokmethode het voor
deel, dat het binnenhalen over een langere periode kan worden uitgespreid, terwijl de
oogst geheel of gedeeltelijk rechtstreeks vanaf het veld kan worden gedorst. Vooral
degenen, die, vanwege een tekort aan schuurruimte, genoodzaakt zijn een gedeelte af
te dorsen en daarbij afhankelijk zijn van derden, doen verstandig de tarweschoven in
andere dan gewone hokken te zetten. Hieronder zullen thans enige methoden worden
behandeld. De minste tijd vraagt een gewoon hok afgedekt met 1 schoof, de meeste
tijd het opzetten van dakruiters.
Methode XIV. Tarwe, langwerpig hok
Hokken van 8-12 schoven verdienen de voorkeur boven grotere. Bij het plaatsen
van iedere schoof moet de schuine voet binnenwaarts worden gekeerd, terwijl de
koppen van twee tegen elkaar staande schoven flink tegen elkaar gedrukt moeten
worden. Iedere arbeider zet in één handeling twee schoven tegen elkaar. Zoals reeds
werd opgemerkt bij het ophokken van rogge verdienen langwerpige hokken de voor
keur boven ronde hokken. Dit geldt voor alle gewassen.
Het gewone hok geeft een snelle droging
van het graan en stro, terwijl het opzetten
betrekkelijk weinig tijd vraagt. Bij regen
worden de aren en het stro spoedig nat,
doch na de regen drogen zij weer snel. Bij
aanhoudend regenachtig weer biedt een ge
woon hok onvoldoende beschutting en zul
len schot- en schimmelvorming optreden.

Afb. 26. Tarwe, langwerpig hok.
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Afb. 27.
Tarwe, langwerpig hok, afgedekt door 1 schoof.

Methode XV. Tarwe, langwerpig hok af
gedekt met 1 schoof
Een langwerpig hok van 10 schoven
wordt afgedekt door 1 schoof plat op het
hok te leggen.
Beoordeling: Zolang de schoof op het hok
blijft liggen worden de aren van de over
eind staande schoven goed afgedekt. Bij veel
wind waait de schoof er evenwel af. Naar
mate de kop van het hok platter is, blijft
de schoof beter liggen. In een perceel met
dikke schoven komt deze methode vooral
in aanmerking. Zijn de dekschoven afgewaaid dan is het noodzakelijk deze later,
wanneer de hokken zijn opgedroogd, weer op de hokken te plaatsen. Blijven de scho
ven nat, dan is het beter om de dekschoof rechtop tegen het hok te zetten.
Methode XVI. Tarwe, dekhok
Begonnen wordt met een langwerpig hok van 10-12 schoven. Het hok wordt door
twee op bijzondere wijze gebonden schoven afgedekt. Van de beide dekschoven is de
ene schoof dicht bij het aareinde en de andere dicht bij de voet gebonden. Voor telkens
twee van iedere twaalf rijen schoven moet het bindapparaat worden versteld. De twee
bijzondere rijen moeten midden tussen twee rijen hokken komen.
De aan de top gebonden schoof wordt, met het aareinde naar het midden gericht,
plat op het hok gelegd. Het stoppeleinde van de schoof wordt over het hok uitgespreid.
Vervolgens wordt aan de andere zijde de naar de voet gebonden schoof plat op het
hok gelegd met de voet op het aareinde van de andere schoof. De top van de tweede
schoof wordt uitgespreid.

Afb. 28. Tarwe, dekhok. De beide dekschoven.
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Afb. 29. Tarwe, dekhok. Van de eerste dek
schoof wordt het stoppeleinde uitge
spreid.

Afb. 30. Tarwe, dekhok. Van de tweede dekschoof wordt het aareinde uitge
spreid.

Afb. 31. Tarwe, dekhok. Voltooid.

Afb. 32. Tarwe, Duitse stuuk, het plaatsen van
de schoven in de grondlaag.

Afb. 33. Tarwe, Duitse stuuk, het spreiden van
de kopschoven.

Om afwaaien van de dekschoven te voorkomen worden beide kopschoven met stro
wissen aan elkaar gehecht.
Een goed dekhok kan ook worden opgezet, zonder dat de schoven op speciale wijze
behoeven te worden gebonden. Op een langwerpig hok van 10-12 schoven worden
twee schoven gelegd met de stoppeleinden naar elkaar toe en de langste zijde van de
stoppeleinden naar boven gericht. Deze beide schoven komen iets schuin te hangen.
Als laatste handelingen worden 4 schoven tevoren 2 aan 2 aan elkaar gebonden en
met het stoppeleinde omhoog op het hok geplaatst. Deze schoven komen verticaal te
hangen. De aareinden steunen op de onderste schoven.
Methode XVII. Tarwe, Duitse stuuk
Voor tarwe, evenals voor haver, is de Duitse stuuk een goede methode van ophokken.
De wijze van opzetten werd beschreven bij de behandeling van methode X.
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Afb. 34. Tarwe, Duitse stuuk, het plaatsen van
de kopschoven.

Afb. 35. Tarwe, Duitse stuuk, het binden van
de kopschoven.

Afb. 36. Tarwe, goed opgezette stuuk.

Afb. 37. Tarwe, schelf, 26 schoven. Eerst 8
schoven in de grondlaag.

Beoordeling: Ten opzichte van gewone hokken vragen stuken extra tijd en dit
wordt door sommigen als bezwaar gevoeld. Anderzijds is het echter zo, dat gedurende
een geheel jaar een gewas met zorg is behandeld. Hierbij past geen slordigheid in de
oogst met het risico, dat de kwaliteit sterk achteruit gaat. De extra benodigde tijd is
niet zo groot als sommigen veronderstellen. In het volgende hoofdstuk zal hierop nog
nader worden teruggekomen. Maar het is noodzakelijk, dat tijd wordt besteed om
een betere methode van ophokken te leren en daarin vaardigheid te verkrijgen. Hieraan
wordt onvoldoende zorg besteed.
Methode XVIII. Tarwe, schelf van 26 schoven
Eerst worden 4x2 schoven geplaatst in de vorm van een dubbel hok. Op de beide
uiteinden van het hok worden 4 schoven bijgeplaatst, waardoor het geheel min of
meer een cirkel vormt, met in totaal 16 schoven. Op de 8 buitenste schoven van de
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Afb. 38. Tarwe, schelf, 26 schoven. Het aan
brengen van de eerste bovenlaag.

Afb. 39. Tarwe, schelf, 26 schoven. Het bin
den van de muts.

Afb. 40. Tarwe, schelf, 26 schoven. Het plaat
sen van de muts.

Afb. 41. Tarwe, schelf, 26 schoven.

ronde voet worden 8 schoven geplaatst en wel zodanig, dat het stoppeleinde komt
te steunen op de band van de buitenste. Men lette er op, dat bij het plaatsen van
de bovenlaag de langste zijde van de stoppeleinden aan de buitenkant wordt gehouden.
Men voorkomt hierdoor, dat de schoven naar beneden zakken. De schoven worden
zodanig geplaatst, dat de toppen van de schoven een kegel vormen. Deze wordt af
gedekt door een kapje bestaande uit twee schoven, die met een dubbele strowis tot
één worden gebonden. De band wordt dicht bij de voet of bij de top gehouden al naar
gelang men het stoppel- of aareinde naar boven gericht wil houden. Het verdient
aanbeveling het kapje met touw vast te zetten.
Beoordeling: Vergeleken met de Duitse stuken droogt een schelf minder snel. Naar
verhouding is evenwel een groter aantal schoven tegen inregenen beschermd. Ook is
het opzetten van een schelf gemakkelijker dan van een stuuk.
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Afb. 42. Tarwe, schelf, 40 schoven. Op een
dubbel hok van 18 schoven worden in
de tweede laag 10 schoven geplaatst.

Afb. 43. Tarwe, schelf, 40 schoven. Derde laag
8 schoven.

Afb. 44. Tarwe, schelf, 40 schoven. Toplaag
van 4 schoven.

Afb. 45. Tarwe, schelf, 40 schoven, het vast
binden van de kopschoven met stro
uit de schoven.

Methode XIX. Tarwe, schelf van 40 schoven
Begonnen wordt met een dubbel hok van 18 schoven. Rondom worden 10 schoven
op de buitenste schoven geplaatst. Deze vormen de eerste bovenlaag. Hierop volgt een
tweede bovenlaag, bestaande uit 8 schoven. De lagen worden in een cirkelvorm ge
legd, de tweede met de voet iets verder naar binnen getrokken dan de vorige.
De verschillende lagen moeten zodanig dakvormig boven elkaar zijn gelegd, dat de
toppen van de schoven gedeeltelijk over elkaar hangen, waardoor afglijden wordt voor
komen. De schelf wordt afgedekt door vier kopschoven, die tevoren twee aan twee
aan elkaar zijn gehecht. Twee personen pakken elk twee aan elkaar gehechte schoven
op en plaatsen deze gelijktijdig, met de stoppeleinden omhoog, op de schelf. Het ge
heel wordt met strowissen aan elkaar gehecht.
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Afb. 46. Tarwe, schelf, 40 schoven.

Door in iedere laag meerdere schoven
te plaatsen worden grotere schelven ver
kregen.
Beoordeling: Het langwerpig dubbel hok
als grondlaag heeft ten opzichte van een
ronde voet het voordeel, dat de wind beter
toegang heeft, waardoor de droging wordt
bevorderd. Ten opzichte van de Duitse
stuuk en kleine schelf zijn de schoven dich
ter opeen gepakt, waardoor het drogen
langzamer verloopt. Om het binnenhalen
over een langere periode te kunnen uit
spreiden en direct van het veld te dorsen zijn deze schelven uitermate geschikt.
Tarwe opzetten op ruiters
In het algemeen is het stro van tarwe vrij stevig, het opzetten op ruiters is dan niet
nodig. De extra tijd, die nodig is voor de af- en aanvoer van de ruiters en het opzetten,
kan worden bespaard. Er zijn uitzonderingen, nl. wanneer het gewas sterk is gelegerd
en het stro zeer slap is, doorwas optreedt of veel onkruid, klaver e.d. in de schoven
voorkomen. Een luchtige stapeling is in dit geval gewenst. Behoeven de beladen ruiters
niet te worden verplaatst, dan kan eenzelfde methode worden toegepast als methode
VI : ruiteren op drie- en vierpoot ruiters met de onderste schoven op de grond. Moeten
de beladen ruiters worden verplaatst, dan verdient het gebruik van dakruiters de voor
keur, zoals beschreven in methode VIII.
Andere methoden van opbokken
Er is in de beschrijving van een aantal methoden van ophokken van rogge, gerst,
haver en tarwe niet gestreefd naar een overzicht van alle methoden, zoals die in
Nederland voorkomen. In het rapport zijn b.v. niet behandeld de Duitse stuuk van
9 of 11 schoven, schelven van 80-90 schoven, sluithopen, Blauwboerhokken en schan
sen. In het onderzoek zijn deze methoden wel vergeleken met diegenen, die hier om
schreven werden. Voordelen zijn daarbij niet naar voren gekomen, wel in enkele ge
vallen zekere nadelen.
Bij een stuuk van 11 schoven, waarvan de kop uit 3 schoven bestaat, is de afdekking
minder goed, terwijl de muts minder stevig staat dan bij een stuuk van 10 schoven.
Een sluithoop bestaat uit een dubbel hok met een bovenlaag op de band. Hier boven
op komen twee lagen met de voet omhoog en wel zodanig, dat de laag aan de Westzijde
boven de laag aan de Oostzijde uitsteekt. Het aanbrengen van de laatste lagen vraagt
grote nauwkeurigheid. Wordt deze niet gevolgd, dan ontstaat uitzakken van de boven
ste laag. Deze laag wordt vaak met een touw vastgelegd, dit vraagt evenwel extra tijd.
Een schelf van 80-100 schoven geeft een uitstekende beschutting; de dichte stapeling
vraagt evenwel een langere drogingstijd, terwijl de schoven over een grote afstand
moeten worden aangevoerd.
Daarom is gemeend aan andere modellen en hokken in dit rapport geen bijzondere
aandacht te moeten schenken. Er is voldoende keuze in de beschreven modellen.
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Afb. 47. Tarwe, schelf, 40 schoven. Bij verwarde
schoven wordt de kop met touw gebon
den.

Het gebruik van touw
In het algemeen verdient het gebruik
van touw voor het vastbinden van de kop
geen aanbeveling, omdat dit steeds extra
werktijd met zich meebrengt. Alleen bij ver
warde schoven, wanneer het niet mogelijk
is van enkele schoven een behoorlijke
muts te maken met behulp van het stro
uit de schoven, kan het nodig zijn voor het
dichtrijgen van de muts een touw te ne
men. Dit touw kan het beste in een mand
of emmer worden meegedragen. Bij dakruiters is het noodzakelijk, dat de bovenste
laag met een touw wordt vastgebonden.
HOOFDSTUK III

DE ARBEIDSBEHOEFTE
BIJ DE VERSCHILLENDE METHODEN VAN OPHOKKEN
Voor het ophokken van 1 ha graanschoven wordt in de praktijk een verschillend
aantal manuren besteed.
Grote variatie in de benodigde tijd
In een enquete, die wij in 1952 hebben gehouden, bleek, dat de variatie 4-24 man
uren per ha bedroeg.
Waardoor ontstaat de grote variatie?
Oorzaken
De benodigde tijd voor het ophokken is afhankelijk van
-

het aantal schoven per ha,
de vorm en dikte van de schoven en het gewicht,
de werkverdeling,
de ligging van de schoven,
de opstelling van de hokken,
de zorg, die aan het werk wordt besteed, uitkomend in de kwaliteit van het werk,
het type hok.

Het aantal schoven per ha varieert in de praktijk van 2000 tot 3500. Hoe meer
schoven moeten worden opgehokt, hoe groter de tijd per ha wordt. Er is reeds op
gemerkt, dat het opzetten van dikke schoven ten opzichte van dunne weinig extra tijd
vraagt. Wel is de inspanning in het eerste geval groter. De vorm van de schoven is van
groot belang. Schoven, welke mooi recht stro hebben, zijn beter hanteerbaar dan scho
ven, waar het stro verward door elkaar zit. Dit kan een verschil in benodigde werk
tijd uitmaken van 15%.
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Ten aanzien van de werkverdeling geldt in het algemeen bij ieder soort werk, dat
wordt uitgevoerd : hoe minder mensen aan hetzelfde werk bezig zijn, des te minder tijd
het werk vraagt. Yoor het ophokken is de gebruikelijke en meest aanbevelenswaardige
indeling: groepen van 2 personen. Yoor bepaalde methoden, zoals het opzetten van
Duitse stuken, ruiters en schelven zijn 2 personen noodzakelijk. Wordt het ophokken
door 4 of 6 personen verricht, dan is het beter deze in 2 resp. 3 groepen te splitsen,
dan dat men gezamenlijk dezelfde hokken opzet. Moeten 3 personen het ophokken
verrichten, dan kan het werk zó worden verdeeld, dat 1 man de voet zet en 2 personen
de rest.
Bij de opstelling van de hokken is de ligging van de schoven belangrijk. De beste
werkwijze is die, waarbij de rijen hokken worden opgezet in de richting tegengesteld
aan de maairichting. Het minste heen en weer lopen vraagt de methode, waarbij de
lengte en de breedte, waarover de schoven worden aangevoerd, gelijk zijn. Is de
breedte groter dan de lengte, dan komen hokken in de rij dichter opeen. Dit geeft enige
werkbesparing bij het laden, doch vraagt extra tijd bij het ophokken. Het hangt er vanaf
met welk werk we de meeste haast willen maken. Moet het laden zo snel mogelijk
geschieden, hetgeen bijvoorbeeld het geval is bij direct van het veld af dorsen, dan
kan aan het ophokken extra tijd worden besteed door de hokken in de rijen dichter
opeen te zetten.
De schoven moeten na het maaien in rechte rijen liggen en los van elkaar.
In vele gevallen dienen gewone hokken door betere typen te worden vervangen.
Ongetwijfeld is het juist, dat deze typen meestal extra tijd vragen. Velen hebben echter
een verkeerde voorstelling inzake de hoeveelheid extra werk, welke nodig is. Om
hiervan een juist overzicht te krijgen zullen hieronder de arbeidsnormen worden weer
gegeven voor de typen hokken, die in het vorige hoofdstuk zijn behandeld. Hieruit
blijkt, dat reeds met een extra werktijd van 10-30% betere resultaten worden bereikt
dan met gewone hokken het geval is. De kosten, die besteed worden voor het extra
werk, zijn betrekkelijk gering. Zij bedragen f 5,— tot f 10,— per ha. Uitgaande van een
korrelopbrengst van 4000 kg betekent dit, dat, wanneer het graan \ cent per kg meer
opbrengt, de extra kosten reeds betaald worden. Hierin ligt niet het probleem. Het is
de arbeidsvoorziening, die velen weerhoudt om betere typen dan gewone hokken op
te zetten. Door een verbetering van de organisatie van het werk kan echter vaak nog
veel tijd worden bespaard. Deze zou zo mogelijk aan betere typen hokken kunnen
worden besteed.
Grondtijden
Thans volgt in tabel 1 een overzicht van de grondtijden voor het ophokken en het
gebruik van ruiters. Onder het begrip „grondtijden" wordt verstaan de tijd, die nodig
is, wanneer het werk bij een normaal tempo en op de juiste wijze wordt uitgevoerd.
TABEL 1. Grondtijden voor het ophokken, in manminuten per 100 schoven
Rogge

Gerst

Rond hok, 12 schoven
Dubbel langwerpig hok, 20 schoven
Rond hok, kop met een band gebonden, 6 schoven per hok (met 2 banden gebonden
handschoven)

12
15

Langwerpig hok van 8-12 schoven
Schelf, 30 schoven
Drie- of vierpootruiter, 40 schoven, voet op de grond *)
Drie- of vierpootruiter, 30 schoven, voet niet op de grond x)
Dakruiter, 120 schoven (met gebruikmaking van ruiterslede)

12
20
30
36
32

16

*) Inclusief het werk verbonden aan het transport van de ruiterstokken.
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Haver

Langwerpig hok, 8-12 schoven
Dekhok, 10 schoven
Duitse stuuk, 10 schoven
Ruiter, als bij gerst.

12
16
20

Tarwe

Langwerpig hok, 8 à 12 schoven
id. afgedekt met één schoof
Dekhok, 10 schoven
Duitse stuuk, 10 schoven
Schelf, 26 schoven
Schelf, 40 schoven
Ruiter als bij gerst.

12
13
16
20
20
22

TABEL 2. Grondtijden voor het transport van ruiterstokken, in manminuten per 10 ruiters
Drie- en vierpootruiter
Drie- en vierpootruiter
Drie- en vierpootruiter
Drie- en vierpootruiter
Drie- en vierpootruiter

laden van stapel
over het veld verdelen
opzetten
demonteren en opladen
lossen op stapel

5
6
10
8
4

Dakruiters laden van stapel, 13 stokken
Dakruiters over het veld verdelen
Dakruiters opzetten
Dakruiters demonteren en opladen
Dakruiters lossen op stapel

15
12
40
20
12

In de bovenstaande grondtijden is uitgegaan van schoven van behoorlijke vorm en
redelijke weersomstandigheden.
Arbeidsnormen
Aan de hand van de grondtijden zijn in tabel 3 de arbeidsnormen berekend voor
1 ha, uitgaande van 3000 schoven per hectare. In de berekening is een toeslag opge
nomen van 10% voor werkinstructie, controle en persoonlijke verzorging. De tijden
zijn exclusief transport naar het werk en terug. De uitkomsten zijn afgerond op gehele
getallen.
TABEL 3. De arbeidsnormen in manuren per hectare en in procenten

°

manuren
7
8

/o
100
127

Rogge:

Rond hok, 12 schoven
Dubbel langwerpig hok, 20 schoven
Rond hok, kop met band gebonden, 6 met 2 banden gebonden
schoven

9

133

Gerst:

Langwerpig hok, 8-12 schoven
Schelf, 30 schoven
Drie- of vierpootruiter, 40 schoven, voet op de grond . . .
Drie- of vierpootruiter, 30 schoven, voet niet op de grond .
Dakruiter 120 schoven (met gebruik van ruiterslede) ....

7
12
171)
201)
181)

100
167
248
300
270

Haver :

Langwerpig hok, 8-12 schoven
Dekhok, 10 schoven
Duitse stuuk, 10 schoven
Ruiter, als bij gerst.

7
9
11

100
133
167

Langwerpig hok, 8 à 12 schoven
Langwerpig hok, afgedekt met 1 schoof
Dekhok, 10 schoven
Duitse stuuk, 10 schoven
Schelf, 26 schoven
Schelf, 40 schoven
Ruiter, als bij gerst.
x) Inclusief het transport van de ruiters.

7
7
9
11
11
12

100
108
133
167
167
183

Tarwe:
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HOOFDSTUK IV

WELK TYPE HOK IS HET MEEST GESCHIKT
VOOR BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN?
Thans volgt een schema van aanbevelenswaardige methoden van ophokken onder
verschillende omstandigheden. Het schema geeft een keuze tussen de verschillende
beschreven methoden.
Bij het ophokken moet rekening gehouden worden met
1.
2.
3.
4.
5.
6.

het doel waarvoor het graan is geteeld;
het ras en de schotresistentie (zie „Rassenlijst voor Landbouwgewassen");
de weersverwachting;
de vermoedelijke duur, dat het gewas in de hokken zal blijven staan;
de ondervrucht of onkruidgroei;
de nateelt.

TABEL 4. Overzicht aanbevelenswaardige methoden van ophokken
(zie voor de verklaring der cijfers de beschrijving in hoofdstuk II)
Omstandigheden
Grote bedrijven:

a. v o e r g r a a n . . . . . . .
b. zaaizaad 2)
c. broodgraan, moutbereid..
d. slap stro, wilde schoven .
e. veel groene delen in het stro
ƒ belangrijke ondervrucht3)

Kleine bedrijven:

a.
b.
c.
d.
e.
Z

voergraan
zaaizaad 2)
broodgraan, moutbereid.1)
slap stro, wilde schoven .
veel groene delen in het stro
belangrijke ondervrucht .

Rogge

m
III, VI

in
in

m
III, VI

in
in
in
TU

Gerst

Haver

IV
V, VI, VIII
V, VI
VI
IV, VI 2)
VII, VIII

IX, X 4)
X, XI, XIII
X, XI
XI, XIII
IX, XI, XIII
XII, XIII

IV

IX

vi, vm

VI, VIII
VI, VIII
IV, VIII2), VI2)
VII, VIII

x 4), xm
x4)
XI, XIII
XI, XIII
XII, XIII

Tarwe

XI, XIII, XVIII x), XIX *)
XVI, XVII, XVIII, XIX
XI, XIII, XVIII, XIX
XIII, XVI, XVII
XII, XIII

XI, XIII
XVI x), XVII
XI, XIII
XI, XIII
XII, XIII

x)

Bij wisselvallig weer.
2) Bij weinig of matig schotresistente rassen.
3) Eventueel grondbewerking vóór binnenhalen.
4) Alleen bij lang stevig stro.
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HOOFDSTUK V

ALGEMENE OPMERKINGEN OVER HET BINNENHALEN
De graanschoven moeten, nadat ze in hokken op het land zijn gezet, enige tijd nadrogen.
Daarna worden zij binnengehaald.
Het binnenhalen behoort tot de werkzaamheden in de landbouw, die in een zo
kort mogelijke tijd moeten worden verricht. Vooral omdat in ons wisselvallig klimaat
vaak regen valt, die aan de kwaliteit van het graan spoedig afbreuk doet.
De organisatie van het werk, door de beschikbare personen, trekkracht en wagens,
op de beste wijze op te stellen, is van groot belang. Op de volgende bladzijden zullen
verschillende mogelijkheden worden besproken. Steeds wordt uitgegaan van een rede
lijk arbeidstempo, dat door volwassen mannelijke arbeiders zonder bezwaar kan wor
den volgehouden.
We onderscheiden drie bewerkingen :
1. het laden op de wagen ;
2. het transport ;
3. het lossen.
Ieder werk wordt eerst afzonderlijk besproken. Daarna worden verschillende metho
den van laden en lossen met elkaar gecombineerd.

HOOFDSTUK VI

HET LADEN
Bij het laden kennen we verschillen in
-

de wagens, die worden gebruikt,
de werkwijze, die wordt gevolgd,
de vorm, het gewicht en de opstelling van de schoven,
het aantal arbeiders, dat aan het laden deelneemt,
de trekkracht.

De wagens, waarop geladen wordt
ln het onderstaande wordt bij het gebruik van arbeidsnormen ervan uitgegaan, dat
geladen wordt op luchtbanden wagens met een hoogte van de laadvloer van 1,0-1,1 m.
Deze hoogte komt bij de moderne luchtbandenwagen algemeen voor. De opper
vlakte van de laadvloer bedraagt 6-10 m2. De breedte varieert van 1,75-2 m, de lengte
van 3,5-6 m. Meestal worden de zijschotten van de wagen verwijderd of uitgeklapt,
zodat een volledig vlakke laadvloer ontstaat.
Naast luchtbandenwagens wordt nog een aantal andere typen wagens gebruikt : tweeen driewielige karren, vierwielige wagens met vaste bak. Voor de hooi- en de graan
oogst is het gebruikelijk de breedte of de lengte of beide te vergroten, door een stel
langs- en dwarsbalken over de wagen te leggen.
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Afb. 48. Schoven laden op een hoge wagen zonder oogsthekken. De laatste schoven moeten zeer
hoog worden opgestoken. Ondoelmatige methode.

Hoge wagens
Wagens met een laadvloer van 1,50 m hoogte vragen 20 % meer tijd voor het op
laden, aannemende, dat even hoog geladen wordt als op luchtbandenwagens en met
dezelfde inspanning. In de praktijk is het tijdsverschil kleiner en de inspanning groter.
Lage wagens
Wagens, met een hoogte van 0,80 m vragen een 10 % kortere laadtijd dan wagens
met een hoogte van 1,10 m.
Naast gewone vierwielige luchtbandenwagens met een laag laadvlak kent men driewielige krossen, die speciaal in de hooioogst worden gebruikt voor het optrekken van
grote hooi-oppers. Deze zijn ook voor de graanoogst zeer geschikt.
Lange wagens
Op sommige bedrijven worden de wagens met een lengte van 4-5 m van verleng
stukken voorzien, waardoor de totale lengte 5 resp. 6 m wordt. Ook komen op de
bedrijven met veel graanteelt wagens voor met een vaste lengte van 5 en 6 m.
Het voordeel van lange wagens is :
- een gemiddeld kleinere laadhoogte, waardoor 5 m lange wagens 10 % en 6 m
lange wagens 20 % sneller geladen worden, indien evenveel schoven per wagen ge
laden worden als op wagens met een lengte van 4 m ;
- bij dezelfde laadtijd per 100 schoven kan een groter aantal schoven per wagen wor
den geladen.
Hieruit volgt, dat lage wagens met een groot laadvlak voor het laden grote voor
delen bieden.
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Afb. 49. Schoven laden op een moderne lucht
bandenwagen, voorzien van oogsthekken. Methode : 1 opsteker, 1 voerlegger. Trekkracht : 2 paarden

Afb. 50. Schoven laden. Methode: 1 opsteker
- 1 voerlegger. Trekkracht: trekker.

Oogstramen
Een oogstraam vóór en achter op de
wagen is bij sommige methoden van
laden, zoals de combinatie 2 opstekers1 voerlegger, onmisbaar. Ook bij andere
combinaties zijn zij gewenst.
Ze zijn doelmatiger dan het smalle
hek vóór op de wagen, dat bij ouder
wetse boerenwagens voorkomt.
De voordelen zijn:
a. het stapelen op de wagen kost min
der moeite en tijd,
b. het binden van de lading met een touw
e.d. kan meestal vervallen. Alleen bij
transport over grote afstanden en
Afb. 51. Schoven laden. Methode: 2 opstekers
slechte wegen is het vastbinden van
~ 1 VO€rlcg8er' Trekkrac,lt : 1 paard,
de lading noodzakelijk.
Voor het binden van de vracht met twee touwen wordt 2 minuten gerekend, dit is
ongeveer 10 % van de totale laadtijd, wanneer twee opstekers bij de wagen zijn.
De breedte van het oogstraam moet ongeveer gelijk zijn aan de breedte van de
wagen. De hoogte moet 2 m bedragen.
In Limburg worden in plaats van oogstramen op elke hoek van de wagen palen
geplaatst. Deze zijn goed om de lagen schoven recht op elkaar te stapelen, doch zij
bieden niet de steun, die oogsthekken geven. Deze laatsten verdienen daarom de
voorkeur.
Wie eenmaal het gemak van oogsthekken heeft leren kennen, vraagt zich af, waar
om nog vele duizenden hun kostbare tijd met hoeken zetten, binden e.d. verspillen.
Nog afgezien van het oponthoud en de verliezen, doordat niet volledige vakarbeiders
de wagen niet op de juiste wijze optassen, waardoor onderweg een aantal schoven
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Afb. 52. Schoven laden. Methode: 2 opstekers - 2 voerleggers. Trekkracht: 2 paarden.

van de wagen valt. Waar met de trekker het transport wordt verzorgd, komt dit eerder
voor dan bij paarden, omdat sneller wordt gereden.
De opstelling van de hokken
Het is gebleken, dat bij ophokken het vlotst gewerkt wordt, wanneer het hok uit
een vierkant van schoven wordt opgebouwd. Hokken van ongeveer 10 schoven (ge
wone langwerpige hokken, dekhokken en stuken) worden op sommige bedrijven
paarsgewijze neergezet. Zie afb. 52.
Bij opsteken door 2 arbeiders neemt ieder één hok voor zijn rekening. Het binnen
halen wordt vereenvoudigd, vooral bij gebruik van een trekker op het land. Het ophokken op deze wijze vraagt evenwel meer tijd, zodat uiteindelijk de benodigde arbeid
ongeveer gelijk is. Moet snel binnengehaald worden, dan moeten de hokken in dichte
rijen worden gezet. Langwerpige hokken kunnen in dit geval dwars op de werkrichting
worden geplaatst.
Het aantal schoven per hectare en het aantal zwaden, dat voor één rij hokken wordt
gebruikt, bepalen de onderlinge afstand van het ene hok naar het andere.
Ook indien 2 opstekers bij 1 wagen zijn, wordt bij het laden meestal 1 rij hokken
opgeladen. Slechts bij een groot aantal schoven per ha, nl. 4000 en bij het opzetten
in hokken van ± 10 schoven komt het laden van 2 rijen in één gang in aanmerking.
De rijen hokken worden op 5 m afstand van elkaar gezet. Bij een flinke wind is laden
van twee zijden niet mogelijk.
Invloed van het type van de hokken
Het is gebleken, dat de grootte van de hokken geen invloed heeft op de benodigde
tijd voor het laden. Bij grote hokken moet de wagen een kleiner aantal malen worden
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verplaatst dan bij kleine hokken, doch de afstand van hok - hok is groter en bijgevolg
de tijd per keer verplaatsen langer. De keuze van het type hok wordt geheel bepaald
door:
a. de vochtigheid van de schoven voor het opzetten en eventuele vermenging met
groene plantendelen ;
b. de schotresistentie van het graan;
c. de vermoedelijke periode, dat de hokken op het veld zullen blijven.
De vorm van de schoven
De vorm van de schoof heeft invloed op de tijd voor het laden, zoals ook op de tijd
voor het verder transport tot aan het dorsen toe. Schoven met recht stro laten zich
gemakkelijker hanteren dan bossen met slap, verward stro.
Het gewicht van de schoven
Het gewicht van tarweschoven loopt bij het laden uiteen van 3-7 kg. Gewoonlijk
bedraagt het gewicht 4-5 kg.
Het is gebleken, dat het opsteken van schoven van 6-7 kg niet meer tijd vraagt dan
het opsteken van lichtere schoven. Dit betekent, dat het binden van dikke schoven
er toe leidt, dat het ophokken en het binnenhalen sneller geschieden. Dikke schoven
geven dus een tijdsbesparing.
Vanzelfsprekend moeten de arbeiders zich extra inspannen om dit te bereiken. Ze
hebben dus recht op een hoger uurloon of meer rustpauzen. De rustpauzen worden
meestal beperkt, omdat het binnenhalen steeds „aanpakken" betekent.
De tijdsbesparing wordt bereikt, doordat de arbeiders ongeacht het gewicht van de
schoven een zeker tempo aanhouden.
Een technisch bezwaar van zware schoven is, dat zij minder goed drogen - vooral
nadat ze eenmaal nat geregend zijn. Een gewas met nog onrijp stro of een lange onder
vrucht mag beslist niet in dikke schoven worden gebonden.
In Groningen heeft iemand een tussenoplossing gevonden : bij het maaien worden
zo klein mogelijke schoven gemaakt (±3,5 kg). Deze worden bij het laden en de
verdere verwerking twee aan twee aan de vork gestoken, zodat bij het binnenhalen
hetzelfde effect bereikt wordt als met dikke schoven. Deze oplossing leek onder be
paalde omstandigheden wel practisch. Alleen het ophokken van een dergelijk gewas
vraagt meer tijd.
Het aantal arbeiders.
2 arbeiders
Uitgaande van 2 arbeiders is de werkverdeling vrijwel steeds: 1 arbeider, die met
een vork de schoven op de wagen steekt en 1 arbeider, die de schoven in rijen op
stapelt.1) Voor het opsteken wordt een 2-tands vork gebruikt. Het opsteken is zwaar
werk; het opstapelen vraagt minder inspanning. Om deze reden verdient het aanbe
veling, dat de arbeiders, indien zij gelijkwaardig zijn, elkaar afwisselen. De prestatie
van het opsteken varieert, zoals is waargenomen, van 10-20 schoven per minuut.
De normale prestatie bedraagt 14 schoven per minuut.
3 arbeiders
Met 3 arbeiders is de gebruikelijke werkwijze, dat 2 personen de schoven op de
x) Behalve opstapelen zijn in Nederland nog andere benamingen in gebruik: voerleggen, vlijen,
optassen.
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wagen vorken, terwijl de derde de schoven optast. Bij het opsteken worden in de prak
tijd 20-32 schoven per minuut op de wagen gebracht. De normale prestatie bedraagt
22 schoven per minuut. Per opsteker is de prestatie kleiner, dan wanneer ieder afzon
derlijk werkt. De oorzaak hiervan is, dat de voerlegger bij 2 opstekers zwaar belast is.
Hij moet in plaats van 14, 22 schoven per minuut op de wagen stapelen.
Voor deze werkwijze geldt als voorwaarde, dat oogstramen op de wagen aanwezig
zijn.
Zonder oogstramen kan de opsteker de schoven op de hoeken van de wagen niet
behoorlijk stapelen.
De oogsthekken moeten een breedte hebben, die vrijwel gelijk is aan de breedte van
de wagen en een hoogte van 2,0 m.
De opstekers moeten er voor zorgen, dat de schoven onder het bereik van de voer
legger komen te liggen. Onder deze omstandigheden is de combinatie van 3 personen
een mooie werkmethode.
4 arbeiders
Met 4 personen per wagen neemt 1 voerlegger de voorste helft van de wagen voor
zijn rekening en de andere de achterste helft. De normale prestatie van de beide op
stekers gezamenlijk, bedraagt 28 schoven per minuut.
Zijn voldoende wagens en paarden beschikbaar, dan verdient het aanbeveling in
twee span, elk 1 opsteker en 1 voerlegger, te laden. De prestaties zijn dan hoger, omdat
het verwisselen en het verplaatsen van het ene hok naar het andere relatief minder tijd
vragen.
Een en ander blijkt uit de volgende berekening. Op de wagens worden 360 schoven
geladen. De schoven staan in schelven van 40 schoven. De verplaatstijd van de ene
schelf naar de andere |bedraagt, wanneer 1 of 2 paarden voor de wagen staan - bij
een afstand van ongeveer 12 m - ± 0,4 minuut. Het verwisselen van de volle en ledige
wagen kost 2 minuten (voorbereidingen laden 0,5 minuut, verwisselen 1,5 minuut).
Met 1 opsteker - 1 voerlegger is de benodigde werktijd per vracht:
Laden 14 schoven per minuut
Verplaatsen schelf tot schelf
Verwisselen

26 minuten
4
„
2
„

Totaal . . . . 32 minuten
Met 2 opstekers - 2 voerleggers is de benodigde tijd voor één vracht:
Laden 28 schoven per minuut
13 minuten
Verplaatsen schelf tot schelf
4
„
Verwisselen
2
„
Totaal

. . . .

19 minuten

Met 1 opsteker - 1 voerlegger zijn 2 personen aanwezig. Het aantal manminuten
per vracht bedraagt 64. In het tweede geval zijn 4 personen aanwezig en het aantal
benodigde manminuten is 76, dit is 19 % meer.
Zijn in het laatste geval twee paarden en een tweede wagen disponibel, dan verdient
het aanbeveling met twee span te laden in plaats van met één.
Trekkracht bij het laden.
Paarden
Voor het verplaatsen naar een volgend hok is de benodigde tijd, wanneer de wagen
door paarden wordt getrokken, 0,5-1,5 minuut per 100 schoven. Normaal is het
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1 minuut per 100 schoven. De variatie in verplaatstijd ontstaat door het al of niet tijdig
aanzetten en de meer of mindere gewilligheid van de paarden. Bij de methode 2 op
stekers is de verplaatsafstand voor de beide opstekers gezamenlijk dubbel zo lang als
bij 1 opsteker per wagen.
Trekker
Staat tijdens het laden een trekker vóór de wagen, dan is de benodigde verplaats
tijd het dubbele van die bij het gebruik van paarden. De opsteker (eventueel één van
de beide opstekers) moet telkens op de trekker klimmen, rijden en weer afstappen.
Met het oog op gemakkelijk verplaatsen tijdens laden zouden alle trekkers op af
stand of opzij van de trekker aangezet en stilgezet moeten kunnen worden. Daar dit
ook voor laden van andere gewassen geldt lijkt het gewenst, dat hieraan de nodige
aandacht wordt besteed. Bij het opstellen van tijdnormen voor het verplaatsen, wordt
gerekend met het feit, dat steeds op en af geklommen moet worden.
Wanneer een bestuurder tijdens het laden op de trekker blijft zitten, wordt de ver
plaatstijd kleiner dan bij gebruik van paarden. De tijden voor het verplaatsen tijdens
het laden zijn dus als volgt:
TABEL 5. Verplaatstijd per 100 schoven bij verschillende tractie
paard(en)
trekker (zonder bestuurder)
trekker (met bestuurder)

1,00
2,00
0,50

Hieruit volgt, dat, wanneer 4 arbeiders met een trekker het laden moeten ver
richten, in plaats van 2 opstekers - 2 voerleggers, de volgende werkverdeling moet
worden toegepast: 1 trekkerbestuurder - 2 opstekers - 1 voerlegger.
De trekkerbestuurder en de voerlegger dienen, wanneer zij gelijkwaardige krachten
zijn, elkaar af te wisselen.
Dit leidt tot de volgende berekening:
A. 2 opstekers - 2 voerleggers
Laden 360 schoven à 28 schoven/minuut
Verplaalsen hok - hok 3,6 X 2,0 min.

= 12,9 minuten
= 7,2
,,

20.1 minuten
B. 2 opstekers - I voerlegger — 1 trekkerbestuurder
Laden 360 schoven à 22 schoven/minuut
— 16,4 minuten
Verplaatsen hok - hok 3,6 X 0,5
1,8
,,
18.2 minuten

De tweede methode geeft dus een tijdsbesparing van 10 %.
5 arbeiders
Zijn 5 arbeiders voor het laden aanwezig, dan verdient bij gebruik van paarden de
combinatie 1 opsteker - 1 voerlegger en 2 opstekers - 1 voerlegger, elk met afzon
derlijk span, de voorkeur. Met een trekker komt de methode 2 opstekers - 2 voerleggers 1 trekkerbestuurder in aanmerking.
De voerlegger, de opstekers en de trekkerbestuurder doen verstandig, wanneer zij
elkaar geregeld afwisselen. Op deze wijze krijgt ieder periodiek een rustpauze.
Bijkomend werk bij het laden
Er werd reeds op gewezen, dat naast het eigenlijke laden werkzaamheden voor
komen, die extra tijd vragen. Deze zijn, behalve het verplaatsen, de voorbereidingen
vóór het laden, idem na het laden, en het verwisselen.
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Voorbereidingen
Hiertoe wordt het op- en vanaf de wagen klimmen door de voerlegger(s) gerekend,
het overeind zetten van de oogstramen (in de laadvloer bevestigen van de ramen, zodat
ze steeds overeind blijven staan, is doelmatiger). De tijd voor deze werkzaamheden
bedraagt ongeveer 1 minuut per vracht.
Het vastbinden van de lading
Het vastbinden van de lading met 2 touwen of kettingen over de lengte van de
vracht kost 2 minuten. Het vastzetten van de lading met een ponderboom, die midden
over het voer wordt gelegd, vóór onder het hek steekt en achter met een touw wordt
vastgesjord, kost 4 minuten. We treffen de ponderboom het meest aan op de ouder
wetse wagens, maar ook nog wel op de moderne luchtbandenwagens. Het bijkomende
werk bij deze wagens kost dus 5 minuten.
Vervalt het binden of ponderen, dan is de benodigde tijd 1 minuut. Ook hieruit
blijkt het voordeel van het gebruik van oogstramen.
Het verwisselen van wagens
Wanneer het binnenhalen zodanig is georganiseerd, dat een vaste ploeg op het land
is, dan is er een zogenaamde tussenrijder, die de volle wagens naar huis brengt en de
ledige mee terugneemt.
Tijdens het verwisselen moeten een of meer laders de paarden helpen omspannen
en eventueel de wagen achter de trekker bevestigen. Bij een zelfzoekende koppeling
kan de trekkerbestuurder dit alleen doen. Voor het verwisselen, inclusief omspannen,
wordt 2 minuten per vracht gerekend.
Rustpauze
De laders, die bij het binden en verwisselen geen taak hebben kunnen genieten van
een rustpauze.
De benodigde werkuren en manuren voor het laden
In enkele voorbeelden zijn reeds enige berekeningen aangegeven van de benodigde
tijd voor het laden. Ook enkele factoren, die op de tijd invloed uitoefenen, zijn behan
deld, zoals :
a.
b.
c.
d.

de methode van laden : aantal arbeiders, werkverdeling, tractie ;
het tempo, waarin wordt gewerkt;
het model en de inrichting van de wagens ;
het aantal en de vorm van de schoven.

Thans volgen voor de verschillende methoden het benodigde aantal werkuren en
manuren per ha.
Hierbij wordt uitgegaan van de volgende omstandigheden: 7 vrachten à 400 schoven
per hectare; alle wagens zijn luchtbandenwagens met een laadhoogte van 1 m en
voorzien van oogstramen; vastbinden van de lading is niet noodzakelijk; voorberei
dingen en verwisselen kost 3 minuten per vracht. De aldus berekende tijden worden
verhoogd met 10 % voor noodzakelijke controle, werkinstructie en persoonlijke ver
zorging.
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TABEL 6. De laadtijd en het aantal manuren, benodigd voor het laden bij verschillende methoden

Methode 1

1 opsteker - 1 voerlegger, 2 paarden
laden 400 schoven à 14 sch./min . . = 29 min
verplaatsen hok - hok 1 min/100 sch. = 4 „
bijkomend werk
= 3 „

Methode 2
idem, trekker
2 min/100 sch

36 min
Verhoogd met 10 %
Werktijd/ha: 4,6

Manuren/ha: 9,2

Methode 3

2 opstekers - 2 voerleggers, 2 paarden
laden 400 schoven à 28 sch./min . . = 14 min
verplaatsen hok-hok 1 min/100 sch. . = 4 „
bijkomend werk
= 3 ,,

40 min.
Werktijd/ha: 5,1

Manuren/ha: 10,8

Methode 5

2 opstekers - 1 voerlegger, 2 paarden
laden 400 schoven à 22 sch./min . . = 18 min
verplaatsen hok-hok 1 min/100 sch. . = 4 „
bijkomend werk
= 3 „

idem, trekker
2 min/100 sch

Manuren/ha: 9,6

Methode 7

2 opstekers - 1 voerlegger - 1 trekkerbestuurder
laden als bij 5
18 min
verplaatsen 0,5 min/100 sch
2 min
verwisselen e.d
3 ,,
Verhoogd met 10 %
Werktijd/ha: 3,0

Werktijd/ha: 3,2

Manuren/ha: 12,8

Methode 6
idem, trekker
2 min/100 sch

18 min
8 ,,
3 „
29 min

Werktijd/ha: 3,7

Manuren/ha: 11,1

Methode 8

2 opstekers - 2 voerleggers - 1 trekkerbestuurder
laden als bij 3
14 min
verplaatsen als bij 7
2 ,,
verwisselen e.d
3 „

23 min
Manuren/ha: 11,8

14 min
8 ,,
3 „
25 min

25 min.
Verhoogd met 10 %
Werktijd/ha: 3,2

Manuren/ha: 10,2

Methode 4

21 min
Verhoogd met 10 %
Werktijd/ha: 2,7

29 min
8 „
3 „

19 min
Werktijd/ha: 2,6

Manuren/ha: 12,3

Het gebruik van de trekker
Uit de berekeningen volgt, dat het gebruik van een trekker ongeveer 15 % extra tijd
vraagt ten opzichte van paarden.
Dit doet de vraag rijzen, of het wel juist is de trekker op dezelfde wijze te gebruiken
als paarden.
De trekker beschikt over nog andere capaciteiten:
a. een draagvermogen en
b. een vermogen tot aandrijving van werktuigen.
Kunnen deze in de graanoogst worden benut?
De trekker als schovendrager
De schuif vóór of achter op de trekker wordt gebruikt om oppers hooi op te nemen
en in de schuur te rijden. Ook een schelf van 50 schoven kan op een schuif worden
vervoerd. De samenhang in een graanschelf is echter kleiner dan in een opper hooi.
Er moet dus voorzichtig worden gereden. Nadat de schuif onder de schelf gestoken is,
moeten de schoven met een touw worden bijeengeregen. Bij een tijdstudie van dit
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werk vroeg het plaatsen van de schuif en het bijeenbinden 1,5 minuut per schelf. Het
lossen van de schuif vroeg 0,8 min. per schelf. De gemiddelde rijsnelheid bedroeg
140 meter per minuut.
Het systeem is toegepast in combinatie met het dorsen op het veld.
Uitgaande van de hier genoemde tijden en schelven van 40 schoven kan 1 trekker
over een gemiddelde afstand van 100 m in 1 uur ongeveer 600 schoven aanvoeren. Dit
is voldoende voor een dorsmachine met een capaciteit van 1200 "kg per uur. Het komt
neer op een capaciteit van 2 ha per dag. Hiervoor zouden anders 2 personen nodig
zijn: 1 opsteker en 1 voerlegger. 1 persoon wordt dus uitgespaard.
Hierbij is verondersteld, dat de machine midden op het perceel wordt geplaatst
en het gewas op schelven van 40 schoven staat. Op grotere percelen, waar enige dagen
gedorst zal worden, moet de dorsinstallatie dagelijks verplaatst worden.
Een betere benutting van het draagvermogen wordt bereikt, wanneer een groter
aantal schoven wordt vervoerd. Dit is mogelijk door zowel vóór- als achterop een
schovendrager te monteren. Hiermee zullen in de toekomst proeven worden genomen.
Mechanisch Iaden van schoven
a. Rijdende transporteur.
Enige jaren geleden is in Groningen een laadmachine voor schoven ontwikkeld.
De machine - een aan de wagen gekoppelde rijdende transporteur - voert de scho
ven zijwaarts op de wagen. De volgende werkverdeling werd toegepast: 1 opsteker,
2 voerleggers, 2 paarden vóór de wagen, brede [en hoge oogsthekken. De schoven
stonden in hokken van 20 stuks. Per minuut werden 20 schoven geladen. De beno
digde tijd voor 1 vracht (400 schoven) bedroeg 27 min.: laden 20 min., verplaatsen
hok - hok 4 min., verwisselen 3 min. Ten opzichte van laden met de vork volgens
het oude systeem werd geen arbeidsbesparing vastgesteld.
De kritieke punten van dit systeem zijn: De transporteur deponeert de schoven op
één punt van de wagen, terwijl bij opsteken met de vork de schoven bij de voerlegger
worden geworpen. Het aan- en afkoppelen van de transporteur vraagt extra tijd.
Wel zijn o.i. verbeteringen van het gebruik van de rijdende transporteur mogelijk:
1. Rondom schotten op de wagens met gemakkelijk afneembare zijschotten.
1 arbeider met behulp van een vork met korte steel kan nu het stapelen uitvoeren.
2. Een snelkoppeling van de transporteur aan de wagen.
3. Lange wagens gebruiken en deze in 2 gedeelten opladen.
25 % arbeidsbesparing.
Verwacht wordt, dat met de transporteur 2 arbeiders evenveel bereiken als 3 arbei
ders zonder transporteur, nl. een laadcapaciteit van 3 ha per werkdag van 10 uren
(8400 schoven).
Dit wordt als volgt berekend:
Laden 8400 schoven (1 ha) à 20 per minuut
Verplaatsen 1,0 min,/'100 schoven
Bijkomend werk 3 min;vracht
Verhoogd met 10

420 minuten
84
63
567 minuten
57
624 minuten = 10,4 uur

Ook wordt een grote arbeidsverlichting bereikt.
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b. Transporteur op de trekker gebouwd. In het buitenland worden voor het laden
van strobalen transporteurs gebruikt, die voorop de trekker zijn gebouwd, welke
vóór de wagen staat.
Bij het laden van schoven is ons inziens een dergelijke oplossing mogelijk, wanneer
de methoden :
a. 1 opsteker - 1 voerlegger - 1 trekkerbestuurder
b. 2 opstekers - 2 voerleggers - 1 trekkerbestuurder
worden gevolgd.
In beide gevallen verwachten we een tempo-verhoging van ongeveer 30 %, zoals
bij de rijdende transporteur.
Een op de trekker gebouwde transporteur biedt de voordelen :
1. dat voor de aandrijving geen afzonderlijke motor nodig is en
2. dat het aan- en afkoppelen kan vervallen.
c. De voorlader op de trekker. Dit jaar (1955) zullen proeven worden genomen met
het opladen van hokken en schelven met de voorlader op de trekker.
Behalve door mechanisatie van het opsteken kan het laden worden vereenvoudigd
door het voerleggen te vergemakkelijken. Deze mogelijkheid is reeds genoemd bij het
gebruik van de rijdende transporteur.
Laden zonder voerlegger
Door het aanbrengen van zijschotten (hoogte 0,75 m)op de zijborden van de wagens
heeft E. Coolman te 't Zandt (Gr.) een systeem ontworpen voor het laden zonder voer
legger. 1 opsteker kan het gehele opladen verrichten. Op deze wijze kunnen op een 2 x
4 meter laadvlak ongeveer 150 schoven worden geladen. Er moet afwisselend van links
en van rechts worden geladen. Op de bodem van de wagen is een net gelegd. Er wordt
met een hijsinrichting gelost. De gehele lading wordt in één keer in het vak gestort.
Daar worden de schoven in rijen en lagen opgetast. Voor het laden en lossen zijn in
totaal 4 personen nodig: 1 opladen, 1 tussenrijden, 1 hijsinrichting verzorgen en schoven
bijgooien en 1 stapelen.
De kleine vrachten zijn oorzaak, dat vaak transport naar de schuur en terug nodig
is. Voor het opladen van 1 vracht van 150 schoven heeft de opsteker bij een normaal
werktempo 10 min. nodig. Voorts is tijd nodig voor het uitleggen van het net, het
omhoog zetten van de schotten, het verplaatsen van hok naar hok, het draaien van de
wagen en het verwisselen. Wij rekenen hiervoor 5 min.
In 15 min. moet de tussenrijder heen en weer rijden en 2 x verwisselen. Dit laatste
kost 4 min. Er blijven 11 min. over voor transport, 5,5 min. per rit. Gereden wordt
gedeeltelijk op het land, gedeeltelijk op het erf en eventueel een gedeelte op de weg,
verhard of onverhard. De snelheid, waarmede gereden wordt hangt af van het feit of
deze wegen al dan niet goed berijdbaar zijn. Als gemiddelde snelheid wordt 150 m
per minuut aangenomen. In 5,5 minuut wordt 800 m afgelegd, m.a.w. de percelen,
waarop deze methode kan worden toegepast, mogen - van de achterste gedeelten af
gemeten - niet meer dan 800 meter verwijderd zijn. Op zeer korte afstand kan de
tussenrijder de hijsinrichting bedienen. Men kan dan zelfs met 3 man volstaan.
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Proef van laden zonder voerlegger
In 1954 is deze methode beproefd op het bedrijf van het I.L.R. in de Wieringermeer.
Het gehele werk, laden, tussenrijden en lossen, werd uitgevoerd door 6 personen. Het
lossen geschiedde met behulp van een transporteur.
Geladen werd op normale luchtbandenwagens, laadvlak 4 bij 2 m, uitgerust met
aan de voor- en achterzijde een oogstraam (geen zijschotten).
Twee personen laadden ieder op een afzonderlijke wagen. Tractie bij laden: 1 paard.
Verder waren twee tussenrijders, ieder met een trekker aanwezig. De beide tussenrijders losten om de beurt een vracht op een transporteur. In de schuur zorgden 2
personen voor de verdeling van de schoven in het vak. In totaal waren dus 6 personen,
2 trekkers en 4 wagens in bedrijf.
Per vracht werden 155 schoven geladen. Het laden geschiedde uit gewone hokken
van 12 schoven.
Laden
12,0 minuten
Verplaatsen tijdens laden
2,5
„
Per vracht 2x de wagen draaien om aan andere zijde te laden 1,3
„
Omspannen en wagen gereedmaken voor laden
1,2
„
Totaal

17,0 minuten

De benodigde tijd voor 1 vracht was 17 minuten verhoogd met 10 %, dus 19 mi
nuten.
De totaal bestede tijd per vracht was 21 minuten. 10 % van de tijd ging verloren
door oponthoud. Voornamelijk de eerste wagens waren niet goed geladen. De tussenrijder moest onderweg van de wagen gevallen schoven opladen en daardoor de laders
laten wachten. Later toen men enige ervaring had met het laden kwam dit minder
voor. Waren de wagens met een uitklapbaar zijschot uitgerust, dan zou dit niet zijn
voorgekomen.
Het tussenrijden had voor 50 % plaats over een verharde weg en voor 50 % over
het veld (afstand 850 m). De gemiddelde rijsnelheid (geladen en leeg) bedroeg 9,8 km
per uur. De indeling'van de werktijd per vracht was als volgt :
Rijden over 2 X 850 m
10,4 minuten
Lossen
6,2
„
Verwisselen en tijdens lossen van transporteur gevallen schoven
opnieuw opsteken inbegrepen
1,0
,,
Totaal

17,6 minuten

Het blijkt, dat bij een afstand van 850 m laden, tussenrijden en lossen precies op
elkaar waren afgesteld.
Met 6 man was de dagcapaciteit ruim 3 ha (3000 schoven per ha, grootste afstand
850 m). Het aantal manuren per ha voor het inhalen bedroeg 20.
Door twee laders werd in 3,4 uur 1 ha geladen, inclusief de oponthouden ontstaan
door verkeerd laden. Zonder oponthoud zou dit 3 uur per ha geweest zijn. De moge
lijkheid om zonder voerleggen te laden werd bewezen.
De gelegenheid, om een groter aantal schoven per vracht te laden, is aanwezig,
wanneer het laadoppervlak van de wagen wordt vergroot. Hierbij is gedacht aan de
mogelijkheid om door rasterwerk de wagen te verbreden. Per vracht zouden dan 200
schoven kunnen worden geladen.
Bij een vergelijking van de verschillende combinaties voor inhalen, wordt later in
dit verslag hierop nog teruggekomen.
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HOOFDSTUK VU

HET LOSSEN
De graanschoven worden op de boerderij op verschillende plaatsen opgeslagen en
op een later tijdstip gedorst. In aanmerking komen: gesloten schuren, open kapschuren en hooibergen. Ook worden klampen of mijten gezet, die met riet of stro
worden afgedekt.
Graanschoven vormen een volumineus product.
Graanschuren
De grote schuren, die in de akkerbouwstreken vanouds worden gebruikt, dienen in
hoofdzaak om het graan te bergen. De hoogte van de schuren gaat tot 12 m en som
mige zijn 70 m lang. In verschillende streken, doch vooral in Groningen, nemen de
graanschuren een dominerende positie in het landschap in.
Voor het lossen en opstapelen in deze schuren zijn soms vele arbeiders nodig. Dit
is vooral het geval op de bedrijven, die het omhoog brengen geheel in handwerk uit
voeren. Voor het omhoogbrengen zijn 1-3 tussenpersonen nodig, die de schoven
doorgeven.
In het vak of de ruimte, waar de schoven worden opgeslagen, bepalen de ligging en
de grootte van het vak het aantal personen, dat nodig is.
Door metingen is vastgesteld, dat de oppervlakte van een vak (tas, golf) uiteenloopt
van 30-160 m2. In het laatste geval moeten de schoven over een zodanige afstand
worden verspreid, dat 2 personen extra nodig zijn om het vak gelijk vol te pakken.
Hieruit volgt reeds, dat het in het algemeen gewenst is in kleine vakken op te zetten.
Ook de bereikbaarheid van de verschillende delen van de schuur speelt een rol. De
gebinten zijn hinderlijk voor het werk, met name als van mechanische transport
middelen gebruik wordt gemaakt. Vooral de opstelling van een transporteur geeft
moeilijkheden. Met blazers en luchtspoor (door de nok van het dak) zijn de bezwaren
kleiner. De Nemahospanten bieden in dit opzicht grote voordelen.

Afb. 53. Schoven lossen aan mijt, zonder trans
portinrichting.
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Afb. 54. Schoven lossen aan mijt, met trans
porteur. Methode: 1 afsteker, 2 bijgooiers, 2 tassers.

Afb. 55. Schoven lossen in schuur, met transporteur. Methode: 2 afstekers, 3 bijgooiers, 2 tassers.

Afb. 56. Schoven lossen in schuur met hijsir.richting,

Op de kleine bedrijven moeten de schoven minder hoog worden opgestapeld. De
toegankelijkheid en de ligging van de vakken en zolders laten echter ook vaak te
wensen over. In tegenstelling hiermede is er bij het stapelen in een hooiberg of in een
klamp meestal behoorlijk ruimte.
Evenals bij het laden is er een grote variatie in het aantal arbeiders, dat voor het
lossen en opstapelen is benodigd.
Het aantal, uiteenlopend van 2-8, hangt af van de omstandigheden, waaronder het
werk wordt verricht.
Reeds zijn genoemd de grootte en de ligging van het vak en de hoogte, waarop
wordt gestapeld.
Verder zijn van invloed het al of niet aanwezig zijn van een mechanische transport
inrichting en de gewenste capaciteit.
Bij het lossen worden 3 bewerkingen onderscheiden :
1. het leeg maken van de wagen (afsteken) ;
2. het verder transport van de schoven (bijgooien);
3. het opstapelen van de schoven.
Bij het stapelen moet er steeds op worden gelet, dat de stapeling zodanig is, dat de
schoven bij het dorsen op gemakkelijke wijze kunnen worden opgevorkt. Dit is het
geval, wanneer de schoven in rechte rijen op elkaar worden gelegd, met de aren in
dezelfde richting gekeerd. Van de buitenrijen worden de aren steeds naar binnen
gelegd.
Het gebruik van mechanische opvoerinrichtingen
De gemiddelde hoogte, waarop de afsteker op een lege wagen staat, bedraagt
2,0-2,5 m boven de grond. Hij is in staat van hier af de schoven 2,5 m omhoog te
brengen, indien hij gebruik maakt van een vork met een steellengte van 1,5 m. Voor
grotere lengte moet een vork met een langere steel worden gebruikt. Het maximum
is 3 m. Hoe hoger de schoven worden opgevoerd, des te lager zakt het tempo.
Voor optassen op grotere hoogte wordt de hulp van één of twee personen inge
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roepen, die de schoven overnemen van de afsteker en verder omhoog voeren. Deze*
personen zijn slechts een gedeelte van de tijd bij het lossen nodig. Zij staan op een
platform naast het vak (= schavot) of in een uitsparing (= vanggat). Hun positie
is soms gevaarlijk, nl. wanneer zij op 5-7 m hoogte op slechts één of twee planken
hun werk moeten doen.
Mechanische transportinrichtingen hebben deze moeilijkheden overwonnen. De
voordelen zijn:
- een groter tempo bij het lossen;
- geen extra personeel nodig voor het optassen op grotere hoogte;
- een verlichting van het werk.
Geconstateerd is, dat op de bedrijven, die geen transporteur e.d. gebruikten, het
tempo van lossen kleiner was dan op de bedrijven, waar deze wel aanwezig waren.
TABEL 7. De grondtijd voor het lossen van schoven bij verschillende methoden

zonder transportinrichting
met transporteur . . . .
met blazer
met grijper
met hijsinrichting en netten

Aantal schoven
per minuut
10-19
17-28
14-28
13-20
23-30

normaal 14
normaal 22
normaal 20
normaal 18
normaal 26

in %
100
157
143
129
186

De versnelling van het werk en de besparing op extra personeel zijn in de graan
oogst van betekenis. Vooral op de grotere bedrijven, waar hoog gestapeld moet worden
en het aantrekken van extra personeel moeilijk en duur is.
Mechanische transportinrichtingen zijn op deze bedrijven op grote schaal in ge
bruik.
De rentabiliteit van deze hulpmiddelen is dikwijls een vraagpunt geweest, vóór men
tot aanschaffing overging.
De rentabiliteit
Welke zijn de te becijferen voordelen?
Aannemende, dat de inrichting voor f van het graan benodigd is, wordt gesteld,
dat per hectare voor f deel een versnelling van het tempo optreedt van 40%, terwijl
1 man minder nodig is. Er van uitgaande, dat zonder transportinrichting met 4 ar
beiders 4 werkuren per ha voor het lossen nodig zijn, dan komt dit met een losinrichting op 3 arbeiders resp. 3 werkuren. Een besparing aan manuren van in totaal
7. De kosten van 1 m.u. bedragen in de oogst f 1,75.
De besparing in directe kosten is dus 10 gulden per ha.
Bij een aanschaffingsprijs van 2000 gulden en een gebruiksduur van 20 jaren be
draagt de afschrijving 100 gulden. Voor onderhoud, rente e.d. wordt nog 25 % ge
rekend. De totale kosten zijn dan 125 gulden. Hieruit volgt, dat een transportinrich
ting reeds bij 12 ha rendabel is.
In feite is dit nog eerder het geval. De extra werkkrachten, die zonder transport
inrichting nodig zijn, moeten voor meer uren en dagen in dienst genomen worden,
dan wanneer het graan wordt ingehaald. Vaak moet deze tijd gedeeltelijk ten laste
gebracht worden van de graanoogst, omdat het werk, dat zij in de overige uren doen,
weinig productief is, zodat de kosten hoger zijn dan hiervoor becijferd werd.
Nog een ander voordeel is het feit, dat de oogst sneller wordt geborgen, waardoor
het gevaar van bederf op het land wordt verminderd.
De grootte van de beide voordelen lopen van geval tot geval uiteen. Vermoedelijk
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is de transporteur e.d. op vele bedrijven met ongeveer 7 ha graan verantwoord. Wordt
hij, behalve in graan, in belangrijke mate voor andere producten gebruikt, dan is de
aanschaffing ook op kleine bedrijven verantwoord.
Welke transportinrichting verdient de voorkeur?
In tabel 8 worden de eigenschappen van verschillende transportinrichtingen met
elkaar vergeleken.
TABEL 8. De voor- en nadelen van de verschillende transportinrichtingen
Benodigd]
vermogen)

Opstelling

Verplaatsing

! vaak nodig,
I eenvoudig

Neerleggen
van schoven
in 't vak

Transport
van andere
producten

op éen punt,
ordelijk

sommige typen
ja !)

Trans
porteur

1-2 pk

ruime schuur
nodig

Blazer

5-10 pk

in alle gebouwen ! minder vaak
nodig, nogal
omslachtig

verspreid,
ordelijk

Grijper

3-7 pk

vraagt sterke
dakconstructie

niet nodig

niet ordelijk

Netten

5-7 pk

vraag zeer sterke
dakconstructie

niet nodig

vrij ordelijk

1)

Bijzondere
voorziening
van wagens
geen

netten op wa
gen leggen,
lange wagens
in 2 helften
verdelen

hooi

Het gebruik van een hijsinrichting biedt goede mogelijkheden voor het vereen
voudigen van het transport op de boerderij. In het buitenland wordt er naar gestreefd
de hijsinrichting ook voor andere doeleinden te gebruiken : voor het lossen van bieten,
het lossen van gras, hooi e.d.
Voor het omgekeerde transport - het laden van vrachten - is de inrichting niet
geschikt.
Met een grijper is dit wel het geval. Een combinatie van een grijper voor het laden
van bieten, mest e.d. en netten voor granen is de beste oplossing. Er wordt gebruik
gemaakt van een vaste rail, die zich over de lengte van de schuur en verder naar
buiten uitstrekt. Men is gebonden aan deze rail. De lier, waaromheen de transport
kabels worden gewonden, kan buiten de oogsttijd voor andere werkzaamheden wor
den gebruikt, zoals voor het afmesten of het oppompen van gier of mengmest.
Bij het ontwerpen van nieuwe bedrijfsgebouwen moet men zich rekenschap geven
van de aard van de transporten, die in en rond de gebouwen verricht zullen worden.
Veelal ontbreekt in deze zaken een goed inzicht. Het aanbrengen van een rail
systeem komt in de eerste plaats voor nieuwbouw in aanmerking. In bestaande ge
bouwen verdienen transporteurs of blazers doorgaans de voorkeur, omdat veelal
nóch de dakconstructie, nóch de ruimte boven in de schuur voldoende is.
De transporteur vraagt belangrijk minder vermogen dan de blazer. Bepaalde typen
kunnen ook voor het vervoer van aardappelen, bieten e.d. worden ingericht.
Het is eigenlijk zo, dat de transporteur, die alle producten kan verplaatsen t.w.
schoven, hooi, stro, gras, zand, aardappelen en bieten, het enige type is, dat op tien
duizenden kleinere bedrijven verantwoord is.
De blazer is op zijn plaats, waar voor de transporteur onvoldoende opstellings
ruimte is, hetgeen in bestaande schuren veel voorkomt.
De blazer biedt verder de mogelijkheid, dat door verstellen van de uitlaat de scho
ven over het vak verspreid neerkomen.
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Geschiedt het verstellen oordeelkundig, dan kan het zo ingericht worden, dat de
taslegger weinig hinder van de luchtstroom ondervindt. Een nadeel is echter, dat de
schoven in allerlei richtingen vallen en hun vorm verliezen. Het „bijwerken" vraagt
extra tijd.
Ook is de blazer bijzonder geschikt voor transport over grote, horizontale afstan
den. Hoe groter echter de afstand, des te groter is ook het benodigd vermogen voor de
aandrijving.
Het aantal arbeiders bij het stapelen in de schuur
Voor het lossen van wagens en het stapelen in een mijt, een hooiberg of een schuur
varieert het aantal benodigde arbeiders van 2-8.
2 arbeiders
Het werk kan door 2 arbeiders worden uitgevoerd, wanneer de schoven vanaf de
wagen midden in het vak worden geworpen en in kleine vakken worden opgezet
b.v. 5 X 5 m.
Zodra de hoogte boven 2,5 m stijgt, is een transportinrichting nodig. Ook deze moet
de schoven midden in het vak werpen.
3 arbeiders
Gewoonlijk zijn de vakken groter dan 5 x 5 m. De taslegger kan de afstand niet
meer overbruggen. De derde arbeider, de „bijgooier", werpt de schoven, die op de
rand of midden in het vak worden aangevoerd, naar de „taslegger".
Bij gebruik van een blazer regelt de derde man de stand van de uitlaat van de blazer.
Wordt een grijper gebruikt, dan zijn eveneens 2 arbeiders in het vak en één plaatst de
grijparmen in de lading en bedient de hijsinstallatie.
Bij gebruik van een transporteur, die op één vast punt lost, is het aantal van 2 arbei
ders in het vak of op de mijt voldoende, mits de afmetingen niet groter zijn dan 8 X 5 m.
Is de ruimte groter, dan is een tweede bijgooier nodig, die tussen de eerste bijgooier
en de taslegger komt te staan.
Het opzetten in vakken van zodanige grootte, dat steeds met 2 arbeiders kan worden
volstaan, verdient bij een schaarste aan werkkrachten echter de voorkeur. Grote vak
ken moeten in dit geval in gedeelten worden opgezet.
Bij gebruik van een grijper of netten kan in grote vakken op verschillende punten
worden gelost, zodat steeds met 2 arbeiders kan worden volstaan.
4 arbeiders
Met 4 arbeiders is de werkverdeling, wanneer geen transportinrichting wordt ge
bruikt: 1 opsteker, 1 op halve hoogte, 1 bijgooier en 1 taslegger of wanneer onder in
't vak gelost wordt, 1 afsteker, 2 bijgooiers en 1 taslegger. Met een transporteur of
blazer is de werkverdeling: 1 afsteker, 2 bijgooiers en 1 taslegger.
Met een hijsinrichting (netten of grijper) is de werkverdeling: 1 bediening installatie,
1 verzorging van netten of grijper en 2 in 't vak. Deze opstelling komt voor, wanneer
de arbeider op de wagen de motor en de lier niet op afstand kan bedienen, zodat een
tweede persoon hiervoor nodig is. Ook de arbeider op de wagen kan niet worden ge
mist, omdat deze tijdens het hijsen voortdurend moet toezien, dat de massa niet om
zijn as draait en de kabels verward raken.
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5 arbeiders
Alleen in een groot vak b.v. 12 X 10 m zijn meer dan 3 arbeiders voor het opstape
len van de schoven nodig.
Zonder transportinrichting zijn 5 arbeiders nodig, wanneer 2 arbeiders de schoven
omhoog moeten werken. In het vak kan in dit geval steeds met 3 arbeiders worden
volstaan.
6 en meer arbeiders
Het lossen met 6 en meer arbeiders komt alleen aan de orde, wanneer 2 afstekers de
wagens lossen. De capaciteit per afsteker is in dit geval kleiner dan wanneer ze af
zonderlijk een wagen lossen.
Bij het lossen met behulp van een transporteur bedraagt de capaciteit van één af
steker 22 en van 2 afstekers 35 schoven per minuut.
In het algemeen kan dit systeem niet worden aanbevolen.
De wijze van stapeling
Alle schoven behoren in rijen te worden opgeslagen. De lengterichting van de scho
ven moet evenwijdig zijn aan de richting, waarin zij naderhand worden gelost.
Een goede stapeling bevordert de regelmaat en het tempo van de aanvoer naar de
dorsmachine en per m3 kunnen meer schoven worden geborgen.
Bij gebruik van een grijper en netten komt het voor, dat een gedeelte van de schoven
blijft liggen, zoals ze omlaag vallen. Vooral bij gebruik van een grijper is de stapeling
in dit geval verward.
Een grijper is niet doelmatig
Het gebruik van een grijper is om deze reden niet zo doelmatig als andere inrich
tingen. Bij het opnemen van een gedeelte van de lading vallen vaak schoven van de
wagen, die afzonderlijk moeten worden opgeladen.
In de hooi-oogst is de grijper wel doelmatig, zodat hij op de gemengde bedrijven of
weidebedrijven nog een plaats verdient.
Netten zijn beter
De capaciteit per net is afhankelijk van de draagkracht van de installatie of de dak
constructie. De capaciteit varieert van 500-1000 kg. Bij een draagkracht van 500 kg
worden op de luchtbandenwagen 2 X 2 netten neergelegd. De wagens worden daartoe
door een tussenschot in 2 afdelingen verdeeld.
Bij dit systeem wordt geladen door 2 opstekers en 2 voerleggers.
Iedere voerlegger laadt de helft van de wagen. Hij legt het eerste net op de laadvloer
en het tweede net op halve hoogte.
De bediening van de hijsinstallatie kost minder inspanning dan het werpen van de
schoven op de transporteur of in een blazer. Wel vraagt het grote oplettendheid, ten
einde te voorkomen, dat de kabels en touwen, waaraan de netten omhoog getrokken
worden, in elkaar verward raken.
De lier van de hijsinstallatie wordt gewoonlijk door een electromotor aangedreven.
Het is gewenst, dat de schakeling zodanig gemaakt is, dat de lier vanaf de plaats, waar
gelost wordt, kan worden bediend.
De transporteur en de blazer
De transporteur moet voorzien zijn van een ruime invoeropening, zodat de afsteker
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ook op 2 meter afstand de schoven op de transporteur kan werpen, zonder dat de
schoven naast de transporteur op de grond vallen. Hetzelfde geldt in nog sterkere mate
voor de blazer.
Wanneer de schoven dwars in de blazer terecht komen moet de trechter voldoende
ruimte en helling hebben, dat de schoven uit zichzelf in de lengterichting in de sluis
glijden. De meeste blazers voldoen niet aan deze eis.
Hoe lager de inwerptrechter zich bevindt, hoe dichter de wagens er bij gereden
kunnen worden. Ook voor het inwerpen van producten, die op de grond liggen, biedt
dit voordelen. Dit komt voor met afgevallen schoven en producten, die met een schuif
op de trekker worden aangevoerd. Naast schoven wordt hierbij aan hooi gedacht.
De benodigde tijd
Het tempo van lossen bepaalt in de eerste plaats de benodigde tijd. Voorts is tijd
nodig voor: verwisselen van wagens, verplaatsen van de transportinrichting. Van
volle wagens moeten soms touwen of de ponderboom verwijderd worden. Deze
moeten na het lossen op de ledige wagens gelegd worden.
Het komt voor, dat de oogsthekken niet vastgezet zijn en voor het transport met
de ledige wagen neergeklapt worden. Dit is tijdrovend en onhandig. Oogsthekken be
horen vastgezet te worden.
Tijdens het verwisselen van de wagens wisselt soms het personeel van standplaats.
Het af en toe verwisselen van standplaats is een goede methode. Wel moet er rekening
mee gehouden worden, dat verantwoordelijke arbeid, zoals de bediening van de hijs
installatie, in bekwame handen blijft.
Het verwisselen van de wagens
Wordt door dezelfde ploeg geladen en gelost, dan komt geen verwisselen voor.
Het verwisselen houdt in het wegrijden van de ledige wagen van de, plaats waar
wordt gelost en het bijplaatsen van de volle wagen. Het rijden van de ledige wagen
geschiedt meestal in handkracht. De volle wagen wordt door de tussenrijder met paar
den of de trekker verplaatst.
Voor een vlotte gang van zaken is het gewenst, dat de schuur een doorrit heeft. Het
verwisselen vraagt in dit geval niet meer dan 1 minuut.
Wanneer de doorrit ontbreekt zijn er 2 mogelijkheden:
1. de wagen wordt naar binnen gereden door 1 of 2 paarden en deze blijven tijdens
het lossen vóór de wagen ;
2. de wagen wordt naar binnen geduwd door een trekker.
In beide gevallen vraagt het verwisselen 3-4 minuten.
Wachttijd
Na het lossen van iedere vracht heeft het personeel enige rusttijd. Deze valt gedeel
telijk tijdens het verwisselen. Wanneer de volle wagen nog niet aanwezig is en de an
dere reeds leeg is ontstaat soms een te grote wachttijd.
Wachttijden groter dan 2 minuten per vracht zijn een aanwijzing, dat het laden en
het lossen niet goed op elkaar zijn afgestemd, tenzij bij het lossen met een bijzonder
hoog tempo gewerkt is.
Het is ook mogelijk, dat het transport van de wagens van het land naar de boerderij
en terug te veel tijd in beslag neemt.
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HOOFDSTUK VIII

HET TRANSPORT
De vraag, of de „tussenrijder" tijdens het laden en het lossen van een vracht in staat
is de lege wagen naar het land te brengen en de volle mee terug te nemen, hangt af van
- de afstand, waarover het transport plaats vindt ;
- de beschikbare trekkracht;
- de toestand van het veld, het rijpad en het erf;
- de wijze van verwisselen in het land en op de boerderij.
De afstand
De afstand, waarover de graanschoven getransporteerd worden, loopt uiteen van
100-4000 m. Afstanden van 500-1500 m komen veelvuldig voor.
De trekkracht
De trekkracht bestaat uit een trekker, een paard of een span paarden. Op de open
bare weg is de toegestane maximale snelheid van de trekker 16 km per uur, op andere
wegen is de werkelijke snelheid doorgaans ook niet hoger.
Een span paarden in draf kan met een lege wagen ongeveer dezelfde snelheid ont
wikkelen. Met een volle wagen is het soms gebruikelijk in draf te gaan. De snelheid is
dan niet hoger dan 7 km.
Stapvoets bedraagt de snelheid 4-6 km per uur.
De toestand van de weg is van belang voor de snelheid, waarmee gereden kan wor
den. Een oneffen weg met veel kuilen e.d. levert het gevaar op, dat de lading geheel of
gedeeltelijk van de wagen valt en geeft extra slijtage aan de wagens.
Vaak is geconstateerd, dat de landwegen - vooral die in gezamenlijk gebruik van
verschillende bedrijven zijn - slecht onderhouden zijn.
Menigeen is zich er niet voldoende van bewust, dat een slecht onderhouden weg
tijd en geld kost.
Het onderhoud van wegen is een dankbaar object als aanvullend werk in de stille
tijd.
HOOFDSTUK IX

DE ORGANISATIE VAN HET BINNENHALEN IN ZIIN GEHEEL
Aan de hand van de uitkomsten bij het laden en het lossen wordt een overzicht
gegeven van de verschillende combinaties van methoden van laden en lossen.
Hierbij wordt uitgegaan van hetgeen op een zeker bedrijf aan personeel, trekkracht
en transportinrichting aanwezig is.
Ter vergelijking van de verschillende methoden is een berekening gemaakt van de
normale dagprestatie in hectaren en het aantal benodigde manuren per hectare.
Het overzicht is weergegeven in tabel 9.
Beide gegevens zijn gebaseerd op de grondtijden, zoals die voor het laden en het
lossen zijn opgesteld.
Voorts is bij de berekeningen uitgegaan van
- een werkdag van 10 uren ;
- 2700 schoven à 5 kg per hectare;
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- met voerlegger vrachten van 350 schoven, zonder voerlegger 150;
- een gemiddelde snelheid voor het transport met paarden van 6 km/uur;
- een gemiddelde snelheid voor het transport met de trekker van 9 km/uur.
Deze snelheden kunnen worden bereikt, wanneer de wegen in behoorlijke conditie
verkeren.
Voor het transport worden zo nodig twee span paarden aangehouden. Wanneer
degene, die het transport verzorgt, overschot aan tijd heeft, wordt gerekend, dat hij
helpt laden of lossen, al naar gelang het in de werkverdeling het beste past.
Als basis voor de opzet wordt het aantal beschikbare arbeiders genomen.
Dit aantal varieert sterk. Op vele bedrijven vormt het binnenhalen een arbeidstop,
waarvoor gedurende enige tijd extra arbeidskrachten moeten worden aangetrokken.
TABEL 9. Een overzicht van de normale dagprestatie en het benodigde aantal manuren bij 22 ver
schillende methoden.
Zie voor verklaring van de Romeinse cijfers de beschrijving in dit hoofdstuk
Aantal
arbeiders

1
2) 2

Dagprestatie in ha

Methode
200 m

500 m

1000 m I 2000 m

')

I

0,8

0,6

0,5

x)2

II A
II B
III A

1,2

1,1

1.0

1.6

III B
IV A4)
IV B4)

2,0

1,3
1.3

2)

3
x)3
2) 4
2) 4

>)4
2)

5

J)5
2)

5
3) 6
2)6
6

6
6
2) 7
3)7
7
3)

!

IV C
V A
V B
V C
VI A
VI B
VI C
VI D

VI E
VII A
VII B
VII C
VIII A
VIII B
VIII C

1,5
1,9
1.7
2,2
1,9
2,5
2.5
1,7
2,7
2,7
4,0
3,2
3,2
2.6
4,2
3,5
3,2
2,5

1,8
1.8
1.6
2.1

1.7
2.2
2,2
1,6

2.4
2.5
4,0
2.9
2,9
2.4
4,0
3,2
2,9
2.5

Manuren per ha

1.1

1.3 4
1,7
1,6

1,5
1,9 J
1.5
2,1

0,3
0,9
0,8 4)
1.1 4)

1,5
1,3
1,3
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0,9

2.0

2.1

1.3

1.4

1.2

2,0

2,4
3,0
2,9
2,9
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2,9
2,2

1.6
2.1
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2,6
2.2
2.4
2,8
2,6
2,2

200 m
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13

15
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16
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16

24
23 4)

28'

18 4)

21

26
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22 4)
34
24
24
43
30
26

32
31
27 :
41
25
37
52
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28
30
22
26
31
30
32
29
36

14
19
15
21

24
17
28

20
20
36
23
23
15
19

21

27
16

23
25
32

22
17
23
25
19
31
22
22

39
26
24
15

21

24
29
17
27
28

32

1000 m j 2000 m

20
21

24
31
20
27
28
36

27 *
]

x)

Lossen met hijsinrichting.
2) Lossen met losinrichting als onder 1 of met transporteur of blazer.
3) Lossen zonder transportinrichting.
4)

Twee vrachten per rit.

Door allerlei hulpmiddelen, die in het overzicht naar voren komen, kan dit aantal
worden beperkt.
De arbeidsbesparing en besparing op loonkosten, welke hierdoor ontstaan, kunnen
worden berekend. Daarnaast is er ook nog een indirecte besparing, doordat over de
uren en dagen, dat door allerlei omstandigheden het binnenhalen geen doorgang kan
vinden, de extra arbeiders evenmin behoeven te worden betaald. Vooral bij wissel
vallig weer kan dit een groot bedrag uitmaken.
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„Nieuw"
Bij een aantal combinaties is de opmerking „nieuw" geplaatst. Dit betekent, dat de
schrijvers in deze methoden een mogelijkheid zien om onder bepaalde omstandigheden
tot grotere prestaties te komen. Deze methoden worden aanbevolen om er een proef
mee te nemen.
Overzicht organisatie-schema's voor het binnenhalen
ÉÉN ARBEIDER

Methode I {nieuw)
Eén arbeider kan graan binnenhalen op de volgende wijze: Laden op wagen,
rondom voorzien van schotten, één zijschot opklapbaar. Paarden als trekkracht.
Lossen met een takel. Het lossen moet in twee fasen geschieden, waardoor de dag
capaciteit niet groot is.
Deze methode komt alleen voor bepaalde omstandigheden - waar een takel
installatie kan worden gebruikt - in aanmerking.
TWEE ARBEIDERS

Er zijn twee mogelijkheden.
Methode IIA
Beide arbeiders laden de wagen : 1 opsteker - 1 voerlegger. Paarden als trekkracht.
Lossen met/zonder transportinrichting.
Methode II B {nieuw)
Laden volgens methode I en transport door de lader. De tweede arbeider lost met
een takel volgens methode I.
Zonder transportinrichting kan uitsluitend methode II A worden toegepast en dan
nog alleen bij stapelen in kleine vakken.
Bij aanwezigheid van een takel en bij transportafstanden van minder dan 800 m
kan methode 11 B worden toegepast.
DRIE ARBEIDERS

Er zijn weer twee mogelijkheden.
Methode III A
Gezamenlijk laden volgens de methode: 2 opstekers - 1 voerlegger. Lossen met
transportinrichting. Paarden als trekkracht.
Methode III B {nieuw)
Laden volgens methode I. De tweede arbeider verzorgt het transport en het lossen
met een takel, de derde stapelt de schoven in het vak.
Bij aanwezigheid van een takelinstallatie biedt methode B goede mogelijkheden.
Voor het transport op 't land kan een paard worden gebruikt, voor het transport naar
de schuur eveneens paarden of een trekker.
VIER ARBEIDERS

Er zijn drie methoden.
Methode IV A
Gezamenlijk laden en lossen. Laden bij gebruik van paarden: 2 x 1 opsteker1 voerlegger; lossen met een of andere transportinrichting.
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Methode IV B
Gezamenlijk laden en lossen. Laden bij gebruik van een trekker: 2 opstekers 1 voerlegger - 1 trekkerbestuurder. Lossen met een of andere transportinrichting.
Bij afstanden kleiner dan 1 km is het gebruik van paarden voordeliger dan van een
trekker; boven 2 km is de trekker voordeliger.
Methode IV C (nieuw)
Laden volgens methode I. De tweede arbeider verzorgt het transport en helpt öf
bij laden of bij lossen. De derde arbeider lost de wagen met een takelinstallatie, de
vierde stapelt de schoven.
VIJF ARBEIDERS

Het aantal mogelijkheden wordt nog groter.
Methode V A
Gezamenlijk laden en lossen. Trekkracht: paarden. Laden in twee ploegen, één
volgens 2 opstekers - 1 voerlegger, één volgens 1 opsteker - 1 voerlegger. De tweede
voerlegger loopt halverwege over naar de andere ploeg. Gezamenlijk lossen.
Deze methode vraagt bij grote afstanden veel tijd en kan op vele bedrijven door
doelmatiger methoden worden vervangen.
Methode V B
Laden volgens methode 1 opsteker - 1 voerlegger, één verzorgt het transport, de
overige twee lossen de wagens.
Methode V C (nieuw)
Laden volgens methode I. Drie arbeiders lossen de wagens. Eén arbeider verzorgt
het transport en helpt laden. Bij gebruik van een transporteur of blazer in lage schuren
zonder transportinrichting kan dit systeem worden toegepast.
ZES ARBEIDERS

Hierbij zijn er 4 combinaties :
Methode VI A
Gezamenlijk laden en lossen. Laden in twee ploegen, elk 2 opstekers - 1 voerlegger.
Trekkracht: paarden. Lossen zonder transportinrichting: 1 afsteker, là2 op 't
schavot, 3 à 4 in 't vak.
Methode VI B
Als A, doch met een transportinrichting. Bij transporteur of blazer: 2 afstekers. Uit
het overzicht blijkt duidelijk de besparing aan manuren door het gebruik van een
transportinrichting.
Methode VI C
Laden: 1 opsteker - 1 voerlegger. Transport: 1. Lossen met een transportinrich
ting: 1 afsteker, 2 in 't vak. Bij korte afstanden helpt de tussenrijder laden. Bij een
kleine afsteekhoogte kan men het ook zonder transportinrichting af. De transport
inrichting wordt bij dit systeem slecht benut.
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Desondanks geeft dit systeem bij grotere afstanden hogere prestaties dan B. Wan
neer de tussenrijder het niet meer kan bijhouden moet echter op B worden overge
schakeld.
Methode VI D (nieuw)
Op afstanden kleiner dan 1 km kan weer het laden volgens methode I worden uit
gevoerd.
Het laden, het transport en het lossen verloopt in twee ploegen, elk van 2 arbeiders :
1 laadt volgens methode I, 1 verzorgt transport en lossen met behulp van een trans
portinrichting. Twee arbeiders blijven in de schuur of op de mijt. Trekkracht bij 't
laden: paarden. Bij transport: trekkers. De capaciteit is groter dan bij de andere
systemen.
Methode VI E (nieuw)
Laden volgens 1 opsteker - 1 voerlegger met behulp van meerijdende transporteur.
Eén verzorgt transport. Drie arbeiders lossen de wagens.
ZEVEN ARBEIDERS

Met 7 arbeiders is het laden en lossen in „staande" ploegen het gemakkelijkst te
organiseren. Methode VII A komt zeer veel voor.
Methode VIIA
Laden: 2 opstekers - 1 voerlegger. Transport: 1. Lossen: 1 afsteker - 2 in 't vak.
Methode VIIB
Bij ontbreken van een transportinrichting wordt met één man minder geladen en
helpt één man meer bij 't lossen.
Methode VII C (nieuw)
Als VI D, met 1 man meer in 't vak. Alleen geschikt voor afstanden kleiner dan
1 km.
Evenals bij VI D wordt een grotere capaciteit bereikt, doch er is één trekker en één
wagen meer nodig dan bij VII C.
ACHT ARBEIDERS

Methode VIIIA
Laden: 2 opstekers - 2 voerleggers. Transport: 1. Lossen met transportinrichting,
2 in 't vak. Paarden in 't land, trekker voor transport.
Methode VIIIB
Wanneer in een groot vak moet worden gelost, wordt één man van het land over
geplaatst naar de schuur. De dagprestatie is in dit geval 10 % lager.
Het stapelen van grote vakken in 2 of 3 gedeelten verdient dus de voorkeur.
Methode VIII C
Bij het lossen zonder transportinrichting is vaak nog een man meer nodig.
Het laden wordt dan uitgevoerd volgens de methode : 1 opsteker - 1 voerlegger.
De dagprestatie is nu 25 % lager.
51

Methode VIIID
Wanneer voldoende materieel aanwezig is en op twee plaatsen kan worden gelost,
komt een combinatie van 2 ploegen, elk van 4 arbeiders, in aanmerking.
MEER DAN 8 ARBEIDERS

Een ploeg groter dan 8 personen kan op verschillende wijzen worden ingedeeld.
De ploeg kan als één geheel optreden of worden gesplitst.
Een groep van 12 personen kan als volgt worden ingedeeld: Laden door 2 span, elk
met 1 opsteker en 1 voerlegger.
Twee zorgen voor het transport en helpen laden. Het lossen wordt uitgevoerd door
2 afstekers en 4 arbeiders in 't vak.
Conclusie
Uit het bovenstaande volgt, dat er een groot aantal mogelijkheden is om het
binnenhalen te organiseren.
De indruk bestaat, dat de praktijk te veel aan één bepaalde methode vasthoudt.
Uit het overzicht op blz. 48 blijkt, dat de methode moet worden aangepast aan ver
schillende factoren. Vooral de afstand perceel - schuur is van betekenis.
De weergegeven dagprestaties zullen, wanneer de arbeiders zich extra - doch niet
bovenmatig - inspannen, worden overschreden.
Ieder die hiervoor interesse heeft, wordt verzocht de prestaties op zijn bedrijf aan de
weergegeven cijfers te toetsen.
De schrijvers zullen het op prijs stellen berichten over ervaringen te ontvangen.
HOOFDSTUK X

SAMENVATTING
In het rapport worden de uitkomsten van ruim 300 tijdstudies van het ophokken en
het binnenhalen in de graanoogst behandeld.
Een tijdstudie is een waarneming van een bepaald werk gedurende een zekere tijd,
waarbij nauwkeurig wordt vastgesteld aan welke onderdelen van het werk de tijd
wordt besteed en welke kwantitatieve en kwalitatieve prestaties worden geleverd.
De duur van één tijdstudie varieerde van 0,5-10,0 uren.
De tijd werd gemeten tot in honderdste delen van een minuut nauwkeurig. Bij de
prestatiemeting werden steeds het aantal schoven, het gemiddeld gewicht en de ge
middelde lengte bepaald.
Het onderzoek heeft van 1949 tot 1954 geduurd.
Het ophokken
Van de gewassen rogge, gerst, haver en tarwe werd een aantal methoden van op
hokken beschreven en beoordeeld.
In Nederland, waar het ophokken vanwege het vochtige, wisselvallige klimaat
meestal noodzakelijk is, komen meestal gewone ronde (afb. 1) of langwerpige (afb. 16)
hokken voor.
Voor schotresistente granen of gewassen, die voor voergraan dienen, is dit meestal
voldoende.
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Voor schotgevoelige granen, in het bijzonder die, welke voor broodgraan, moutbereiding of zaaizaad dienen, zijn doelmatiger ophokmethoden gewenst.
Tot deze methoden behoren een gewoon hok afgedekt met één schoof (afb. 27),
het dekhok (afb. 31), de Duitse stuuk (afb. 36), de schelf van 26 schoven (afb. 41) de
schelf van 40 schoven (afb. 47) de drie- en vierpootruiter (afb. 21) en de dakruiter
(afb. 14).
Deze methoden vragen meer tijd dan gewone hokken. De extra benodigde tijd
neemt toe in de volgorde, waarin ze hierboven zijn genoemd. Deze varieert van
10-200%.
In het rapport worden naast de wijze van opbouw en de benodigde tijd de vooren nadelen van de verschillende methoden behandeld. Op blz. 27 wordt een overzicht
gegeven van de meest aanbevelenswaardige methoden voor bepaalde omstandigheden.
De extra arbeidskosten, die het opzetten van stuken, schelven en ruiters meebrengt,
zijn laag in vergelijking met de kwaliteitsverbeteringen van het product.
De schaarste aan personeel is op vele bedrijven een groter probleem.
Toch moet men bedenken, dat met een goede verzorging van het te velde staande
gewas een goede bewaarmethode behoort te worden gecombineerd.
Goed opgezette hokken bieden bovendien andere voordelen: het binnenhalen kan
over een langere periode worden uitgespreid, het binnenhalen kan 's morgens eerder
beginnen. Het gewas kan rechtstreeks vanaf het veld worden gedorst.
Anderzijds zijn in het rapport enige mogelijkheden tot arbeidsbesparing aange
geven.
Het werken in kleine ploegen verdient de voorkeur boven grote. Losse schoven
moeten worden voorkomen.
Het binnenhalen
De arbeidsmethoden en de organisatie van het laden, het transport en het lossen
worden eerst afzonderlijk behandeld. Mogelijkheden tot arbeidsbesparing bij het
laden zijn: oogstramen vóór en achter op de wagens, een lage, vlakke laadvloer en
verlenging van de laadvloer.
Bij het gebruik van de trekker bij het laden biedt een speciale trekkerbestuurder
onder bepaalde omstandigheden voordelen. De werkverdeling moet aan het gebruik
van de trekker worden aangepast.
Nieuwe mogelijkheden tot besparing van arbeidskrachten zijn het laden zonder
voerlegger.
Ook het gebruik van de transporteur in het veld en de voorlader op de trekker ver
dienen onze aandacht. Voor beide methoden moeten de wagens van zijschotten worden
voorzien.
Voor transport over kleine afstanden kan de hydraulische schoven- of ruiterdrager
aan de trekker dienst doen.
Voor het lossen bieden transportinrichtingen, zoals de takelinstallatie met netten,
de transporteur of de schovenblazer verschillende voordelen: een verhoging van het
tempo, een besparing aan personeel en een grote arbeidsverlichting.
Het gebruik van netten biedt de grootste voordelen. Wel worden de prestaties vaak
verlaagd, doordat de kabels van de installatie om elkaar draaien.
Met voldoende ruimte en een goede bediening kan dit worden voorkomen. Hier
tegenover staat, dat de kapconstructie voor de ophanging van het railsysteem vol
doende sterk moet zijn.
Toch biedt bij nieuwbouw de aanleg van een railsysteem, dat behalve voor graan
ook voor mest, hooi, bieten enz. zou kunnen worden gebruikt, onze aandacht.
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Bij het stapelen in grote vakken kunnen 1-2 arbeiders worden uitgespaard door de
vakken in gedeelten op te zetten.
In het laatste hoofdstuk worden verschillende combinaties van laden en lossen met
elkaar vergeleken, waaruit de beste voor bepaalde omstandigheden naar voren komen.
Arbeidsnormen
Op blz. 25 en 26 wordt een overzicht gegeven van de grondtijden en arbeidsnormen
voor het ophokken.
Op blz. 48 is een soortgelijk overzicht gegeven van het binnenhalen.
Ook de normale dagprestaties onder verschillende omstandigheden zijn hierbij ver
meld.
De arbeidsnormen kunnen worden gebruikt om
- verschillende arbeidsmethoden met elkaar te vergelijken;
- de beste methoden uit te kiezen ;
- de eigen prestaties met de norm te vergelijken;
- de tariefstelling te verbeteren of in te voeren.
Wanneer met extra inspanning wordt gewerkt kunnen de gestelde normen worden
overschreden.
Wanneer de normen niet gehaald kunnen worden is de oorzaak
- bijzondere omstandigheden ;
- ondoelmatige organisatie van het werk.
Het is in dit geval gewenst na te gaan, welke van de beide oorzaken in het spel is.
Dit kan grote besparingen aan tijd en geld tot gevolg hebben.
SUMMARY
In the report the results of over 300 time-studies in grain harvest are given. Each
time-study took 0,5-10,0 hours.
In the first chapters a number of work methods in stooking the sheaves is described
and compared.
In case of raising a crop for seed, human consumption or malt production it is
recommended to pay more attention to the stooking, as weather conditions in our
country often give cause for occurrence of sprouting.
Under these conditions the following types of stooks - in sequence of time consump
tion - have been investigated : stook covered by one sheaf (fig. 27), stook covered by
2 sheaves (fig. 31), German stook (fig. 36), shelf of 26 sheaves (fig. 41), shelf of 40
sheaves (fig. 47), tripods of 40 sheaves (fig. 25), transportable tripods of 30 sheaves
(fig. 10), fourpods item and drying rack (fig. 13).
The labour costs needed for better work methods in stooking bring in net returns
by a better quality.
The only restriction is the available labour force.
It has been proved that in comparison with the most usual stooks the extra time
involved guarantees a far better conservation under bad weather conditions.
On the other hand better stooks will make it possible to spread harvesting over a
longer period, which will result in a saving of labour.
In chapter IV the best method for any condition has been enlisted. See page 59.
In chapter I some devices for labour saving are discussed : working in small groups,
sampling of sheaves, an adequate size and type of sheaves and no loose ones.
In chapter VII is reported on the loading of grain sheaves.
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Labour can be saved by utilization of: walls on front and backside, a low, flat
loading platform of a fair size, if possible enlarged.
If a tractor is used the working method must be adapted.
Loading by one man - without one building the load - is successful, if the trailers
are equipped with side-walls.
An elevator for loading the trailers will save one man.
The experiments with this elevator type and a front and rear mounted loader on
the tractor will be continued in the next years.
Severe winds had a bad influence on the loading. In the next season the trailers - which
have a length of 20 feet - will be divided in two parts and equipped with side-walls.
For unloading (chapter VIII) several types of mechanical equipment have been
compared : the hoist, with nets or a gripper, the elevator and the blower.
The advantages of this equipment are: a labour-saving of 10-30%, facilitation of
work, a better daily output.
Even on rather small farms this equipment is economical, especially if it can be
used as well for other purposes, such as handling of grass, hay, beets, etc.
With a hoist a high daily output can be attained. This should be borne in mind
when constructing new farms.
The use of elevators and blowers have become widespread in the last years.
A blower is more appropriate for a shed with narrow spaces than an elevator and
also for transportation over a long horizontal distance.
As to the different types of equipment more attention is paid nowadays to types
that handle various kinds of products.
Labour can be saved by piling the sheaves in a large space in several stages.
In chapter X a number of combinations of loading and unloading is described and
compared.
Quite a difference in the daily output between the several methods was registered.
It has been proved that the right organization of these chores is a very important
subject.
For different conditions the most adapted method can easily be deducted.
Labour standards
As for stooking, loading and unloading the standard performances under different
conditions and for different work methods have been enlisted.
For stooking a survey is given on pages 57 and 58, for loading and unloading on
pages 60 and 61.
Moreover the daily output in loading and unloading the sheaves and the number
of manhours required are entered in a list on page 61.
The standards have been calculated from basic time data.
They can be useful :
- when comparing the different methods;
- to choose the best one;
- to compare own dates with the standard performances ;
- for piece rate setting.
Many influences play a significant rôle in the height of the daily performances. If
the rate of working is increased, the performances will surpass the standards given.
If the standards cannot be attained, this will be due to:
- specific conditions,
- a poor organization.
It is worth while to know whether it is the one or the other.
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page
Rye, round stook of 6 sheaves (hand tied)
8
Rye, round stook of 12-20 sheaves (mechanical tied)
8
Rye, placing of the first sheaves, one man holding the sheaves
:
9
Rye, oblong double stook of 20 sheaves
9
Rye, oblong double stook, each man works on one side of the row and places at the
same time 2 sheaves
10
Barley, oblong stook, some days after stooking. The stook is crumpled up
11
Barley, shelf of 40 sheaves
11
Barley, fourpod of 30 sheaves, sheaves free from the ground
11
Barley, tripod, sheaves free from the ground, building the first layer
12
Barley, fourpod, all sheaves free from the ground, special cross-stick
12
Oats, drying rack, 120 sheaves, building the first layer
13
Oats, drying rack, 120 sheaves, building the third layer
13
Oats, drying rack, 120 sheaves, tying of the top-layer
13
Oats, drying rack, 120 sheaves, complete
13
Oats, oblong stook of hand tied sheaves, the first 4 sheaves in cross-bond
14
Oats, oblong stook of hand tied sheaves, placing of the last sheaves
14
Oats, German stook, 10 sheaves, the first sheaves in cross-bond
15
Oats, German stook, 10 sheaves, on the right top sheaf, on the left normal tied sheaf 15
Oats, German stook, spreading the top sheaves
15
Oats, German stook, 10 sheaves. Building of the top
15
Oats, tripod, 40 sheaves, first layer on the ground
16
Oats, tripod, 40 sheaves, building the first layer on the ground
16
Oats, tripod, 40 sheaves, building the second layer
16
Oats, tripod, binding of the top
16
Oats, tripod, hand tied sheaves, foot free from the ground
17
Wheat, oblong stook
11
Wheat, oblong stook, covered by 1 sheaf
18
Wheat, covered stook, the sheaves building the top
18
Wheat, covered stook, stubble-end of the first cover-sheaf is spreaded
18
Wheat, covered stook. Spreading of the second cover-sheaf
19
Wheat, covered stook, finished
19
Wheat, German stook, building the first layer
19
Wheat, German stook, spreading of the topsheaves
19
Wheat, German stook, building the top
20
Wheat, German stook, binding of the top-sheaves
20
Wheat, well built German stooks
. 20
Wheat, shelf of 26 sheaves. A first layer of 8 sheaves
20
Wheat, shelf of 26 sheaves. Building the second layer
21
Wheat, shelf of 26 sheaves. Binding of the top sheaves
21
Wheat, shelf of 26 sheaves. Placing the top
21
Wheat, shelf of 26 sheaves
21
On a double stook of 18 sheaves is built a second layer of 10 sheaves
22
Wheat, shelf of 40 sheaves. Third layer of 4 sheaves
22
Wheat, shelf of 40 sheaves. Top layer of 4 sheaves, tied two by two with straw ... 22
Wheat, shelf of 40 sheaves. Binding of the top with straw
22
Wheat, shelf of 40 sheaves
23
Wheat, shelf of 40 sheaves. Binding of the top with twine
24
A high-mounted waggon without frames
29
A modern pneumatic tired trailer. Method: 1 pitcher and 1 building the load. Traction:
2 horses
30
Loading of sheaves. Method: 1 pitcher and 1 building the load. Traction: tractor . . 30
Loading of sheaves. Method: 2 pitchers and 1 building the load. Traction: 1 horse 30
Loading of sheaves. Method: 2 pitchers and 2 building the load. Tractive power:
1 horse
31
Unloading of sheaves in stack, without implement
40
Unloading of sheaves in stack, with elevator. Method: 1 unloading, 2 transporting the
sheaves, 2 building the stack
40
Unloading with elevator. Method: 2 unloading. 3 transporting the sheaves and 2
building the stack
41
Unloading in barn with hoisting-equipment
41

TABLE 1. Labour standards for stooking, manminutes per 100 sheaves
Rye:

Round stook, 12 sheaves
Double oblong stook, 20 sheaves
Round stook, top tied with a band, 6 sheaves
(hand tied with 2 bands)

12
15
16

Barley:

Oblong stook, 8-12 sheaves
Shelf, 30 sheaves
Tripod or fourpod, 40 sheaves x)
Tripod or fourpod, 30 sheaves, sheaves free from the ground x)
Drying rack, 120 sheaves x) (making use of a sled for transportation of drying frames)

12
20
30
36
32

Oats:

Oblong stook, 8-12 sheaves
Covered stook, 10 sheaves
German stook, 10 sheaves
Tripod, etc., see under barley

12
16
20

Wheat:

Oblong stook, 8-12 sheaves
Oblong stook, covered with one sheaf
Covered stook, 10 sheaves
German stook, 10 sheaves
Shelf, 26 sheaves
Shelf, 40 sheaves
Tripod etc., see under barley

12
13
16
20
20
22

1)

Inclusive transport of the sticks

TABLE 2. Labour standards for handling tripods etc. in manminutes per 10 pieces
Loading tripods of fourpods from heap ....
Distributing of tripods or fourpods in the field .
Placing of tripods or fourpods
Dismouting and loading of tripods or fourpods .
Unloading of tripods or fourpods on heap ...

5
6
10
8
4

Loading of drying racks from heap, 13 sticks . . 15
Distribution of drying racks in the field .... 12
Placing of drying racks
40
Dismounting and loading of drying racks ... 20
Unloading of drying racks on heap
12
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TABLE 3. Labour standards in manhours per hectare and in percentages
Manhours

Percentages

7
8
9

100
127
133

Rye:

Round stook, 12 sheaves
Double oblong stook, 20 sheaves
Round stook, top is tied, 6 sheaves

Barley:

Oblong stook, 8-12 sheaves
Shelf, 30 sheaves
Tripod or fourpod, 40 sheaves
Tripod or fourpod, 30 sheaves, sheaves free from the ground
Drying rack, 120 sheaves (making use of a sled for trans
lation of drying frames)

7
12
17 !)
20 x)

100
167
248
300

18 !)

270

Oats:

Oblong stook, 8-12 sheaves
Covered stook, 10 sheaves
German stook, 10 sheaves
Drying frames, see under barley

7
9
11

100
133
167

Wheat:

Oblong stook, 8-12 sheaves
Oblong stook, covered with one sheaf
Covered stook, 10 sheaves
German stook, 10 sheaves
Shelf, 26 sheaves
Shelf, 40 sheaves
Drying frames, see under barley

7
7
9
11
11
12

100
108
133
167
167
183

*) Inclusive transport of the sticks
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TABLE 5. Time for moving per 100 sheaves
horse(s)
tractor (without driver) ...
tractor (with driver)

Minutes
1,0
2,0
0,5

TABLE 6. Loading. Minutes per load and manhours per hectare
Method I
1 pitcher - 1 building the load, 2 horses
Loading of 400 sheaves at 14 sh/min = 29 min
Moving stook - stook 1 min/100 sh = 4 „
Extra labour
= 3 „

Method II
item, tractor
2 min/100 sh

Manhours per ha 9,2

Method III
2 pitchers - 2 building the load, 2 horses
Loading of 400 sheaves at 28 sh/min =14 min
Moving stook - stook 1 min/100 sh = 4 „
Extra labour
= 3 ,,

Work time per ha 5.1

Manhours per ha 10.8

Method V
2 pitchers - 1 building the load, 2 horses
Loading of 400 sheaves at 22 sh/min =18 min
Moving stook - stook 1 min/100 sh = 4 „
Extra labour
= 3 ,,

Manhours per ha 9.6

Manhours per ha 10.2

14 min
2 min/100 sh

8 „

3 „

25 min
Work time per ha 3.2
Method VI
item, tractor

Manhours per ha 12.8

18 min

8 „
3 „

29 min

25 min
Increased by 10 %
Work time/ha 3.2

3 „

Method IV
item, tractor

21 min
Increased by 10 %
Work time per ha: 2.7

8 „

40 min

36 min
Increased by 10 %
Work time per ha: 4,6

29 min

Work time/ha 3.7

Manhours per ha 11.1

Method VII
2 pitchers - 1 building the load - 1 tractor-driver
Loading as method V
18 min
Moving 0.5 min per 100 sheaves . .
2 „
Changing etc
3 „

Method VIII
2 pitchers - 2 building the load - 1 tractordriver
Loading as method III
14 min
Moving as method VII
2 „
Changing etc
3 ,,

23 min

19 min

Increased by 10 %
Work time per ha 3.0

Manhours per ha 11.8

TABLE 7. Labour standards for unloading sheaves
Unloading without mechanical equipment . . . .
with elevator
with blower
with gripper
with hoist and nets

60

Work time per ha 2.6

Manhours per ha 12.3

Percentages
Sheaves per minute
10-19
normal 14
100
17-28
22
157
14-28
143
20
13-20
129
18
186
23-30
„
26

TABLE 8. Advantages and disadvantages of the different mechanical equipments
Power

Construction

Moving

Elevator

1-2 h.p.

Blower

5-10 h.p. in all buildings

Gripper

3-7 h.p.

Nets

spacious barn

Position of
the sheaves

Special
provision
of trailers

Transportation
of other
products

often neces
sary, simply

on one place,
in good order

some types

not

not often ne
cessary, rather
cumbrous

scattered,
in good order

yes ')

not

requires a strong : not necessary
i roof-structure

[ 5-7 h.p. j requires a very ! not necessary
strong roofstructure

not in good
order

not

in rather good
order

nets on trailer,
long trailers di
vided in two
parts

hay

TABLE 9. Normal performance per day and number of manhours per hectare
Number of
labourers

Method

Distance between
places of loading and
unloading

Performance per day (hectares)

Manhours per hectare

200 m

500 m

1000 m

2000 m

200 m

500 m

1000 m

2000 m

I

0,8

0,6

0,5

0,3

13

15

19

25

2) 2
!) 2

Il A
II B

1,2
1,6

1,1
1,3

1,0
1,1

0,9
0,8 4)

16
14

18
16

20
24

23
28 4)

2 ) 3
!) 3

mA
HI B

1,5
2,0

1,3
1,8

1,3 4)
1,7

1,1 4)
1,5

19
15

22
17

23 4)
18 4)

27 4)
21 4)

)4
4
>)4

IV A4)
IV B »)
IV C

1,9
1,7
2,2

1,8
1,6
2,1

1,6
1,5
1,9 4)

1,3
1,3
1,5 4)

21
24
17

23
25
19

26
27
22")

32
31
27 4)

2)

5
5
2) 5

VA
V B
V C

1,9
2,5
2,5

17
2,2
2.2

1,5
2,1
2,1

0,9
2,0
1,3

28
20
20

31
22
22

34
24
24

41
25
37

3)

VI A
VI B
VI C
VI D
VI E

1,7
2,7
2,7
4,0
3,2

1,6
2,4
2,5
4,0
2,9

1,4
20
2,4
3,0
2,9

1,2
1,6
2,1
2,0
2,6

36
23
23
15
19

39
26
24
15
21

43
30
26
20
21

52
39
28
30
22

2) y
3) 7
7

VII A
VII B
VII C

3,2
2,6
4,2

2,9
2,4
4,0

2,9
2,2
3,6

2,6
2.2
2,4

21
27
16

24
29
17

24
31
20

26
31
30

8
8
3) 8

VIII A
VIII B
VIII C

3,5
3,2
2,5

3,2
2,9
2,5

3,2
2,9
2,2

2,8
2,6
2,2

23
25
32

27
28
32

27
28
36

32
29
36

v)

1

2

2)

l)

2)

6
6
6
6
6

x)

Unloading with hoist.
Unloading with hoist, elevator or blower.
Unloading without mechanical equipment.
4) Two loads per drive.
2)

3)
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Method I:
Method I I A :
Method I I B :
Method III A:
Method HI B:
Method I V A :
Method IV B:
Method IV C:
Method V A:
Method V B :
Method V C:
Method VI A :
Methode VI B :
Method VI C:
Method VI D:
Method VI E
Method VII A :
Method VII B:
Method VII C:
Method VIII A
Method VIII B:
Method VIII C:
Method VIII D
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Loading by 1 man; trailer with side-walls; tractive-power: horse. Unloading by
1 man; hoist.
Loading by 1 pitcher and 1 building the load; tractive-power: horses. Unloading
with or without mechanical equipment.
Loading as method I. Transportation by the man, who loads. Unloading by a
second man, as method I.
Loading: 2 pitchers - 1 building the load. Tractive power: horses. Unloading with
mechanical equipment.
Loading as method I. Transportation and unloading by a second man, with a hoist.
A third man piles the sheaves.
Loading and unloading by the same persons. Loading: 2 teams of 1 pitcher - 1
building the load. Tractive power: horses. Unloading with mechanical equipment.
Loading and unloading by the same persons. Loading: 2 pitchers - 1 building the
load - 1 tractordriver. Unloading with mechanical equipment.
Loading as method I. The second person takes care of the transportation and assists
either loading or unloading. The unloading by the third person with mechanical
equipment, the fourth person piles the sheaves.
Loading and unloading by the same persons. Tractive power: horses. Loading by
two teams: 2 pitchers - 1 building the load, 1 pitcher - 1 building the load. The
second man, building the load, assists half-way the other team.
Loading: 1 pitcher - 1 building the load, one person for transportation, two persons
for unloading.
Loading as method I. Unloading by 3 persons. One person takes care for transpor
tation and assists loading. In low barns, with elevator or blower.
Loading and unloading by the same persons. Loading by 2 teams, each 2 pitchers
- 1 building the load. Tractive power: horses. Unloading without mechanical
equipment.
As method VI A, with mechanical equipment.
Loading: 1 pitcher - 1 building the load. Transportation: 1. Unloading with me
chanical equipment.
Loading, transportation and unloading by two teams, each of 2 persons: 1 loading
as method I and 1 for transportation and for unloading with hoist. Two persons
stay in stack or barn. Tractive power for';loading: horses, for transportation : tractors.
Loading: 1 pitcher - 1 building the load, by means of a driving elevator. One person
for transportation. Unloading by three persons.
Loading: 2 pitchers - 1 building the load. Transportation: 1. Unloading: 3 persons.
With mechanical equipment.
Loading: 1 pitcher - 1 building the load. Transportation: 1. Unloading: 4 persons.
Without mechanical equipment.
As method VI D, only for unloading one person more in the barn.
Loading: 2 pitchers - 2 building the load. Transportation: 1. Unloading with
mechanical equipment: 3. Tractive power: in the field: horses; for transportation:
tractor.
When unloading in a large plot one of the loaders is moved to the barn. The
performance per day is 10 % lower. By this unloading in large plots in 2 or 3 parts
is preferred.
When unloading without mechanical equipment often one person more is needed.
In this way loading is executed by 1 pitcher - 1 building the load. The performance
per day is 25 % lower.
In case of sufficient material and when unloading can be executed on two places,
a combination of 2 teams, each of 4 persons, is recommendable.

UITGAVEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK
EN RATIONALISATIE
Tot dusver verschenen publicaties:
No. 1

HET MAAIDORSEN IN 1949 DOOR TR J. MINDERHOUD, MAART 1950

F 0,25

No. 2 SLOOTREINIGINGS- EN BAGGERMACHINES
DOOR IR J. CHR. GLERUM, Mei 1950

Is uitverkocht

No. 3 WIED WERKTUIGEN DOOR IR J. CHR. GLERUM. October 1950

Is uitverkocht

No. 4 EEN ONDERZOEK NAAR HET DOELMATIG GEBRUIK VAN DE
MELKMACHINE DOOR IR W. P. M. CORSTIAENSEN
EN IR A. MOENS, Januari 1951
Is uitverkocht
No. 5

MACHINES VOOR HET ROOIEN VAN CONSUMPTIE-AARDAPPELEN
DOOR IR W. P. M. CORSTIAENSEN, November 1950
Is uitverkocht

No. 6 HOOILADERS EN OPRAAPPERSEN DOOR IR J. CHR. GLERUM,
November 1950
Is uitverkocht
No. 7 AARDAPPELSORTEERMACHINES
DOOR IR W. P. M. CORSTIAENSEN, Februari 1951

Is uitverkocht

No. 8 SPUITWERKTUIGEN IN DE LANDBOUW
DOOR IR J. CHR. GLERUM. Februari 1951

Is uitverkocht

No. 9 PLOEGEN VOOR ZANDGROND DOOR IR J. CHR. GLERUM.
Maart 1951

Is uitverkocht

No. 10 SLOOTREINIGINGSMACHINES VOOR DE KLEISTREKEN
DOOR IR L. H. HUISMAN, Mei 1951

Is uitverkocht

No. 11 AARDAPPELROOIMACHINES VOOR DE VEENKOLONIËN
DOOR IR J. CHR. GLERUM, Juni 1951

Is uitverkocht

No. 12 ENSILAGEMACHINES DOOR IR L. H. HUISMAN. Juli 1951

Is uitverkocht

No. 13 AANBOUWPLOEGEN VOOR DE KLEIGROND. Juli 1951

Is uitverkocht

No. 14 HET MACHINAAL OOGSTEN VAN BIETEN
DOOR E. J. A. HOOGLAND, Juli 1951

Is uitverkocht

No. 15 NIEUWE WERKMETHODEN IN DE SUIKERBIETENOOGST
DOOR IR A. MOENS. October 1951

Is uitverkocht
Z.O.Z.

No. 16 AARDAPPF.LPOOTMACHINES DOOR IR J. CRUCQ, November 1951

F 0.65

No. 17 AARDAPPELROOIMACHINES VOOR DE VEENKOLONIËN
DOOR IR J. CRUCQ, Januari 1952

F 0.80

No. 18 TREKKERKOSTEN DOOR R. A. DE WIDT (econ. drs)
EN IR W. C. VAN DER MEER, Maart 1952

Is uitverkocht

No. 19 VLASTREKMACHINES DOOR IR J. C. GLERUM, Maart 1952

F 0.90

No. 20 HET GEBRUIK VAN INKUILMACHINES IN DE PRAKTIJK
DOOR IR D. KAPPELLE, IR P. WIERTSEMA EN IR A. MOENS, Mei 1952

F 1,90

No. 21 BIETENOOGSTMACHINES DOOR E. J. A. HOOGLAND, Aug. 1952

F 1.—

No. 22 MACHINES VOOR DE MAISOOGST DOOR IR H. M. ELEMA, Sept. 1952

F 1.—

No. 23 MACHINAAL MELKEN DOOR P. J. J. VAN HELDEN.
IN SAMENWERKING MET IR L. H. HUISMAN, December 1952

Is uitverkocht

No. 24 PLOEGEN VOOR ZWARE KLEIGROND
DOOR IR J. C. GLERUM, Mei 1953

F 1,25

No. 25 MECHANISATIE VAN DE BIETENOOGST.
DOOR E. J. A. HOOGLAND, Januari 1954

F 1.—

No. 26 MACHINAAL MELKEN DOOR P.J.J.VAN HELDEN.
IN SAMENWERKING MET IR L. H. HUISMAN, December 1954

F 2.50

No. 27 HET MECHANISCH ZAAIEN EN PLUKKEN VAN STOPPELKNOLLEN
DOOR IR P. WIERTSEMA EN IR H. V. F. M. VAN HAPERT

F 0,50

No. 28 TECHNISCHE GEGEVENS WIELTREKKERS
DOOR IR F. COOLMAN, April 1955

F 3,50

No. 29 JAARVERSLAG 1954

F 0,75

PRIJS F 2,00
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