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VOORWOORD

Zonder twijfel neemt de suikerbiet onder de veldvruchten een belangrijke plaats in,
getuige alleen al het grote aantal hectaren suikerbieten, dat wordt verbouwd.
Hoewel het arbeidsprobleem in de Nederlandse landbouw zeker minder ernstig is
dan in sommige naburige landen, trachten vele Nederlandse boeren reeds uit hoofde
ener arbeidsbesparing een deel der handenarbeid te vervangen door machinaal werk.
Wanneer daarenboven met machines zó kan worden gewerkt dat een kostenbespa
ring kan worden verkregen - iets wat in de practijk op vele plaatsen in ons land is
gebleken mogelijk te zijn - is de verwachting, dat het machinaal rooien van bieten
nog in beduidende mate zal toenemen, gerechtvaardigd.
Rekening houdende met het bovenstaande, heeft de Stichting voor de Landbouw,
in samenwerking met het Instituut voor Rationele Suikerproductie te Bergen op
Zoom, het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen en
de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in October 1951 een bietenrooidemonstratie
in de Bathpolder georganiseerd.
De werktuigen werden beoordeeld door een commissie, bestaande uit de heren:
A. J. van Nieuwenhuyzen, De Heen - Voorzitter,
Ir P. W. Bakker Arkema, Wageningen,
R. van den Berg, 's-Gravendeel,
E. J. A. Hoogland, Wageningen,
Ir W. Kakebeeke, Bathpolders,
F. J. van Langeraath, Kamperland,
Ir H. H. Postuma, Wageningen,
Ir H. Rietberg, Bergen op Zoom,
Ir M. Sanders, Kruiningen.
Door de heer E. J. A. Hoogland werd het verslag van deze demonstratie samen
gesteld, mede aan de hand van gegevens, verstrekt door medewerkers van het Instituut
voor Rationele Suikerproductie, die de tarra bepaalden, de heer Ir A. Moens en zijn
assistenten, die tijdstudies maakten, en de heer C. C. Jongebreur en diens assistent
J. Maring, die de gegevens van de technische beschrijving verzamelden.
De Directeur van de Bathpolders, Ir W. Kakebeeke, komt zeker een woord van
dank toe voor de medewerking die hij verleende om de demonstratie, die op zijn
terrein werd gehouden, te doen slagen. Daarnaast is een woord van dank aan de
Stichting van de Landbouw, die verreweg het grootste deel der demonstratiekosten
voor haar rekening nam en aan allen die aan het welslagen der demonstratie mee
werkten, op zijn plaats.
Het verslag van deze demonstratie verschijnt in de serie publicaties van het Instituut
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie. In deze serie is reeds eerder geschreven
over het rooien van suikerbieten, t.w. in Publicatie No 14 „Het machinaal oogsten
van bieten" door E. J. A. Hoogland en in No 15 „Nieuwe werkmethoden in de Suikerbietenoogst" door Ir A. Moens. Voor diegenen, die hun inzicht in deze materie
wensen te verdiepen, kan lezing dezer publicaties van belang zijn.
Wageningen, Augustus 1952

Ir H. H. POSTUMA,
Directeur van het Instituut voor
Landbouwtechniek en Rationalisatie

INLEIDING

Bij het opmaken van een bouwplan, heeft de Nederlandse boer in vele gevallen de
keuze uit een betrekkelijk groot aantal gewassen. Welke gewassen worden gekozen,
hangt van verschillende factoren af, doch het is opvallend dat op de zwaardere gronden
suikerbieten vaak een zo belangrijke plaats innemen. Vooral in het Zuidwestelijk
kleigebied worden veel bieten geteeld.
Dat de suikerbiet een zo veel voorkomende veldvrucht is, heeft verschillende
oorzaken. Eén daarvan is, dat het gewas betrekkelijk weinig risico geeft. Een andere
voorname factor is het feit, dat de geldelijke voordelen bij het verbouwen van bieten
vaak behoorlijk zijn. Hoe groot ze zijn, hangt o.a. af van de arbeid, die dit gewas
vereist. Zoals men weet, is de bietencultuur arbeidsintensief; vooral het opeenzetten
en het oogsten der bieten vergen veel arbeidsuren. Het ligt voor de hand, dat de boer
tracht het aantal uren te verkleinen, aangezien hierdoor de productiekosten belang
rijk zullen worden verlaagd, wat de gemaakte winst zal vergroten. Om het doel, het
terugbrengen van het aantal benodigde arbeidsuren per hectare, te bereiken, gaat men
er op vele plaatsen toe over werktuigen te gebruiken, die arbeidsbesparend werken.
Zijn deze werktuigen wel een arbeidsbesparende doch geen kostenbesparende factor,
dan is het gebruik ervan uiteraard minder aantrekkelijk. Daar de arbeid duur is, zal,
ook bij het gebruik van eenvoudige werktuigen, in vele gevallen een kosten
besparing worden verkregen. In het bijzonder zal dit het geval zijn als de capaciteit
der gebruikte werktuigen groot is.
Een voordeel van het gebruik van werktuigen is verder, dat men hierdoor beter in
staat wordt gesteld in hoofdzaak te werken met een vaste arbeidskern, terwijl men,
als de capaciteit der machines voldoende groot is, tevens minder afhankelijk wordt
van het weer. Op de meest geschikte dagen kan machinaal worden geoogst, bij minder
gunstig oogstweer worden de werkzaamheden gestaakt. Men voorkomt op deze wijze,
dat de kwaliteit van het werk, die bij machinaal oogsten evengoed kan zijn als bij
normaal handwerk, lijdt, omdat men de werktuigen gebruikt onder slechte omstandig
heden. Men kan het handwerk inderdaad langer voortgang doen vinden dan het ma
chinale, doch in de regel kan men met de machines, die een vrij grote capaciteit per
man hebben, ook in veel korter tijd zijn bieten rooien.
Is de suikerbiet een belangrijk gewas, de waarde van het loof dient in vele gevallen
eveneens hoog te worden aangeslagen. Niet voor niets spreekt men wel van het tweede
gewas! Het is hier niet de plaats op de waarde van het loof als veevoeder in te gaan.
Wel is het nodig bij de beoordeling van bietenoogstwerktuigen in het oog te houden
hoe verschillende oogstmachines het loof verwerken. Het is vanzelfsprekend, dat
werktuigen, die het loof mishandelen, slechts zullen worden gekocht door akker
bouwers die het loof onderploegen.

,

OPZET DER DEMONSTRATIE

Overwegend dat mechanisatie van de bietenoogst om verschillende redenen voor
de Nederlandse boer voordelen zou kunnen opleveren, besloot de Technische Com
missie van de Stichting voor de Landbouw, in samenwerking met het Instituut voor
Rationele Suikerproductie, het Instituut voor Landbouwtechniek en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst een bietenrooidemonstratie in het Zuidwestelijk kleigebied
te organiseren.
In het Zuidelijk kleigebied verbouwt men veel suikerbieten. Dit was reeds een goede
reden om daar een landelijke bietenoogstdemonstratie te houden.
Ook worden in dit gebied weinig bietenoogstwerktuigen gebruikt. Wel wordt een
klein deel der hier geteelde bieten gelicht zonder vooraf te zijn gekopt, doch doorgaans
wordt met de bietenspade gerooid, waarna de bieten met een kopmes vän het loof
worden ontdaan. Hoewel verschillende oorzaken (voldoende vakbekwame arbeiders,
vrij zware tot zware kleigrond, termijnlevering) het gebruik van werktuigen in deze
streek niet bevorderen, zouden toch op verschillende bedrijven met voordeel oogstmachines kunnen worden gebruikt, mede reden waarom de organisatoren der demon
stratie deze gaarne gehouden zagen in Zeeland of Westbrabant. Tevens wilde men, be
halve de werktuigen, ook bepaalde werkmethoden demonstreren. Juist de organisatie
van het werk is veelal van zo groot belang. Bij de opzet der demonstratie werd hiermede
dus rekening gehouden. Gezien deze opzet, werd geen algemene oproep tot deelname
geplaatst. Door de voorbereidingscommissie werd een aantal werktuigen, die de ver
schillende typen oogstmachines vertegenwoordigden, uitgekozen en de fabrikanten of
importeurs dezer machines werden verzocht hun werktuigen te demonstreren, aan
welk verzoek allen gevolg gaven.
De demonstratie werd gehouden op een perceel suikerbieten, groot 11,2 ha, gelegen
in de Bathpolders. Op dit perceel, bezaaid met Klein Wanzleben op een rijenafstand
van 50 cm, stonden ten tijde van de demonstratie ± 50.000 planten per ha. De loofontwikkeling was normaal; het gewas had weinig geleden van vergelingsziekte en in
het algemeen gesproken, stonden de bieten regelmatig in de rij. Open plekken kwamen
weinig voor.
Daar aan de demonstratie een tweedaagse beproeving der machines voorafging,
koos de voorbereidingscommissie een perceel, waarvan de grond niet overal even
zwaar was. Bedoeld perceel lag tussen een weg en een dijk. De grond van het tegen de
weg gelegen perceeldeel had een percentage afslibbare delen van
35, het tegen de
dijk gelegene van ± 25. Door de demonstratieperceeltjes der afzonderlijke werktuigen
uit te zetten van de weg tot bij de dijk, moest elke machine werken in zavel en lichte
kleigrond.
Het droge, zonnige weer hield van midden September tot na de demonstratie aan ;
de grond werd daardoor zeer droog. Het zwaardere deel der demonstratieperceeltjes
was erg hard, zodat het rooien van bieten daar een vrij zware opgave werd. Het
lichtere deel was iets vochthoudender.
Zowel met het oog op het propageren van het inkuilen van bietenloof met moderne
hakselapparaten, als op de verwerking van het loof der ter demonstratie geoogste
bieten, werd bietenloof ingekuild met een Borga, een Speiser WS. 400 en een Robust
inkuilmachine. Ook was een loofreiniger aanwezig, waardoor het bietenloof werd ge
reinigd voordat het in de hakselmachine kwam.
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Om tot een systematische indeling te komen, wordt achtereenvolgens gesproken
over:
handwerk,
half-mechanisch werk,
volledig mechanisch werk.
Onder elk der genoemde hoofden worden enkele opmerkingen gemaakt over de
organisatie van het werk, waarna de gebruikte werktuigen worden beschreven en de
ermee verrichte prestaties besproken.

HANDWERK

Het handwerk dat op de demonstratie werd getoond, werd volgens de Zeeuwse
methode uitgevoerd. Op deze methode komen vele variaties voor. Deze houden ver
band met plaatselijke gewoonten, grondsoort, e.d. In het algemeen gesproken, worden
de bieten opgestoken met een bietenspa (afb. 1), bij het loof opgetrokken en op
zwaden gelegd. Het schoonkloppen der bieten vindt plaats door met de biet tegen de
bietenspa te slaan. Tenslotte worden de bieten gekopt met een lang kopmes (afb. 1).
Ter demonstratie werd het werk verricht als in achterstaande afbeelding (afb. 2A). De
arbeider, die het opsteken en koppen op het eerste perceeltje verrichtte, was, naar
algemene maatstaven gemeten, een man met normale vaardigheid, die zich extra in
spande. In Zeeland stelt men echter hogere
eisen wat de vaardigheid betreft. Het op
steken vroeg in totaal 47 manuren, het kop
pen 33 manuren per ha, zodat in 80 uuréén
hectare bieten werd gerooid en gekopt. De
kwaliteit van het geleverde werk was wat
het opsteken betreft, goed. De grondtarra
bedroeg in deze droge grond slechts 2,9%.
Vanzelfsprekend kostte het rooien der bieten
onder deze omstandigheden vrij veel in
spanning.
Wat het koppen betreft, dit was minder
goed. Er werd zwaar gekopt, wat wel blijkt
uit het lage cijfer voor koptarra, nl. 0,8% en
het hoge cijfer voor kopverlies, nl. 10,4%.
Op meerdere perceeltjes is met de hand
gekopt. Hier waren de bieten ongekopt ge
licht met eenvoudige machines. De van dit •
kopwerk verkregen cijfers wijken in bedui
dende mate af van de reeds genoemde. De
koptarracijfers bedroegen op een drietal an
dere perceeltjes nl. 1%, 2,7% en 0,9%; het
kopverlies 2,6%, 7,4% en 9,9%. Uit deze
Afb. 1. Bietenspade en kapmes
zeer gevarieerde cijfers is zonder meer de
7
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conclusie te trekken dat de kwaliteit van het handwerk sterk uiteenloopt. Veel
handwerk zou nog beduidend kunnen worden verbeterd!
Verder is bepaald hoeveel bieten en bietenpunten er in de grond bleven zitten. Hier
toe werd de grond van een gerooide bietenrij uitgegraven en werden alle daarin voor
komende stukken biet verzameld en gewogen. Naar aanleiding van het gevonden getal
werd berekend hoeveel ton bieten er door rooiverlies in de grond bleef zitten. Bij het
handwerk bleek dit 1,1% te zijn. Dat wil dus zeggen dat, bij een opbrengst van
40.000 kg bieten per ha, 440 kg bieten in de grond bleef zitten.

HALF MECHANISCH WERK
Vele bietenverbouwers gebruiken voor een deel der oogstwerkzaamheden machines,
terwijl een ander deel van het werk met handgereedschap geschiedt. Een tweetal werk
wijzen, die onderling sterk verschillen, valt op:
A. De bieten worden machinaal gelicht voordat ze zijn gekopt (afb. 2B). Deze
werkwijze ziet men vooral in het Zuidwestelijk kleigebied. De grond is hier tamelijk
zwaar. Om voldoende grondtarra te kunnen verwijderen, willen de boeren het loof
als handvat aan de biet houden. Genoemde landbouwers zijn van mening dat onvol
doende tarra kan worden verwijderd als de bieten eenmaal zijn gekopt.
Om de zware opsteekarbeid, die naast veel inspanning tamelijk veel arbeidsuren
vraagt, te vermijden, licht men de bieten met verschillende bietenlichters. Sommige
dezer lichters worden door paarden getrokken, andere zijn aan de toolbar van de
trekker bevestigd. Zowel één- als meerrijige lichters komen voor.
De gelichte bieten worden bij het loof opgenomen, tegen elkaar geslagen om de
aanhangende grond te verwijderen en op rijen gelegd. Het koppen der bieten vindt
plaats met een kopmes.
B. Een andere werkwijze is die, waarbij de bieten eerst worden gekopt en daarna
machinaal gelicht, (afb. 3). Het koppen vindt in dit geval plaats met een kopschoffel,
ook wel Pommritz-schoffel genoemd. Kopschoffels zijn een soort tuinschoffels, voor
zien van één of twee beugels (afb. 4).
De koppen van de staande bieten worden afgestoken en blijven op de beugels liggen.
Ze worden op zwaden geworpen, zonder met de grond in aanraking te zijn gekomen.
Nadat een deel der bieten is gekopt, worden de koppen met de vork uit het zwad op
een wagen geladen. Het is duidelijk, dat door deze manier van werken schoon loof
wordt gewonnen, dat uitmuntend geschikt is voor veevoeder.
De gekopte bieten worden vervolgens gelicht met een bietenlichter. Hiervoor
worden verschillende typen lichters gebruikt. Naast eenvoudige, éénrijige of meer
rijige lichters, door paarden getrokken, bezigt men ook meerrijige, aan de toolbar
van een trekker bevestigd. Verder kent men de zgn. korfrooiers. Ook worden wel
aardappelrooiers voor dit werk gebruikt, die gewijzigd zijn in bietenrooiers.
De overeenkomst tussen beide hier genoemde werkwijzen is dus, dat de bieten
machinaal worden gelicht. Een verschil is, dat in het ene geval ongekopte bieten
worden gelicht, in het andere gekopte bieten.
Voor het lichten van ongekopte bieten mag aan de lichter de eis worden gesteld, dat
9
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Afb. 4. Kopschoffel

de bieten zoveel mogelijk rechtop blijven staan. Hierdoor wordt het werk van degene,
die de bieten op rijen moet leggen, vergemakkelijkt en er wordt daardoor tijd bespaard.
Liggen de bieten op de grond, dan kost het meer tijd en inspanning om ze op te rapen
en op rijen te leggen, dan wanneer de bieten rechtop staan. Het in de grond blijven
staan der bieten heeft daarenboven het voordeel, dat het optreden van verliezen
wordt tegengegaan.
Van lichters voor gekopte bieten mag men verwachten, dat de bieten op de grond
worden gelegd. Wil men ze b.v. door eggen met een ketting- of onkruidegge ontdoen
van grondtarra, dan gaat dit moeilijk als de bieten nog rechtop of bijna rechtop staan.
Zowel voor het lichten van ongekopte als van gekopte bieten geldt, dat tijdens het werk
a. de grond zo ondiep mogelijk moet worden losgemaakt;
b. het door de lichter getrokken voortje zo smal mogelijk moet zijn;
c. door de lichtlichamen zo min mogelijk grond tegen de bieten moet worden ge
smeerd, daar deze vaak moeilijk te verwijderen is.
Om begripsverwarring te voorkomen geeft afb. 5 een aantal lichtelementen (sche
matisch getekend) met de in deze publicatie gebruikte namen als onderschrift. Het
gebruik van uniforme benamingen kan verhelderend werken en vereenvoudigt de
algemene beschrijving.
DE ZEELANDLICHTER VAN DE FIRMA SCHIPPER & ZONEN TE GOES

Door de firma Schipper & Zn. te Goes wordt een bietenlichter in de handel gebracht,
die vooral in de eerste jaren na de laatste oorlog veel opgang heeft gemaakt in het
11

Afb. 6. Tweerijige Zeeland bietenlichter

Zuidwestelijk kleigebied. Deze lichter, (afb. 6) die in twee-, drie- en vijfrijige uit
voering is gefabriceerd, is speciaal bedoeld als werktuig om ongekopte bieten te rooien.
Dit kan zowel met lichtsloffen als met lichtscharen geschieden.
De in Rilland-Bath gedemonstreerde lichter was tweerijig. De bieten werden ge
licht met lichtscharen, daar sloffen meestal onvoldoende diep in de harde grond
dringen.
Naam: „Zeeland" lichter.
Fabrikant: Firma Schipper & Zn., Goes.
Type: Tweerijige lichter voor paardentractie.
Beschrijving:
Frame: De machine wordt ondersteund door drie wielen. Midden tussen de beide
lichtelementen bevindt zich een zware as met twee wielen, waarvan de diameter 930
en de velgbreedte 100 mm is. Het derde wiel is aan de voorkant onder het frame be
vestigd ; het is een klein zwenkwieltje met een diameter van 400 mm en een velg
breedte van 70 mm, dat met een lange stuurboom vanaf de zitplaats, achter op de
machine, kan worden bestuurd. De diepteregeling vindt plaats door een draadstang
met kruk, werkende op het mechanisme dat dient voor het in- en uit het werk stellen
der machine. Dit mechanisme is bevestigd boven de wielas en werkt met een tand
heugel, knikstang en aanslagnok.
Bij het zwenkwiel (stuurwiel) is een tweede draadstang aangebracht voor de vlakstelling.
Het frame is van zwaar materiaal gebouwd; de grootste lengte bedraagt 2200 mm,
de grootste breedte 1450 mm. De wielen kunnen over de as schuiven, zodat de spoor
breedte verstelbaar is. Tijdens de demonstratie bedroeg de spoorbreedte 1000 mm.
Lichtelementen: De lichtelementen bevinden zich links vóór en rechts achter de
wielas en worden gevormd door lichtscharen (eventueel lichtsloffen). De scharen
hebben ongeveer de vorm van een rechthoekig trapezium, waarvan de basis 340 mm
en de hoogte 100 mm bedraagt.
De scharen vormen een soort goot. Bij de gedemonstreerde machine bedroeg de
bodembreedte dezer goot aan de voorkant 160 mm en aan de achterzijde 60 mm. De
linkerschaar had een iets andere stand dan de rechter. De stukken staafijzer, waaraan de
lichtscharen zijn bevestigd, zijn met stroppen en trekstangen aan het frame vastge
maakt en door deze constructie kunnen de lichtelementen in practisch elke gewenste
stand worden gezet. De gerooide bieten worden door strijkers, elk bestaande uit drie
stangen, op één rij gebracht. Aan de lichter zitten een drietal schijfkouters, die met
stroppen aan het frame vastzitten.
Zoals gezegd, was de grond in Rilland-Bath vrij hard. De lichter werd hier getrok
ken door drie koudbloedpaarden en was goed bestuurbaar. Door metingen werd
vastgesteld, dat de vereiste trekkracht 500 kg bedroeg.
Op verschillende plaatsen werden de door lichtlichamen getrokken voren gemeten.
Gemiddeld waren deze voren 22 cm breed en
cm diep.
De lichter was zó afgesteld, dat de bieten niet rechtop bleven staan, doch alle
werden gestreken. Ze lagen practisch alle met het loof in één richting en wel schuin
rechts naar achteren. Dit bevorderde gemakkelijk en vlot werken bij het op rijen
leggen, al zou dit werk bij staande bieten in nog kortere tijd kunnen worden verricht.
Verstoppingen van de lichters kwamen practisch gesproken niet voor. Dit was bij de
tot vrij grote diepte zeer droge grond, de niet overdadige bladontwikkeling en de
regelmatige afstand der bieten in de rij ook nauwelijks te verwachten.
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Tussen de grondtarra op het lichte en zware deel van het perceel was slechts zeer
weinig verschil. In het eerste geval bedroeg deze tarra 3,3% in het laatste 3,6%.
Het rooiverlies, dus het aantal bieten en bietendelen dat in de grond achterbleef,
was opvallend klein, nl. slechts 0,5% op het zware en 0,3% op het lichte deel van het
perceel. Dat wil dus zeggen dat bij een opbrengst van 40.000 kg bieten per ha, 120 tot
200 kg verloren ging.
Voor het lichten van 1 ha ongekopte bieten waren 3,5 manuren (zuivere tijd) nodig.
Het draaien vroeg gemiddeld per keer 39 seconden, het in en uit het werk stellen
39 seconden.
BIETENLICHTER VAN P. KRIJNEN TE ZEVENBERGSEN HOEK

Evenals de voorgaande, heeft de lichter van Krijnen (afb. 7) gewerkt in ongekopte
bieten. Deze lichter was vierrijig; er werden in één gang vier, naast elkaar staande,
rijen bieten gerooid. De lichtlichamen waren bevestigd aan een toolbar. Het geheel was
gemonteerd aan een Fordson met Perkin's dieselmotor.

Afb. 7. Vierrijige Krijnen bietenlichter

Naam: Krijnen lichter.
Fabrikant: P. Krijnen, Smid te Zevenbergse.. Hoek.
Type: Vierrijige lichter aan toolbar.
Beschrijving:
Frame: De toolbar is vervaardigd van 2" x
14

plat staafijzer en bestaat uit twee

langsliggers, elk van twee stuks. 2 m lange staven van bovengenoemde afmeting en
vier dwarsliggers van op de kant staande stukken plat staafijzer met een lengte van
545 mm. De toolbar wordt op de normale wijze aan de drie ophangpunten van de
hefinrichting van de trekker bevestigd.
Lichtelementen: De vier naast elkaar werkende lichters worden gevormd door
5 stuks, aan de toolbar bevestigde, stukken staafijzer 2" X 1", waarbij aan de middel
ste drie staven twee en aan de beide buitenste staven één lichtschaar is bevestigd. Deze
zware stukken ijzer hebben een lengte van 500 mm; elk stuk is aan de toolbar be
vestigd door middel van een koker en twee stelbouten. De diepteregeling vindt plaats
door de staven in de kokers op de gewenste hoogte vast te zetten. Het instellen van een
willekeurige rijafstand is niet mogelijk; de lichter is in deze uitvoering slechts bruik
baar voor een rijafstand van 50 cm.
De lichtscharen lopen met de hak door de grond: ze zijn rechthoekig met aan de
voor-onderkant een afgeronde hoek. De lengte van de scharen is ongeveer 360 mm;
de afstand tussen de scharen bedroeg ter demonstratie aan de voorkant 380 mm en
van achteren 35 mm. Deze afstanden zijn door het verschuiven van de vijf 2" X 1"
stukken plat staafijzer langs de toolbar binnen zekere grenzen te wijzigen. Het meer of
minder op de hak lopen van de scharen kan worden bereikt door de lengte van de
drukstang van de hefinrichting te veranderen.
Aan de 2" x 1" stukken plat staafijzer zijn schijfkouters met een diameter van
300 mm bevestigd. De buitenste stukken hebben elk twee strijkstangen van
rond,
met een lengte van 500 mm.
Daar de grond in Rilland-Bath hard en droog was, drongen de lichtscharen onvol
doende diep in de grond. Het was zonder meer duidelijk, dat de lichter, als deze niet
zwaar geballast werd, slecht werk zou leveren. Een ballast van drie zakken grond
bleek onvoldoende. Tijdens het werken namen daarom nog twee personen plaats op de
toolbar. Met deze ballast van ± 240 kg drongen de lichtscharen ongeveer drie cm in
de grond. Dit was voldoende om de bieten op behoorlijke wijze te rooien. De ge
trokken voren waren niet alleen ondiep, doch ook smal ; de breedte bedroeg nl. ge
middeld slechts 15 cm. Op het harde deel van het perceel was de grondtarra beduidend
hoger dan op het wat zachtere, lichtere deel. De gevonden cijfers waren nl. 5,1% voor
het zware en slechts 0,9% voor het lichte deel van het perceel. Een verklaring voor
dit grote verschil is niet gevonden. Gewoonlijk is het bij scharenlichters, onder deze
omstandigheden, juist omgekeerd. Er wordt op wat lichtere en daardoor iets vochtige
grond meer klei aan de bieten gesmeerd dan op zware, harde, meer uitgedroogde
grond. Het rooiverlies was op het zware deel van het perceel beduidend hoger dan op
het lichte; het bedroeg op eerstgenoemd perceelgedeelte 2,8%, op het laatstgenoemde
slechts 0,4%. De capaciteit van de Krijnen-lichter is uiteraard groot. Men reed te
Rilland-Bath met een snelheid van 3,4 km per uur en in elke gang werden vier rijen
bieten gelicht. Voor het lichten van 1 ha bieten was 1,5 manuur (zuivere tijd) nodig.
Gemiddeld kon in 39 sec. gedraaid worden. Het in en uit het werk stellen vroeg 61 sec.
per keer.
Door de Krijnen lichter worden de bieten gestreken. Ze komen op het land te liggen.
Opgemerkt werd dat de bieten minder goed werden neergelegd dan wenselijk was. Het
loof lag niet in één richting, terwijl meermalen hoopjes werden gelegd. Het oprapen
der bieten wordt door deze wijze van neerleggen bemoeilijkt.
In de normale uitvoering levert de heer Krijnen vijfrijige bietenlichters van dezelfde
totale breedte. Staan de bieten op 40 cm, dan neemt men vijf rijen mee, doch de capiciteit wordt hierdoor vanzelfsprekend niet groter, daar in beide gevallen een 2 m brede
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strook wordt gerooid. Als de grond wat zachter is, kan bij droog weer nog iets sneller
worden gereden.
Het viel op, dat de combinatie van een zo zware trekker met aangebouwde bietenlichter goed bestuurbaar bleef. Doordat de spoorbreedte van de trekker niet geheel
juist was, had men de lichter iets scheef achter de trekker gehangen. De trekker was
echter goed voor de rijen te brengen. De ter verkrijging van een goede loofscheiding
aan de lichter bevestigde schijf kouters stroopten niet.
DE FARMALL (IHC), BIETENLICHTER GEÏMPORTEERD DOOR ENGLEBERT'S AUTOMOBIEL
HANDEL TE ROTTERDAM

Hoewel in het programma was vermeld dat deze lichter gekopte bieten zou lichten,
werd op verzoek van de importeur hiervan afgezien. De lichter, gemonteerd aan een
Farmall Super A, (af b.8) heeft dusin ongekopte bieten gewerkt. Om deze reden wordt de
Farmall lichter, in afwijking van het programma, behandeld vóór de Slotboomlichter.

Afb. 8.
Eén rijige I H C bietenlichter
aan Farmall super A

Naam: Farmall lichter.
Fabrikant: International Harvester Company.
Type: Eénrijige lichter.
Beschrijving :
Frame: Het gehele frame bestaat uit twee zware stukken gebogen staafijzer, die met
een parallelogram zijn opgehangen aan een kokerbalk. Deze kokerbalk heeft een
diameter van 650 mm en een lengte van 1150 mm; hij is achter de voorwielen onder
de trekker bevestigd.
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De draaipunten van de beide parallelogramstangen zijn met stroppen aan de kokerbalk bevestigd. Voor het instellen van de rijafstand kan men het geheel dus langs ge
noemde kokerbalk verschuiven. De onderste parallelogramstang is in lengte verstel
baar en hiermede kan men de lichtelementen meer of minder op de hak laten lopen.
Lichtelementen: De lichtscharen hebben de vorm van een vierhoek met een lange
zijde van 400 mm, de hoogte bedraagt aan de voorzijde 160 mm, aan de achterzijde
80 mm. Tijdens de demonstratie bedroeg de afstand tussen de punten van beide lichtscharen 220 mm. Aan de achterzijde was de afstand 45 mm.
Deze afstanden zijn te wijzigen door de gebogen stukken ijzer in de bevestigings
koker te verschuiven.
De punten van de lichtscharen zijn afneembaar. Aan weerszijden van de lichtscharen
bevinden zich een paar geschulpte schijfkouters met een diameter van 400 mm. Deze
kouters zijn zelflnstellend.
Het werk, dat de Farmall bietenlichter heeft geleverd, is, nadat men had ervaren
dat niet kon worden gereden met een snelheid van 5,7 km en dat in dit perceel bieten
het gebruik van scherpe, op de hiel lopende, lichtscharen noodzakelijk was, goed te
noemen. De eerste dag werd geruime tijd snel gereden, terwijl de lichtscharen vrijwel
horizontaal stonden. Er trad toen in ernstige mate wielslip op en het geleverde werk
was zeer matig. De tweede dag was het resultaat veel beter. De rijsnelheid was toen
teruggebracht tot 3,7 km per uur. De bieten bleven vrijwel rechtop staan, waardoor
het op zwaden leggen zeer werd vergemakkelijkt. Toen de bieten geklopt en gekopt
waren, bleek de totale arbeidstijd 64 manuur per ha te bedragen, zodat een werkbesparing van 20% t.o.v. handwerk was verkregen. Dat het laten staan der bieten
een beduidende verkorting t.a.v. de benodigde arbeidstijd oplevert, blijkt wel uit het
feit dat vóór het juist stellen der scharen ±28 manuur per ha nodig was, terwijl na het
verstellen met ± 20 manuur per ha kon worden volstaan voor het optrekken, kloppen
en op zwad leggen der bieten.
Het percentage grondtarra was niet hoog, nl. in het harde, droge en zware perceeldeel 3,8%; in het lichtere, iets zachtere, 4,3%. Het rooiverlies bedroeg gemiddeld
4,5%. Dit was iets hoger dan het algemeen gemiddelde. Er werd een vrij diepe voor
getrokken, nl. 8 cm. Deze voor was 22 cm breed; voorbreedte en voordiepte waren de
eerste dag beide enkele centimeters groter.
De bestuurbaarheid en het zicht op het werk waren beide zeer goed.
Voor het draaien was slechts 5% van de zuivere werktijd, die 5,5 uur per ha be
droeg, nodig. Het in en uit het werk stellen geschiedde tijdens het draaien. Oponthoud
kwam niet voor.
DE KOPSCHOFFEL EN DE BIETENLICHTER VAN DE FIRMA SLOTBOOM TE ELST

De tot nog toe besproken lichters werkten in ongekopte bieten. Het mechanische
werk ging aan het handwerk vooraf. Hieronder wordt echter een werkwijze besproken,
waarbij eerst het handwerk werd verricht, nl. het koppen. Daarna werden de gekopte
bieten gelicht met een bietenlichter.
Het koppen geschiedde met een eenvoudig stuk handgereedschap, nl. de kopschofïel, ook wel Pommritz-schoffel geheten. De kopschoffel is een soort tuin- of
padschoffel, voorzien van beugels. Deze beugels dienen om het op de grond vallen der
afgeschoffelde bietenkoppen te beletten. Bepaalde maten van kopschoffels zijn niet
op te geven, aangezien zowel de schoffelbreedte als de vorm der beugels sterk ver
schillen. De afgestoken koppen worden op een zwad geworpen. Onder dit zwad
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bevinden zich gekopte bieten. Wil men deze lichten, dan moet eerst het blad worden
weggereden.
In de practijk varieert het aantal rijen bieten, waarvan men de koppen op één
zwad gooit, van vier tot veertien. In Rilland-Bath werd het koppen verricht door
enkele arbeiders van het Proefbedrijf der Centrale Suikermaatschappij te Eist. Hen
was verzocht de bietenkoppen van negen rijen op één zwad te brengen. Daar deze
arbeiders geoefend waren, kon goed werk worden verwacht. De koptarra bedroeg
gemiddeld 2,7%; het kopverlies 4%. Er was slechts een gering verschil in resultaat
wat het kopwerk betreft op het zware en op het lichtere deel van het perceel.
De zuivere werktijd voor het koppen van 1 ha suikerbieten bedroeg te Rilland 21,5
manuur. Het percentage rusttijd was 33,5, dus ± 7 uur. In totaal had men dus 29 uur
nodig om de koppen af te steken en op zwaden te werpen. De koppen werden met
de vork op luchtbandenwagens geladen en weggereden.
De met kopschoffels gekopte bieten werden gerooid met een zgn. siedelichter ge
maakt door de heer Slotboom uit Eist (afb. 9). Dit is een éénrijige bietenlichter
zonder wielen. Het frame, waaraan de lichtelementen zijn bevestigd, heeft de vorm
van een slede.
Naam: Slotboom lichter.
Fabrikant: J. Slotboom, Smid te Eist.
Type: Éénrijige lichter.

Afb. 9. Eenrijige Slotboom bietenlichter
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Beschrijving:
Frame: Dit bestaat uit hoekstaal van 50 X 50 X 5 en 40 X 60 X 5 mm; het is
geheel gelast. De afmetingen van het frame zijn: lengte 1500 mm, breedte 520 mm en
hoogte 420 mm. Aan de achterkant zijn twee staarten met handgrepen aangebracht,
lengte 850 mm. De trekstang zit aan een draaibaar bevestigde dwarsbalk. Op deze
wijze verkrijgt men het zgn. voetenstuur. Wordt deze stuurstang niet gebruikt, dan
kan de trekstang met een U-vormige pen in de gewenste stand worden vastgezet. De
afstand van het trekoog tot de voorkant van het frame is 350 mm. Achter op het
frame is een zitting aangebracht.
Lichtelementen: Aan de achterkant zijn op het frame drie dwarsbalken bevestigd.
Hieraan worden de lichtelementen vastgeschroefd. De lichtscharen zijn aan stukken
plat staafijzer 2\" X f" bevestigd; deze zijn in een koker geschoven en kunnen
met een stelbout worden vastgezet. De lengte van de kokers is 200 mm ; de diepte
regeling vindt plaats door de stukken staafijzer meer of minder hoog in de kokers
vast te zetten. De kokers zijn door middel van stukken staafijzer aan de dwarsbalken
geschroefd en kunnen practisch in elke stand worden vastgezet.
De lichtscharen hebben ongeveer de vorm van een parallelogram met zijden van
320 en 90 mm lengte. Bij de gedemonstreerde machine bedroeg de afstand tussen de
beide scharen aan de voorkant 240 mm en aan de achterkant 40 mm. Achter de licht
elementen is een soort hekje bevestigd, bestaande uit 4 staven met een diameter van
en een lengte van 600 mm. Deze hebben een onderlinge afstand van ongeveer 75 mm.
Het door deze staven gevormde strijkrooster is verstelbaar en kan met een pen
worden vastgezet. Het heeft ten doel twee rijen op één zwad te brengen.
De lichter van Slotboom werd getrokken door twee paarden. Als ballast diende,
behalve een zak bieten, een man. Werd niet zwaar geballast, dan kon de lichter op de
harde klei geen behoorlijk werk leveren.
Het werk, dat met de Slotboom lichter werd geleverd, was matig. Het gemiddelde
rooiverlies bedroeg 5,1 %, de grondtarra 10,6%. Er was een beduidend verschil waar
te nemen tussen de cijfers die op het zware en die op het lichtere perceeldeel waren
verkregen. Het rooiverlies was op de zware zavel, die zeer hard was, 8%, terwijl op
de lichte zavel slechts 2,2% rooiverlies werd gevonden.
De grondtarra-cijfers liepen uiteen van 8,4% op het zware tot 12,8% op het
lichtere perceeldeel. De lichte zavel was iets vochtiger en kleefde wat sterker.
Bij trekkrachtmeting bleek, dat de lichter van Slotboom 400 kg trekkracht vroeg.
De rijsnelheid bedroeg 3 km per uur.
Het door de lichtscharen gemaakte voortje was 5 à 6 cm diep en gemiddeld bijna
17 cm breed.
De bieten werden goed op het land gelegd. Het lichten zelf vroeg bijna 9 uur. De
zuivere werktijd bedroeg 6,7 uur, de draaitijd 17% van de zuivere werktijd. Opont
houd kwam niet voor. Wel moesten tijdens het werk de scharen nogal eens worden
versteld.
Bovenstaande cijfers aanziende, krijgt men een ongunstiger indruk van de Slotboom
lichter dan elders is verkregen. Men gebruikt dit werktuig vaak met even goede resul
taten als andere lichters van dit type. Tijdens de demonstratie heeft de Slotboomlichter echter onbevredigend gewerkt.
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VOLLEDIG MECHANISCH WERK
Bij de nu volgende werkgangen is volledig mechanisch werk geleverd, d.w.z. dat het
koppen en het lichten machinaal geschiedden. Door sommige werktuigen werden de
bieten bovendien gereinigd en verzameld. Eén der kopapparaten bracht het loof via
een transporteur op zwaden.
Bij volledig mechanisch werk wordt, mits de organisatie van het werk goed is en de
juiste werktuigen worden gebruikt, een grotere arbeidsbesparing verkregen dan bij
half mechanisch werk. De indruk, dat machinaal werk even goed kan zijn als hand
werk, is ook tijdens deze demonstratie wederom bevestigd.
Achtereenvolgens wordt eerst de combinatie van een drietal kopapparaten met
bietenlichters besproken. Bij de eerste en de tweede combinatie werd in twee arbeidsgangen gewerkt. Het koppen en het lichten geschiedt dus afzonderlijk. Bij de derde
combinatie werd wel met een afzonderlijk kopapparaat en rooiwerktuig gewerkt,
doch beide werden door één trekker getrokken. In het vierde en vijfde geval werd het
koppen, lichten, reinigen en verzamelen verricht door één machine.
HET „ZEELAND" KOPAPPARAAT EN DE FORDSON BIETENROOIER

Bij de hier genoemde combinatie werd het kopwerk verricht door een tweerijig kop
apparaat met aangedreven tastschijven. De gekopte bieten werden, nadat het loof
was verwijderd, gelicht met een aan de toolbar van een Fordson Major bevestigde
tweerijige bietenrooier, die de gelichte bieten van twee rijen op één zwad bracht. De
tijdens het terugrijden gelichte bieten werden gelegd op het zwad, dat gedurende het
heenrijden werd gemaakt. Zodoende kwamen de bieten van vier rijden op één zwad
te liggen. Deze zwaden lagen evenwijdig aan de rijrichting.
Naam: „Zeeland" kopper (afb. 10).
Fabrikant: Firma Schipper & Zonen te Goes.
Type: Tweerijige kopper.
Beschrijving:
Frame: Het frame is opgebouwd van hoekstaal 50 x 50 X 5 en plat staafijzer
H" X I"• Het wordt ondersteund door twee wielen met een diameter van 480 mm
en een velgbreedte van 45 mm. Aan de voorkant zit een tweetal torpedo's, waarvan
de punten over de grond strijken. Van de torpedopunten tot de tasters lopen geleiders van
plat materiaal. Ze glijden langs de bieten en houden de machine in de goede richting.
De torpedo's van dun plaatmateriaal zijn 900 mm lang, de punten van de torpedo's
raken de grond op een afstand van 1700 mm van het midden van de ondersteuningswielen. De spoorbreedte kan in 6 trappen van 30 mm varieren van 900 tot 1080 mm.
De trekstang, ter lengte van 1400 mm, is gemaakt van 1 gaspijp. Aan de achterzijde
zijn twee stuurbomen van 1" gaspijp aangebracht, elk ter lengte van 1000 mm.
Tasters en messen: Aan de machine bevinden zich per tastelement twee tast
schijven met een diameter van 500 mm. Ze zijn onafhankelijk van elkaar op dezelfde
as vastgezet, zodat de plaats en de tussenruimte van de tastschijven kan variëren.
De lengte van het aseind, waarop ze zijn bevestigd, is 130 mm. In de omtrek van de
schijven zijn inkepingen aangebracht; deze zijn 24 mm breed. De breedte van de
zich op de wielomtrek bevindende nokken is 14 mm.
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Afb. 10. Tweerijige Zeeland bietenkopapparaat

Onder elk paar tastschijven zit een hoefkapmes, dat verstelbaar is aangebracht ;
de lengte van het mes is 300 mm, de breedte 30 mm. De tastschijven en de messen
kunnen vrij op en neer bewegen. Een spanwieltje met veer houdt de aandrijfketting
van de tastschijven gespannen. Achter de messen bevindt zich aan weerszijden een
strijker van 2§ X
plat staafijzer. De lengte van deze strijker is 450 mm. Door
middel van twee hefbomen, die door een staaldraad met de tastschijven zijn verbon
den, kunnen de kopelementen uit het werk worden gelicht.
Aandrijving: De tastschijven worden door een Ewartketting vanaf de ondersteuningswielen aangedreven. Het tandwiel op de tastschijfas heeft 11 tanden, dat op het
loopwiel 14 tanden.
Met het hierboven beschreven kopapparaat is gewerkt in een perceeltje, waar de
bieten minder goed op afstand in de rij waren gezet dan die, waarin de andere kopapparaten en bietenrooimachines werden beproefd. Er stonden vaak bieten op minder
dan 20 cm onderlinge afstand in de rij ; deze bieten werden in vele gevallen niet goed
gekopt, hetgeen te verwachten was. Het is mogelijk de machines goeddeels aan te
passen aan het gewas, doch anderzijds dient men het gewas aan te passen aan de
machines die beschikbaar zijn. Bij het gebruik van alle koppers wordt als eis gesteld,
dat de bieten op een onderlinge afstand van minstens 20 cm in de rij staan. De om
standigheden in aanmerking nemend, heeftdeZeeland-kopper een goed figuur geslagen,
want de koptarra bedroeg gemiddeld 2,7%, het kopverlies 5,7%.
Doordat de loopwielen niet van kammen waren voorzien, slipten de wielen en
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daardoor ook de tastwielen. De nadelige invloed hiervan op de kwaliteit van het kopwerk was echter gering. De torpedo's stroopten wat, waardoor blad werd losgetrokken.
De bestuurbaarheid van de lichter was goed. Er werd gereden met een snelheid van
3,6 km/uur. De zuivere werktijd per ha was bijna 3 uur; met de tijd, nodig voor rust,
verstellen, eventueel oponthoud e.d., kan in ongeveer vier uur met dit tweerijige kopapparaat een hectare bieten worden gekopt.
Het rooien der bieten geschiedde in dit geval met de Fordson bietenrooier,
(afb. 11), die, zoals gezegd, aan een Fordson Major was bevestigd.

Afb. 11. Tweerijige Fordson bietenrooier

Naam: Fordson bietenrooier.
Fabrikant: Ford Motor Co., Dagenham.
Type: Tweerijige pennenlichter met horizontaal zeefrad.
Beschrijving:
Frame: De lichtelementen en het horizontale zeefrad zijn bevestigd aan de toolbar
van een Fordson Major. Deze toolbar bestaat uit twee hoekstalen en rust in werk
stand met twee wieltjes op de grond. De diepteregeling vindt plaats door de wieltjes
hoger of lager te draaien. Dit geschiedt door middel van een draadstang. Het horizon
tale zeefrad en de aandrijving hiervan is met twee zware stukken staafijzer (3" X f")
aan de beide bevestigingsstukken van de lichtelementen vastgemaakt Deze bevestigings
stukken zijn eveneens gemaakt van 3" X f " plat ijzer en zijn met schroefbouten aan de
toolbar bevestigd. De hoekstalen vande toolbar zijn van een groot aantal gaten voorzien.
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Lichtelementen: De pennen zijn aan een stuk 2" x 1" staafijzer bevestigd; de dia
meter van de pennen is 1". De lengte van de bovenste pen is 300 mm, die van de onder
ste 250 mm. Links en rechts van de lichtelementen zijn een paar geleiders aangebracht.
Zo'n geleider bestaat uit een stuk staafijzer, dat aan genoemde bevestigingsstukken
is geschroefd en dat aan de onderkant is voorzien van drie strijkers van
rond staaf
ijzer en een strijkplaat.
Midden achter de lichtelementen bevindt zich het horizontale zeefrad. Dit zeefrad
bestaat uit een kegel van plaatstaal met een bodemdiameter van 400 mm. Aan de
omtrek van de grondcirkel zijn 270 mm lange, gebogen staven van
rond staafijzer
aangebracht, zodat de diameter van het zeefrad totaal 940 mm bedraagt. Boven de
kegel is het geheel met bouten vastgeklemd aan het frame en hierboven bevindt zich
een haakse overbrenging in oliebad. De overbrenging is zodanig, dat bij een aftakas
- toerental van 526 omw./min. - het zeefrad draait met 127 omw./min. De haakse
overbrenging is, via een éénmaal gelagerde (schommellager) tussenas, voorzien van
twee kruiskoppelingen, met de aftakas verbonden.
Om het zeefrad is gedeeltelijk een gebogen, verticaal rooster van l" rond ijzer aan
gebracht (4 staven, totale hoogte 250 mm). Dit rooster begint bij het rechtse lichtelement en loopt door tot achter het zeefrad. Het vormt op deze manier ongeveer een
halve cirkel. Verder is aan de achterzijde van het zeefrad nog een tweede verticaal
rooster van J" rond aangebracht. Dit rooster strijkt de bieten van het zeefrad ; het is
verstelbaar.
De Fordson rooier kan worden gebruikt voor rijafstanden van 450-600 mm.
Genoemde bietenrooier werd bediend door personeel dat weinig ervaring had op
gedaan met dit werktuig. De indruk, die men de eerste dag van het werk kreeg, was
zeer slecht, doch gedurende de tweede dag werden de resultaten beter. De bediening
geschiedde door twee man, waarvan er één de trekker bestuurde, terwijl de andere het
werk controleerde, verstoppingen voorkwam, enz. enz. De getrokken voortjes waren
gemiddeld 22 cm breed en 12 cm diep. Deze diepte is te groot, doch men moest in de
harde grond wel zo diep gaan om de bieten behoorlijk te lichten. Het is bekend, dat
pennenlichters diep door de grond moeten gaan, waarbij op harde kleigrond veel
kluiten worden losgebroken. Deze kluiten bemoeilijken het werk, terwijl de benodigde
trekkracht door het diep stellen der lichtpennen wordt vergroot. Stelt men de pennen
minder diep, dan rooit men alleen het bovenste deel der bieten.
De Fordson rooier brengt de bieten door middel van een horizontaal draaiend
zeefrooster op een zwad. In Rilland-Bath werden veel kluiten losgebroken en deze
kwamen via genoemd rooster eveneens in het zwad terecht. Het laden der bieten vroeg
daardoor veel tijd, ni. ± 10 uur meer dan gewoonlijk. Vaak moest, om goed werk te
verkrijgen, met de hand worden geladen in plaats van met de vork.
De grondtarra was hoog, nl. resp. 6,6 en 10,6%, terwijl het rooiverlies op het lichte
perceelsdeel eveneens hoog was. Het bedroeg hier 5,2%. Op het zware deel, waar veel
kluiten werden opgebroken, bleef weinig grond aan de bieten zitten. Het rooiverlies
was hier slechts 1,4%.
De rijsnelheid was gering, nl. 2,1 km/uur. Werd sneller gereden, dan was de kwali
teit van het werk onvoldoende. Doordat langzaam werd gereden, was de zuivere tijd,
nodig om 1 ha bieten te rooien, vrij hoog, nl. 9,6 manuur. (2 man). Hierbij komt
dan nog de tijd voor eventueel oponthoud, verstellen, rust, e.d. Het draaien op de
kopakkers vroeg veel tijd, nl. 1 minuut, evenals het in en uit het werk zetten,
waarvoor gemiddeld 44 seconden nodig was.
Wanneer men bovenstaande opmerkingen beschouwt, komt men tot de conclusie
dat, hoewel er in de Fordson bietenrooier ongetwijfeld meer mogelijkheden zitten
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dan op de demonstratie naar voren kwamen, dit werktuig voor zware en harde grond
minder geschikt is, omdat het van een pennenlichter is voorzien. Op klei is hiermede
in het algemeen minder goed werk te leveren dan met b.v. een scharenlichter.
Het afstellen der machine vraagt nogal wat ervaring.
MARING TWEERIJIG KOPAPPARAAT EN MARING TWEERIJIGE BIETENLICHTER

Van de hierboven genoemde bietenoogstwerktuigen werd de kopper getrokken
door een paard, terwijl de lichtelementen waren gemonteerd aan de toolbar van een
Ford Dearborn trekker.

Afb. 12. Tweerijige Maring bietenkopapparaat

Naam: Maring kopper (afb. 12).
Fabrikant: H. Maring, Smid te Spijk (Gr.).
Type: Tweerijige kopper.
Beschrijving:
Frame: Het frame is opgebouwd van 1|" buis en 50 X 50 X 5 hoekstalen. De hoekstalen vormen twee bij twee de dwarsliggers, waaraan de beide framehelften, bestaande
uit torpedo, taster, mes en loopwiel, zijn vastgeschroefd. Door de framehelften langs
de dwarsliggers te verschuiven, kan de machine op de gewenste rijafstand worden in
gesteld. Aan de voorkant rust de machine met de torpedopunten op de grond. De
lengte van de torpedo's is 750 mm, de breedte aan de bovenkant bedraagt 250 mm;
ze zijn vervaardigd van dun plaatmateriaal. De loopwielen hebben een diamter van
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560 mm en een velgbreedte van 50 mm. Op de omtrek zijn 5 cm hoge nokken gelast.
De torpedopunten rusten in een soort sloffen van hoekstaal, waaraan strijkers van
1" x 5/16" staafijzer zijn bevestigd. Deze strijkers glijden langs de bieten en sturen de
machine in de juiste richting.
Aan de machine zitten een tweetal trekkettingen ; door de ene ketting in te korten,
kan het paard zowel -voor als naast de machine lopen.
Het werktuig is voorzien van een 1600 mm lange stuurboom van IJ" buis.
Kopelementen: De tastschijven kunnen vrij op en neer bewegen zonder dat de
spanning van de aandrijfketting verandert. Dit is bereikt door een telescopische op
hanging van de taster aan het frame. De tastschijven en messen worden door middel
van hefbomen uit het werk gelicht. De schijven hebben een diameter van 500 mm en
een velgbreedte van 35 mm. Op de omtrek van de tastschijven zijn twee rijen punten
gelast. De afstand tussen de beurtelings links en rechts geplaatste punten is 35 mm.
De punten zelf zijn 25 mm lang.
De messen, die een lengte van 280 mm hebben, staan onder een hoek van 140° met
de rijrichting; ze gaan met de tastschijven op en neer. De afstand tussen tastschijf en
mes is door middel van een stelstang met moer te regelen.
De aandrijving van de tastschijven vindt plaats vanaf de loopwielen. Men gebruikt
hiervoor een ewartketting. Het tandwiel op de loopwielas heeft 12, dat op de tastschijfas 8 tanden.
Het Maring kopapparaat heeft goed werk geleverd. De tasterophanging bleek goed
te voldoen ; het tastapparaat is stabiel en toch gevoelig. Doordat een kopmes onklaar
raakte, werd gewerkt met één origineel mes, terwijl het andere door een smid ter
plaatse werd gemaakt. Hoefkapmessen worden door de heer Maring niet meer ge
bruikt. In plaats daarvan worden de koppers thans uitgerust met zelfgesmede, vrij
dunne messen.
Door één torpedo werd soms wat blad losgetrokken ; hierdoor ontstond stagnatie.
De aanspanning van de kopper was ter demonstratie niet geheel juist. Het aanspanningspunt lag iets te hoog. De messen waren wat te diep gesteld, waardoor vrij zwaar
werd gekopt.
Het koptarra was op beide perceelhelften vrijwel gelijk, nl. 2,0 en 1,8%. Het kopverlies was groot, nl. gemiddeld 8,7%. Een betere afstelling had dit kunnen voor
komen.
Bij een rijsnelheid van 3,4 km per uur was de zuivere werktijd, nodig voor het
koppen van 1 ha, 2,9 uur. Doordat verstoppingen bij de linker torpedo optraden en
doordat een mes moest worden vervangen,, ontstond enige vertraging. Voor het
draaien op de kopakkers was 13,1% van de zuivere werktijd nodig. (Gemiddeld
49 seconden per keer).
De kopper maakte constructief een goede indruk.

Voor het lichten der bieten werd de Maring lichter aan de toolbar gebruikt (afb. 13).
De lichtelementen zijn dezelfde als die van de lichters voor paardentractie, doch voor
bevestiging aan de toolbar heeft de fabrikant deze elementen in een klein frame ge
bouwd. Twee van deze lichters met frame worden aan de toolbar bevestigd, en wel zó
dat tussen de twee rijen bieten, die worden gelicht, één rij bieten blijft staan. De
stabiliteit wordt door deze wijze van bevestigen vergroot; op natte kleigrond blijft
het geheel goed bestuurbaar.
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Afb. 13. Tweerijige Maring bietenlichter

Naam: Maring lichter.
Fabrikant: H. Maring, Smid te Spijk (Gr.).
Type: Tweerijige lichter bevestigd aan toolbar.
Beschrijving:
Frame: De toolbar bestaat uit twee balken, elk vervaardigd van 2 hoekstalen
50 X 50 X 5, die door vier dwarsbalken van 1" x |" staafijzer aan elkaar zijn be
vestigd. De toolbar is opgehangen aan de hefinrichting van de Ford Dearborn. De
totale lengte van de toolbar is 2220 mm, de breedte 630 mm. Het frame van de lichters
is opgebouwd van 2" X §" plat staafijzer en vormt een rechthoek van 830 X 380 mm.
Aan de bovenzijde van de rechthoek zijn vier hoekstukken gelast, waarin gaten zijn
geboord voor de bevestiging van de lichter aan de toolbar. Aan de achterzijde zijn de
beide lichters voorzien van een tweetal steunwieltjes, die door middel van een draad
stang met kruk in hoogte verstelbaar zijn. De diameter van de wieltjes is 200 mm, de
velgbreedte 50 mm, terwijl de spoorbreedte 400 mm bedraagt. De wielen kunnen in
totaal over een afstand van 200 mm in verticale richting worden verplaats.
Lichtelementen: Beide lichters zijn voorzien van scharen, die met de hak door de
grond lopen. De scharen zijn met stiften van 2J-" x 1" staafijzer scharnierend aan het
frame bevestigd.
De onderlinge afstand tussen de scharen bij de gedemonstreerde lichter bedroeg aan
de voorkant 300 mm, aan de achterkant 50 mm. De scharen hebben de vorm van een
rechthoek met afmetingen van 345 en 100 mm. Aan de voorkant is de benedenhoek
afgerond. De afstand tussen de scharen is door middel van een stelstang van f" dia
meter binnen ruime grenzen te wijzigen. Door middel van een f" staaf, voorzien van
draad, is het mogelijk de scharen meer of minder op de hak te laten lopen.
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De afstand tussen de beide lichters kan worden gewijzigd; men verschuift ze daar
toe langs de toolbar. De lichter is bruikbaar voor alle rijafstanden van 350 tot 600 mm.
De hier beschreven lichter legt de bieten op de grond. Daar de grond in Rilland
zeer hard was, ging het lichten vrij moeilijk en werden er soms stukjes van de bieten
afgesneden. Het rooiverlies was niet groot, nl. gemiddeld 3,3%. Op het harde, droge
perceeldeel bleef iets meer in de grond zitten dan op het lichtere. Op het laatste was
de beschadiging van bieten ook geringer. De voortjes, die de lichtelementen maakten,
waren gemiddeld 4 cm diep, met zeer geringe afwijkingen. De voorbreedte was ± 9 cm.
Op beide einden van het perceel liep de grondtarra vrij sterk uiteen. Op het zwaardere
perceeldeel bedroeg de tarra 4,8%, op het lichtere, waar de grond iets vochtiger was,
7,8%. Er werd op het lichtere deel van het perceel nogal wat klei aan de bieten
gesmeerd.
Voor het lichten van 1 ha bieten met de Maring-tweerijige lichter was 6,3 manuren
zuivere tijd nodig (2 man). In de praktijk wordt het werk vaak door één man verricht.
Het draaien vroeg per keer 29 seconden, het in en uit het werk stellen 22 seconden.
Wil men de Maring lichter aan de toolbar gebruiken, dan moet met vier of acht
pijpen aan de machine worden gezaaid, in verband met het houden van een constante
rijafstand.
HET DAMECO BIETENKOPAPPARAAT EN DE DAMECO BIETENROOIER

Deze werktuigen hebben elk afzonderlijk gewerkt op één perceel. De rooier behoort
tot de zgn. korf-rooiers. De kopper (afb. 14) was van het nieuwste type; oudere
typen hebben een tastwiel met pennen inplaats van tastschijven.

Afb. 14. Tweerijige Dameco-Mern kopapparaat
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Naam: Dameco-Mern.
Importeur: Louis Nagel & Co. N.V., Arnhem.
Type: Tweerijige kopper met tastschijven.
Beschrijving:
Frame: Het frame is opgebouwd van plat staafijzer en wordt ondersteund door
twee loopwielen en twee lange geleidingssloffen. Deze sloffen, die een lengte van 1400
mm hebben, lopen onder het gehele frame door en zijn voorzien van 500 mm lange
torpedo's van plaatmateriaal.
De wielen hebben een diameter van 780 mm en een velgbreedte van 50 mm. De
omtrek van de loopwielen is van 60 mm hoge kammen voorzien.
Het frame bestaat uit een linker- en een rechterhelft, die door middel van beugels
met stelbouten aan elkaar zijn bevestigd. Door de helften meer of minder naar elkaar toe
te schuiven, kan de werkbreedte variëren van 400-500 mm. De trekstang is aan de voor
kant voorzien van 5 boven elkaar geplaatste gaten, zodat de hoogte van het trekpunt
over een afstand van 280 mm verstelbaar is.
Kopelementen: De tastschijven hebben een diameter van 650 mm. Ze zijn twee bij
twee op assen gemonteerd. De stukken plat staafijzer, waarin deze assen zijn gelagerd,
heeft men scharnierend ter hoogte van het asmiddelpunt van de loopwielen aan het
frame opgehangen. De schijven kunnen vrij op en neer bewegen, zonder dat de span
ning van de aandrijfkettingen verandert. De schijven zijn van plat materiaal en hebben
een getande omtrek. De tanden zijn 10 mm breed, en voorzien van een naaf met zes
spaken. Ze worden aangedreven via een ewartketting vanaf de loopwielen. Het tand
wiel op het loopwiel heeft 16 tanden, dat op de tastschijf 9 tanden.
Door middel van hefbomen kunnen de kopelementen uit het werk worden gelicht.
Het mes is 250 mm lang en 30 mm breed, de tastschijven zijn voorzien van een extra
gewicht. De messen maken een hoek van 135° met de rijrichting;ze kunnen worden
versteld.
Tijdens het werken met het hierboven beschreven kopapparaat bleek al spoedig,
dat de mesafstelling niet juist was. Het rechter mes stond niet horizontaal, terwijl het
linker tegen één der sloffen kwam. Door de torpedo's werd soms wat blad losge
trokken. Hierdoor ontstond enige keren verstopping.
Het scheefstaan van het ene mes en het onregelmatig werken van het andere heeft
vanzelfsprekend de kwaliteit van het kopwerk beïnvloed. Het hoogste cijfer voor kopverlies werd gevonden bij de Mernkopper, nl. 14,6 en 14,1%. Het koptarra bedroeg
resp. 3,2 en 1,1%. Dit werktuig werd getrokken met een snelheid van 2,8 km per uur.
De zuivere tijd, nodig om 1 ha te koppen, bedroeg 3,6 uur. Hierbij komt dan o.a.
nog de tijd, nodig om de verstoppingen die bij de torpedo's ontstonden, op te heffen
en die voor het verstellen der messen. Voor elk was ± 10% van de zuivere werktijd
nodig. In de practijk zal men voor het koppen van 1 ha 4 à 5 uur nodig hebben; dit
is evenveel als bij de andere tweerijige kopapparaten.
De Mern kopper heeft, door slechte afstelling der messen, minder gepresteerd dan
hij in de practijk heeft bewezen te kunnen.
Doordat het mogelijk is het aantal tastschijven te wijzigen, heeft men de mogelijk
heid met 1, 2 of 3 schijven te werken. De sloffen, die lang zijn, geven het werktuig
een zeer vaste gang.
De Mern korfrooier (afb. 15), die ter demonstratie werd getrokken door een trekker,
is bestuurbaar. De rooier is uitgerust met een lichtvork en voorzien van een slag
apparaat, waardoor de bieten in de verzamelkorf worden geslagen.
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Afb. 15. Dameco-Mern korfrooier

Naam: Dameco-Mern.
Importeur: Louis Nagel & Co. N.V., Arnhem.
Type: Eénrijige korfrooier met verzamelbak.
Beschrijving:
Frame: Het frame van de machine is om de korf gebouwd en wordt aan de achter
zijde ondersteund door een zwenkwiel met een diameter van 370 mm en een velg
breedte van 90 mm. De korf is opgebouwd van
rond staafijzer; aan de zijkanten
zijn hoepels aangebracht van plat materiaal. De diameter van de korf is 1300 mm, de
breedte bedraagt 640 mm. De omtrek is door middel van drie spaken met de naaf
verbonden. Aan de binnenkant van de korfomtrek zijn een zestal opvoerschotten, ge
maakt van plat materiaal, bevestigd.
De zijkanten zijn gedeeltelijk afgesloten door een drietal concentrische ringen van
V rond staafijzer. Verder is de zijkant, waar het lichtelement zich bevindt, nog half
afgesloten door vijf halve cirkels van plat materiaal. Aan de tegenoverliggende zijde
bevindt zich een verzamelkorf, opgebouwd van f " rond ijzer. De afmetingen van deze
verzamelkorf zijn: lengte 800 mm, breedte 400 mm en diepte 500 mm. De bodem
bestaat uit twee kleppen van §" rond staatijzer, die door middel van een hefboom en
een stangenstelsel vanaf de zitplaats kunnen worden bediend.
De machine wordt gestuurd door middel van een stuurwiel. Aan het eind van de
stuurstang zit een soort lier, die door een staaldraad met de trekstang is verbonden.
Vanaf de zitplaats kan het lichtelement door middel van een hefboom worden
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opgetrokken, zodat de machine uit het werk is gesteld. Deze hefboom dient tevens voor
de diepteregeling.
De totale lengte van de machine is 3100 mm, de totale breedte 1400 mm.
Lichtelementen: De pennen, die een lengte hebben van 300 mm en een diameter
van 40 mm, zijn aan een zwaar stuk ijzer van 3j" X f" bevestigd. De afstand tussen
beide punten bedraagt 160 mm. Door middel van een stelbout met contramoer kunnen
de pennen meer of minder op de punt worden gezet. Het stuk staafijzer, waaraan de
pennen zijn bevestigd, is scharnierend aan de voorkant van het frame vastgemaakt.
Voor de pennen is een soort schijf kouter met flensrand aangebracht. De diameter van
dit kouter is 225 mm, die van de flensrand 145 mm, terwijl de breedte van de flens
rand 75 mm bedraagt. Het kouter wordt met het lichtelement uit het werk getrokken
en kan hoger en lager worden gesteld.
Achter het lichtelement bevindt zich een slagapparaat, dat de bieten in de korf
moet slaan. Het slagapparaat bestaat uit een kleine schijf, waarop tien verende
tanden van §" rond staal zijn bevestigd. De diameter van het slagapparaat is 550 mm.
Het slagapparaat wordt via een paar kettingen door de aftakas van de trekker aan
gedreven. De overbrengingsverhouding van de aftakas en slagapparaat is als 3:1.
Korfrooiers zijn geschikt voor niet al te zware grond. Ze kunnen onder droge onistandigheden goed werk leveren, terwijl ze een behoorlijke capaciteit hebben. De
Mern korfrooier heeft, evenals de later te bespreken Roerslev korfrooier, het hier
boven gestelde opnieuw bewezen te Rilland-Bath. Doordat de tarracijfers over het
algemeen zeer laag waren, valt de reinigende werking van de korf niet op. Op andere
demonstraties, eveneens onder droge omstandigheden gehouden, trad hetzelfde ver
schijnsel op. De grondtarra bedroeg bij de Mern rooier resp. 4,1 en 3,6%, het rooiverlies gemiddeld 7,1%. Ziet men bij scharenlichters steeds dat het grondtarracijfer
op het lichtere perceeldeel hoger is dan dat op het zwaardere, bij de Mern en Roerslev
pennenlichters ziet men het tegenovergestelde, al is het verschil slechts klein. Dit is het
gevolg van het feit, dat de gewone pennenlichters bijna geen grond aan de bieten
smeren, terwijl de lichte grond zich makkelijk laat verwijderen. Dat het grondtarra
cijfer van de Fordson, ook een pennenlichter, op de lichte grond 4% hoger ligt dan
op de zwaardere, kan nog niet worden verklaard.
De Dameco-Mern korfrooier werd door een Ford Dearborn voortbewogen met
een snelheid van 3 km per uur. Het bedieningspersoneel bestond uit een chauffeur en
een bestuurder van de rooier. Voor het lichten was een zuivere werktijd van 13,2 uur
nodig. (2 man) Het schoonmaken van de korf en het verwijderen van los blad e.d.
vroeg 11 % van de zuivere tijd. Het draaien vroeg per keer gemiddeld 37 seconden,
het in en uit het werk stellen slechts 7 seconden. In de practijk zal men onder droge
omstandig heden ± 1 ha per dag rooien.
De getrokken voor was gemiddeld 7 cm diep en 20 cm breed. Door het slagappa
raat werden de bieten goed in de korf gebracht. De bestuurbaarheid bleek zeer goed
te zijn.
DE COMBINATIE ROERSLEV-KOPAPPARAAT—ROERSLEV-KORFROOIER

Beide in het bovenschrift genoemde werktuigen zijn gecombineerd gebruikt, d.w.z.
dat beide tegelijk achter dezelfde trekker waren gehangen. Hierbij kwam de rooier
onmiddellijk na de trekker. Schuin achter de rooier volgde de kopper, voorzien van
een looftransporteur (afb. 16). Om op deze wijze te kunnen werken, werden eerst een
tweetal rijen bieten gekopt met een afzonderlijk gebruikt kopapparaat. Daarna werden
beide werktuigen achter de trekker bevestigd in de reeds genoemde volgorde.
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Afb. 16.

Afb. 17. Roelslev kopapparaat met looftransporteur
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Naam: Roerslev.
Importeur: N.Y. van Driel en van Dorsten, Hoofddorp.
Type: Eénrijige kopper met looftransporteur (afb. 17).
Beschrijving:
Frame: Het frame is opgebouwd van hoekstaal en plat materiaal. Het bestaat uit
twee helften, de rechter helft is met bouten aan de linker bevestigd. De bevestigingsstangen zijn van een aantal gaten voorzien, zodat de kopper geschikt is voor werkbreedten van 350-500 mm. De machine heeft aan de achterkant twee loopwielen met
een diameter van 550 mm; de 40 mm brede velg van deze wielen heeft aan de omtrek
30 mm hoge kammen.
Van voren rust de machine op geleidingssloffen ; deze sloffen van hoekstaal zijn
door schuinstaande buizen, die de dienst van torpedo's vervullen, met het frame ver
bonden. Aan de linkerslof zit een verstelbare stang, die dienst doet als loofscheider.
De trekstang is in de breedte verstelbaar en kan door de man achter de machine, door
middel van een lange staaf worden ingesteld.
De framehelft, waarop de elevator is gebouwd, wordt vóór door een slof en achter
door een loopwiel ondersteund. De slof is in hoogte te verstellen.
Kopelementen: De enkele tastschijf is van plaatmateriaal met getande omtrek; hij
is scharnierend aan het frame opgehangen. De diameter van de schijf is 620 mm. De
schijf wordt vanaf het linker loopwiel via een Ewartketting aangedreven. Een spanrol
met veer houdt de ketting in alle standen op spanning. Het tandwiel op het loopwiel
heeft 15 tanden, dat van de tastschijf 10 tanden. Onder de tastschijf is een hoef kapmes
bevestigd; de afstand van dit mes t.o.v. de schijf is verstelbaar.
De elevator bevindt zich achter de tastschijf en loopt naar links omhoog. De elevator
is 600 mm breed en bestaat uit een goot, waarin twee Ewartkettingen lopen. Deze zijn
op afstanden van 125 mm onderling verbonden door stukken hoekijzer van 20 X 20 X
3 mm. De zijwanden van de goot zijn 200 mm hoog. De totale lengte van de elevator
is 1600 mm. Aan de bovenkant van de elevator zit een neerklapbaar rooster, gemaakt
van 8 ronde staven ijzer, die een diameter van 8 mm en een lengte van 50 mm hebben.
De elevator wordt aangedreven vanaf het rechter loopwiel.
Het koppen met het hierboven beschreven kopapparaat heeft het voordeel, dat men
de koppen en het blad verzamelt zonder dat het practisch gesproken met de grond in
aanraking is geweest. Bovendien komt het loof in zwaden dwars over het land te
liggen, waardoor het opladen wordt vergemakkelijkt.
De uitvoering van de kopper is ietwat onstabiel, doch dit heeft, mede gezien de
cijfers van koptarra en kopverlies die te Rilland-Bath zijn gevonden, weinig of geen
invloed op het geleverde werk. Het koptarra was op genoemde demonstratie nl. 2,4 ;
het kopverlies gemiddeld 4,1%. Het verschil op beide perceeldelen was zeer gering.
Daar drie personen voor de bediening van de combinatie nodig waren, was de be
nodigde tijd 16,5 manuur per ha. De rijsnelheid was 3,7 km per uur. De looftranspor
teur verstopte wel eens, doch in procenten uitgedrukt was dit slechts 4% van de zuivere
werktijd per ha; deze bedroeg 5,5 uur. Verstoppingen aan de onderzijde van de loof
transporteur kwamen weinig voor.
De Roerslev korfrooier (afb. 18) heeft op deze grond goed voldaan. Hoewel er
geen slagapparaat aanwezig is om de bieten in de korf te brengen en de rooier niet
bestuurbaar is, kwamen de bieten toch goed in de korf en werden de rijen behoorlijk
gevolgd.
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Afb. 18. Roerslev korfrooier

Naam: Roerslev.
Importeur: N.V. van Driel en van Dorsten, Hoofddorp.
Type: Eénrijige korfrooier met verzamelbak.
Beschrijving :
Frame: Het frame van deze machine is opgebouwd van plat materiaal; in het
midden bevindt zich een grote korf, voorzien van twee hoepels, die over de grond
lopen. Aan de voorkant wordt de machine ondersteund door een soort slede, be
staande uit hoekstalen (45 X 45 X 5), die tussen de rijen langs de bieten glijden en de
machine in de juiste richting sturen. Deze slede is in hoogte verstelbaar. Aan de
linker achterzijde is een steunwiel aangebracht met een diameter van 760 mm en een
velgbreedte van 50 mm. De hoepels van de korf hebben een diameter van 1300 mm;
de rechter hoepel is met 8 spaken aan de naaf bevestigd. De as is aan weerszijden van
de korf op het frame gelagerd. De breedte van de korf is 700 mm. De linker hoepel is
van kammen voorzien. Beide hoepels zijn door naar binnen gebogen strippen van
plat materiaal verbonden. Door deze strippen lopen gebogen roosterstaven, die de
linkerhelft van de omtrek afsluiten. Aan de linkerkant zit een aantal staven met
knoppen. De rechterwand is afgesloten door 5 concentrische ringen van rond mate
riaal. Verder zijn aan de spaken van de rechter hoepel nog 8 opvoerpennen bevestigd;
deze hebben een lengte van 250 mm.
Aan de rechter achterkant van de machine bevindt zich de verzamelbak, van plat
en rond staafijzer gebouwd. De afmetingen van deze bak zijn: lengte 500 mm, breedte
500 mm en diepte 640 mm. De bak wordt geledigd door het roosterwerk op te klappen
door middel van een hefboom. Links naast de verzamelbak is een staanplaats aan
gebracht.
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Lichtelement: De pennen van de lichtvork zijn aan een zwaar stuk staafijzer (2J" x
§") gelast. Deze stift is met een strop aan een lange strip van plat materiaal bevestigd.
De strip zit scharnierend aan de voorkant van het frame. De stand van de stift t.o.v.
de strop is met een stelhout te wijzigen, zodat de lichtpennen meer of minder op de
punt kunnen worden gezet. De lengte van de pennen is 400 mm, de afstand tussen de
punten ervan bedraagt ongeveer 160 mm.
Het lichtelement is opgehangen aan een hefboom-mechanisme, waarmede de
machine in en uit het werk wordt gezet. Tevens kan met deze hefboom de werkdiepte
worden ingesteld. Voor het lichtelement is een schijfkouter aangebracht met een
diameter van 340 mm. Het is niet zelfinstellend, maar kan hoger en lager worden
gezet. Aan de linker voorkant is een trekbeugel voor een kopapparaat bevestigd. De
lengte hiervan is, vanaf het frame gemeten, 600 mm. Een aantal gaten maakt ver
plaatsing van het trekpunt mogelijk.
De trekhaak voor de bevestiging aan de trekker is eveneens verstelbaar uitgevoerd.
De totale lengte van de machine bedraagt 3130 mm, de totale breedte is 132 mm.

Het rooien vond plaats met goed resultaat. Het rooiverlies was laag, nl. resp. 0,7 en
2,8%. Beide cijfers liggen onder het gemiddelde van alle machines, dat 3,3% bedroeg.
Het grondtarra lag eveneens beneden het gemiddelde (6,1%); het was op beide
perceeldelen resp. 4,8 en 4,9%.
De combinatie van genoemde werktuigen heeft te Rilland-Bath goed voldaan. Een
bezwaar van combinaties is, dat bij oponthoud, veroorzaakt door stagnatie bij één der
werktuigen, ook het andere stilstaat. Zijn de gecombineerde werktuigen beide vol
doende bedrijfszeker, dan is combinatie een voordeel wat betreft de mogelijke arbeids
besparing. Deze bedroeg te Rilland ± 70 % t.o.v. volledig handwerk. Bij een bediening
door drie man was voor het koppen en lichten n.l. 16 J manuren zuivere tijd per ha
nodig.
Het percentage oponthoud was vrij hoog, omdat een lager uitliep. Het schoon
maken bij het leegdraaien van transporteur en korf bedroeg 10% van de zuivere
werktijd. Het draaien van de combinatie vroeg per keer 43 seconden.
Voor het voortbewegen van de combinatie werd een Farmall H trekker gebruikt.
DE CATCHPOLE BIETENROOIMACHINE

Een machine, waarmee men in staat is bieten te koppen, te lichten, te reinigen en
te verzamelen (afb. 19;, is de Catchpole 51 P, een uit Engeland geïmporteerde rooimachine. Dit werktuig is alleen geschikt voor motortractie ; verschillende onderdelen
dienen via de aftakas van de trekker te worden aangedreven.
Naam: Catchpole (afb. 20).
Importeur: Firma Kuiper, Halfweg.
Type: Eénrijige bietenrooimachine.
Beschrijving:
Frame: Het frame van deze machine is opgebouwd van in U-profiel gezette 4 mm
plaat. De verschillende onderdelen zijn aan de aldus gevormde U-balken bevestigd.
De machine wordt ondersteund door twee wielen met ijzeren velg, waarvan de dia
meter 1240 mm, de velgbreedte 150 mm en de spoorbreedte 1500 mm bedraagt. De
spoorbreedte is over een lengte van ongeveer 125 mm verstelbaar. De totale lengte
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van de machine is 5200 mm,
de totale breedte 2050 mm. De
afstand trekpunt-wielas is 3850
mm, terwijl de afstand van de
wielas tot de achterkant van de
machine 1350 mm bedraagt.
Boven de wielen is een zitplaats
aangebracht voor degene die
het werktuig bedient. Vanaf
deze plaats zijn alle hefbomen
voor de bediening van de ver
schillende onderdelen bereik
baar. De besturing geschiedt
door middel van een stuur
wiel, dat via een haakse over
brenging en een rollenketting
op de trekhaak van de trekker
werkt.

c5

VOULEDLFE

MECHANISCH

1
KOPPEN

EN LICHTEN MET EEN MACHINE

? ?
Kopapparaat: Het kopapparaat is scharnierend opgehanAfb. 19.
gen. Het bestaat uit een taster
in de vorm van een rupsband, die iets gedoken staat, een viertal schijfkouters en
twee in het horizontale vlak draaibare en schijfvormige kopmessen. Het werkende
deel van de rupsband heeft een lengte van 500 mm. De breedte is 280 mm. De rups
band bestaat uit 50 mm brede, stalen strippen met opstaande ruggen. Vóór de rups
zijn twee schijfkouters aangebracht met een diameter van 355 mm; naast de rups
bevinden zich twee schijfkouters met een diameter van 310 mm. De messchijven
hebben een diameter van 355 mm en zijn zowel in horizontale als in verticale richting
verstelbaar. De blokken, waarin de assen van de messchijven zijn bevestigd, zijn
scharnierend opgehangen en worden door drukveren op hun plaats gehouden. Door
deze constructie kunnen de messchijven uitwijken.
De aandrijving van de rups vindt plaats vanaf de aftakas van de trekker via een
huipas met slipkoppeling en een kettingoverbrenging. Met behulp van één hefboom
kan het gehele kopapparaat in en uit het werk worden gesteld en vindt ook de diepte
regeling plaats.
Loofafvoer: Achter het kopapparaat bevindt zich een dwars op de rijrichting staand
loofslagapparaat, bestaande uit een ronde schijf met een diameter van 250 mm, waar
aan een twaalftal rubbervlegels zitten, die 125 mm lang, 25 mm breed en 20 mm dik
zijn. De diameter van de schijf met vlegels is 500 mm. Het apparaat wordt weer via
een huipas en een ketting aangedreven vanaf de aftakas. Met een hefboom kan het
slagapparaat vanaf de zitplaats hoger en lager worden gesteld.

Lichtelementen: Achter het loofslagapparaat volgen een tweetal schijfkouters met
een diameter van 310 mm. Hierachter en hiertussen staan twee lichtscharen. Deze
zijn trapeziumvormig; de langste zijde is 270 mm. De afstand tussen de voorkanten
der scharen bedroeg bij de gedemonstreerde machine 220 mm. Aan de achterkant was
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Afb. 20. Catchpole

de afstand tussen de scharen 40 mm. De onderlinge afstand tussen de lichtscharen is
te wijzigen. Tevens kunnen de scharen meer of minder op de punt worden gezet. De
diepteregeling vindt plaats met de hefboom, waarmee tevens het gehele /ichtapparaat,
inclusief de opvoerelevator, uit het werk wordt gelicht.
Elevator: Vlak achter de lichtplaten vindt men het begin van de opvoerelevator,
deze bestaat uit twee Hoover-kettingen. De lengte van het werkende deel van de on
derste ketting is 850 mm, die van de bovenste ketting bedraagt 1100 mm. De breedte
van de kettingen is 380 mm. De elevator gaat met de lichtscharen op en neer ; de plaats
t.o.v. de scharen is in te stellen door de lengte van de ophangkettingen der elevator
te wijzigen. De aandrijving vindt plaats vanaf de reinigingsrollen via een kettingover
brenging.
Reinigingsrollen: Van de opvoer-elevator komen de bieten terecht op een drietal,
van iets gebogen pennen voorziene rollen. De diameter van de pennenrollen is 260 mm,
de lengte 380 mm. De voorste rol is van 24, de tweede van 20 en de derde weer van 24
pennen voorzien. De lengte van de pennen is ongeveer 100 mm, de diameter 8 mm.
De rollen worden door kettingen aangedreven en zijn voorzien van een slipkoppelingbeveiliging.
Afvoer-transporteur: De afvoer-transporteur, die zich onder de reinigingstrommel
bevindt, kan met een voethefboom, werkende op een klauwkoppeling, in het werk
worden gesteld.
De lengte van de band is 1250 mm, de breedte 460 mm. De transportband bestaat
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uit twee ewartkettingen, verbonden door 95 mm brede houten latten. De aandrijving
vindt plaats via een kettingoverbrenging vanaf een huipas.
Loofhark: Achter het linkerwiel, vlak voor de afvoer-transporteur, bevindt zich een
loofhark. Deze hark wordt vanaf de zitplaats met een hefboom bediend. De 10 tanden
zijn 280 mm lang en 10 mm dik.
De Catchpole, die te Rilland getrokken werd door een Farmall H trekker, is een
lange en vrij zware machine. Desondanks was de besturing ervan goed en kostte niet
veel moeite. Bij een rijsnelheid van 3,5 km per uur was in Rilland 5,7 uur zuivere
werktijd nodig om een hectare bieten te rooien. (2 man = 11,4 manuren zuivere
tijd per ha). Daar voor het werken met deze machine twee man nodig zijn en voor
het smeren, schoonmaken en bijstellen van de machine ook tijd nodig is, ligt in de
practijk de rooitijd, die voor een hectare nodig is, in de buurt van een werkdag; men
komt dan tot 16 à 20 manuren per hectare.
Het draaien vraagt, daar de machine lang is, een brede kopakker. Voor het draaien
was 12,8% - dat is ruim een achtste deel - van de zuivere werktijd nodig.
Wat de kwaliteit van het werk betreft, viel op dat, vooral op het zwaardere, aan de
weg liggende, perceelgedeelte, vrij veel kluiten werden losgebroken. Nadat de scharen
aan de achterkant waren geslepen en men ze zoveel mogelijk op de hiel liet lopen,
verminderde het aantal grote kluiten sterk. Kluiten bemoeilijken het opladen en
kunnen op de wagen terechtkomen.
Het kopwerk van de Catchpole was goed. De taster is breed en zakt door zijn ge
wicht voldoende diep ; bij tastschijven komt het voor dat deze op het loof blijven
„drijven" of in de kop snijden. De rupstaster heeft van beide euvels geen last. Het
koptarra varieerde van 1,6% tot 2,4% ; het kopverlies van 6,1 tot 5,1 %.
Een groot bezwaar is dat het loof en de koppen door de hier beschreven machine
sterk worden mishandeld. Er wordt blad losgetrokken door de rupstaster en door het
slagapparaat. Het loof komt innig met de grond in aanraking. Het is zonder meer niet
bruikbaar als veevoeder.
Het rooien van de bieten was eveneens goed. Het rooiverlies bedroeg resp. 3,8 en
4,1%, de grondtarra 5,5 en 6%. Deze cijfers werden gevonden nadat de lichtscharen
op de hiel liepen en waren aangescherpt. Zij benaderen de gemiddelden zeer dicht,
evenals de cijfers van koptarra en kopverlies.
DE PETER STANDEN BIETENROOIMACHINE

Evenals het onder no 10 genoemde werktuig dient de Peter Standen (afb. 21) voor
het koppen, lichten, reinigen en verzamelen van bieten. Het loof der gekopte bieten
wordt met een loofslagapparaat zijdelings weggewerkt. Ook hier wordt dus het loof
als een bijproduct beschouwd, dat t.z.t. dient te worden ondergeploegd.
Naam: Peter Standen.
Importeur: N.Y. Handel Mij. Wed. J. C. Massee & Zonen, Goes.
Type: Eénrijige bietenrooimachine.
Beschrijving:
Frame: De framebalken zijn vervaardigd van N.P.-U 8. De afmetingen van het
frame zijn: lengte 2700 mm, breedte 850 mm. De verschillende onderdelen zijn be
vestigd aan een binnenframe dat is opgebouwd van plat staafijzer 45 X 20 mm. Het
is 2000 mm lang en 600 mm breed. Dit binnenframe hangt met kettingen aan een
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Afb. 21. Peter Standen bietenrooimachine met transporteur

bok, die voor op het hoofdframe is geplaatst. Door middel van de hydraulische
hefinrichting kan het gehele binnenframe met alle onderdelen, die eraan zijn be
vestigd, worden opgelicht.
Het hoofdframe rust met een trekhaak op de trekker, verder wordt het ondersteund
door een wielas met twee luchtbandwielen 600 X 19. Beide wielen zijn over een aan
zienlijke afstand over de as te verschuiven. Het binnenframe rust in werkstand op
twee steunwieltjes, voorzien van 16 X 4 luchtbanden. Deze wieltjes zijn in verticale
en horizontale richting verstelbaar.
Kopapparaat: Het kopapparaat is bij deze machine een apart geheel, dat vooraan
de trekker is bevestigd. Het apparaat kan door de hydraulische hefinrichting worden
bediend.
Aan de voorkant bevinden zich twee schijfkouters met afstrijkers. De kouters hebben
een diameter van 370 mm. De kouters zijn zelfinstellend en in hoogte verstelbaar. Achter
deze kouters volgt de taster, bestaande uit zes geschulpte schijven met een doorsnede
van 550 mm, die samen op een as zijn bevestigd. De breedte van de taster is 150 mm.
Achter de taster is een as bevestigd met een diameter van f " ; op deze as zitten vier
pennen. De pennen slaan het vuil, dat zich tussen de schijven verzamelt, weg en doen
dus dienst als afstrijkers. De tastschijf wordt via enkele tussenoverbrengingen met
een ketting vanaf het linkerachterwiel van de trekker aangedreven.
Onder de tastschijf bevindt zich een V-vormig mes. Door middel van verstelbare
trekstangen kan dit hoger of lager t.o.v. de taster worden gesteld.
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Loof slagapparaat: Dit apparaat is aan het binnenframe bevestigd en bestaat uit een
schijf (doorsnede 230 mm) waaraan 180 mm lange rubber vlegels zitten. De afmetingen
van de vlegels zijn 60 X 20 mm. Het apparaat is zowel in verticale als in horizontale
richting verstelbaar en wordt via een kettingoverbrenging aangedreven door de aftakas.
Lichtelementen: Voorafgegaan door twee schijfkouters met een diameter van
350 mm, treft men een tweetal lichtscharen aan. De schijfkouters zijn niet zelfinstellend, maar wel in alle richtingen verstelbaar. De lichtscharen hebben ongeveer de
vorm van een rechthoekig trapezium, de basis van dit trapezium is 350 mm. Ze kunnen
meer of minder op de punt worden gezet, terwijl de onderlinge afstand eveneens kan
worden gewijzigd. Bij de gedemonstreerde machine bedroeg de afstand tussen de
schaarpunten 180 mm: aan de achterkant bedroeg de tussenruimte 20 mm. De scharen
zijn, evenals de schijfkouters, aan het binnenframe bevestigd.
Opvoerelevator: De opvoerelevator bestaat uit een boven- en een onderketting. De
bovenketting is los, zonder aandrijving; de onderketting wordt wel aangedreven en
bestaat uit een 440 mm brede Hooverketting. Het eerste deel, ter lengte van 1200 mm,
loopt schuin naar achteren omhoog; daarop volgt een horizontaal deel met een lengte
van 450 mm.
Wagenelevator: Achter de opvoerelevator zit een scheef geplaatst rooster, waar
naast zich de wagenelevator bevindt, die links achter aan de machine is gemonteerd.
De elevator, lang 2400 mm, breed 320 mm, bestaat uit twee rollenkettingen, die om
de 400 mm door een hoekstaal zijn verbonden. Op dit hoekstaal staan zes 100 mm
lange en
dikke ijzeren pennen. Het uitlooprooster van de wagenelevator bevindt
zich 1850 mm boven de grond.
De opvoer- en de wagenelevator worden via een haakse overbrenging in oliebad en
kettingoverbrengingen aangedreven door de aftakas van de trekker.
Werkt men met de Peter Standen, dan heeft men twee trekkers nodig, nl. één
waaraan de rooimachine wordt gemonteerd en één voor het trekken van de wagen
waarop middels de elevator de bieten worden geladen. Men krijgt zodoende meer
sporen en dit kan een bezwaar zijn. Op vele bedrijven zullen geen twee trekkers be
schikbaar zijn, zeker niet in de maanden September en October. Te Rilland werden
een Ferguson en een Farmall A gebruikt.
Het kopwerk was redelijk. Een koptarra van 3,7% ligt wat boven het gemiddelde.
Het kopverlies was 7,6 en 7,1 % (gemiddelde 7,1 %). Het loof was vrijwel waardeloos,
daar het door het loofslagapparaat met kracht terzijde werd geslagen, waarbij nogal
wat blad afbrak en het loof innig met grond in aanraking kwam.
Bij het rooien werd een voor gemaakt van 20 cm breed en 5 cm diep. De grond werd
op vele plaatsen tamelijk sterk losgebroken, waardoor vrij grove kluiten werden ge
vormd. Een deel dezer kluiten ging mee over de opvoerketting naar de elevator en
kwam via laatstgenoemd onderdeel op de wagen. Uiteraard is dit niet de meest ge
wenste plaats. Het reinigen der bieten op de opvoerketting had niet veel te betekenen.
De bovenketting, die desgewenst kan worden belast, moet helpen bij het reinigen der
bieten. Kluiten werden hierdoor echter meestal niet fijngemaakt; was dit wel het geval,
dan zouden de gronddeeltjes door de roosterketting vallen, waardoor de bieten worden
omhooggebracht.
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Bij een rijsnelheid van 3,2 km per uur waren per ha 18,3 manuren (zuivere tijd)
nodig, daar de machine op de demonstratie door drie personen werd bediend. In de
practijk doet men het werk vaak met twee personen. De capaciteit is dan ongeveer één
hectare per dag. Het draaien vroeg vrij veel tijd, nl. gemiddeld 46 seconden. Opont
houd en storingen kwamen niet voor. Wel werd opgemerkt, dat een deel van de bieten,
die op de transporteur werden meegevoerd, tijdens het omhoogbrengen van de eleva
tor viel. Deze bieten kwamen tussen de nog vaststaande bieten terecht en werden stuk
gereden. De algemene indruk was, dat het opvoeren der bieten nog wel kan worden
verbeterd.

SAMENVATTING

In het voorgaande zijn over de werktuigen afzonderlijk, naast een technische be
schrijving, een aantal opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van het geleverde werk.
De samenvatting moge dienen om enkele hoofdzaken naar voren te brengen. Daarbij
zijn zo nodig ervaringen, elders opgedaan, als vergelijkingsmateriaal vermeld.
In verschillende streken is men de mening toegedaan, dat het met de hand rooien
van bieten, wat de kwaliteit van het werk betreft, het machinaal rooien verre te boven
gaat. Op de demonstratie te Rilland-Bath is hiervan niets gebleken. Het handwerk
werd daar uitgevoerd door geschoolde arbeiders, die wat vaardigheid en inspanning
betreft merendeels boven het gemiddelde uitkwamen. Er is één perceel met de hand ge
rooid en de grondtarra was daarbij laag, op één na het laagste van alle genomen
monsters. Ook het rooiverlies was laag ; een viertal monsters van machinaal gerooide
bieten lag lager, hoewel men in het algemeen gesproken bij het machinaal rooien wel
wat meer grondtarra zal krijgen dan bij handrooien. Dit is zeker het geval als de
grond zeer nat wordt. Per saldo krijgt men, bij zeer ongunstige omstandigheden, het
ogenblik waarop machinaal rooien niet meer mogelijk is, terwijl het rooien met de
hand nog voortgang kan vinden. De verkregen tarracijfers kunnen dan echter verre
van aanlokkelijk zijn.
Wat het kopwerk betreft, hiervan werden wat meer gegevens verkregen, omdat op
vier percelen met de hand werd gekopt. Het gemiddelde koptarra van het handwerk
bedroeg 1,7%, dat van machinaal kopwerk 2,4. Het kopverlies van handwerk en
machinaal werk liep iets uiteen. Het gemiddelde kopverlies van handwerk was 6,5,%
dat van machinaal werk 7,6 %. De opinie dat met handgereedschap veel beter zou
worden gekopt dan met de machine, is zeker niet bewaarheid. Het is trouwens èn in
1950 èn in 1951 wel gebleken, dat goed machinaal koppen en goed koppen met de
hand, wat kwaliteit betreft, ongeveer op één lijn staan. Wat het benodigde aantal
manuren aangaat, is er echter een groot verschil, want met een tweerijig kopapparaat
zijn slechts ± 4 manuren zuivere tijd per ha nodig, terwijl het koppen met de hand
heel wat meer tijd vraagt (±30 uur).
Het gebruik van een kopschoffel kan voor hen, die schoon loof willen winnen,
voordelen bieden. Gecombineerd met machinaal lichten werd te Rilland-Bath bij het
gebruik van de kopschoffel, in vergelijking met handwerk, een werkbesparing van
± 25% verkregen, terwijl de kwaliteit van het kopwerk goed was. Voor degenen, die
grote oppervlakten bieten koppen, is een kopper met looftransporteur een werktuig,
dat een grotere arbeidsbesparing kan geven.
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Ook het machinaal lichten van bieten geeft een grote tijdsbesparing. Bij het lichten
van ongekopte bieten bedroeg deze ±20%, terwijl in alle gevallen onder tamelijk
moeilijke omstandigheden moest worden gewerkt.
Of men zijn bieten machinaal of met de hand zal rooien, is een kwestie die mede
door andere factoren dan de hierboven genoemde wordt bepaald. Bij de huidige
kostenverhouding tussen handwerk en machinaal werk en de kwaliteit van machinaal
werk in het oog houdend, is het m.i. meer dan tot heden geschiedt nuttig en nodig een
zo groot mogelijk deel der bietenoogst te mechaniseren. Op verschillende plaatsen zal
men inderdaad niet verder kunnen gaan dan het lichten van ongekopte bieten. Ook
deze werkwijze kan belangrijke voordelen bieden.
Wat de kopapparaten betreft, deze hebben ter demonstratie goed gewerkt. Dit geldt
zowel voor de tweerijige als voor de éénrijige (Roerslev, Catchpole en Peter Standen).
Bezien we de cijfers der gemiddelden voor koptarra en kopverlies, resp. ruim 2% en
ruim 7%, dan valt de Roerslev kopper met looftransporteur op met 21 % koptarra en
slechts 4% kopverlies. Hierdoor wordt bewezen, dat het bevestigen van een loof
transporteur, mits dit op de juiste wijze geschiedt, geen slecht kopwerk ten gevolge
behoeft te hebben.
Het Mern kopapparaat heeft in Rilland-Bath te zwaar gekopt. Dit is een kwestie van
afstelling; op vele plaatsen voldoet het goed. De algemene indruk is dat er, wat de
kwaliteit van het werk aangaat, weinig verschil bestaat tussen de diverse kopappa
raten met aangedreven tastschijf, mits ze goed worden afgesteld. De afstelmogelijk
heden worden bij alle kopapparaten op ongeveer dezelfde wijze verkregen. Alleen dat
van de Catchpole maakt hierop een uitzondering. Met dit apparaat is zeer goed werk
te leveren. Men zal in ons land vermoedelijk geen kopapparaat vinden dat onder alle
omstandigheden beter werk levert dan dat van de Catchpole. Het is echter slechts
bruikbaar voor degenen, die de koppen onderploegen.
De lichters hebben op de harde grond getoond, dat onder bepaalde omstandig
heden goed werk kan worden verricht. Voor tot een bespreking der lichters afzonder
lijk wordt overgegaan eerst een algemene opmerking. Vele moeilijkheden die men onder
vindt bij het lichten van bieten zijn te wijten aan een onjuiste afstelling van de lichter.
Bieten lichten moet geleerd worden. De meeste lichters zijn op eenvoudige wijze goed
af te stellen, doch men moet de moeite nemen de afstelmogelijkheden te vinden en ze
ook benutten.
Enkele lichters (Zeeland, Krijnen en Farmall) hebben in ongekopte bieten ge
werkt. Eerstgenoemde heeft bewezen dat, mits de afstelling goed is, de kwaliteit
van het werk zeker niet voor handwerk behoeft onder te doen. Dit werktuig heeft vele
mogelijkheden, maar men moet er mee leren omgaan. Het vraagt nogal wat trekkracht.
In hoeverre de kwaliteit van het werk en de benodigde trekkracht zullen worden
beïnvloed als de Zeeland lichter wordt voorzien van de Richard-lichtelementen, moet
worden afgewacht.
Met de Krijnen lichter, die een grote capaciteit heeft, is behoorlijk werk geleverd.
Deze legde de bieten wat minder geordend op de grond dan de Schipper lichter. De
Farmall lichter liet de bieten staan, doch alle bieten waren goed losgemaakt. Dit is de
beste werkwijze. Hoezeer een juiste afstelling der lichtscharen de capaciteit beïnvloedt,
moge blijken uit de gevonden cijfers. Voordat de scharen waren gescherpt en op de
hiel liepen, werd een arbeidsbesparing verkregen van 10% t.o.v. handwerk. Nadat de
importeur op een betere afstellingsmogelijkheid was gewezen en hij de voorgestelde
verbeteringen had aangebracht, was de besparing meer dan 20%. De kwaliteit van
het werk was toen ook beter en de trekkerwielen slipten minder.
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In gekopte bieten werkten de Slotboom-, Fordson-, Maring-, Mern- en Roerslevbietenrooiwerktuigen. Bij laatstgenoemde werd in één werkgang gekopt en gelicht, in
feite dus eenzelfde werkwijze als bij de Catchpole en de Peter Standen bietenrooimachines. De gemiddelde grondtarra van alle genomen monsters (dus handwerk en
machinaal werk tezamen) bedraagt 5,6%. Enkele lichters komen daar ver boven uit, nl.
die van Slotboom en de Fordson. De Slotboom lichter wordt op vele plaatsen ge
bruikt en is in staat om werk te leveren, dat dat van andere lichters evenaart. Wel is
bekend - en dit bleek ook ter demonstratie - dat deze lichter veel trekkracht vraagt.
Aan de hand van de opgedane ervaringen heeft de heer Slotboom een nieuw type
siedelichter ontworpen, dat naar zijn opvattingen met minder trekkracht kan volstaan.
De Fordson bietenrooier werd bediend door weinig vakkundig personeel. De af
stelling dezer machine luistert vrij nauw. Op lichte gronden zal dit werktuig op zijn
plaats kunnen zijn; op zware, en vooral onder iets natte omstandigheden, lijkt mij
dit niet de meest geschikte bietenrooier.
Het laden der bieten, die door de Fordson op een zweel waren gelegd, vroeg be
duidend meer uren dan normaal. Dit werd veroorzaakt door de vele en grote kluiten,
die door de lichtvorken waren losgebroken.
De aan de toolbar bevestigde lichtelementen van Maring hebben bewezen goed
bruikbaar te zijn ; als de grond niet te nat is, blijken zij in staat de bieten op behoorlijke
wijze te lichten en neer te leggen. Als de grond minder hard is, kan met deze lichter
wat sneller worden gereden dan te Rilland geschiedde.
Bij de Mern en Roerslev korfrooiers liggen de grondtarracijfers iets beneden het
gemiddelde (resp. 3,9% en 4,9%, gemiddelde der machinaal gerooide bieten 6,1 %). De
verwachting, dat deze rooiers met reinigingskorf op de droge grond een lager grondtarracijfer zouden bewerkstelligen dan bij handwerk werd verkregen, is niet bewaar
heid. Wel ligt het gevonden tarracijfer beduidend onder dat van de andere lichters, die
in gekopte bieten werkten, en ook onder dat van de Catchpole en Peter Standen. Wat
het rooiverlies betreft, is er een beduidend verschil (Mern 7,1, Roerslev 1,9). Zeer
waarschijnlijk heeft men hierbij te doen met een afstellingsfout bij de Mern. Beide
machines hebben bewezen op droge grond goed te kunnen werken, al wordt de grond
wel wat losgebroken door de lichtvorken. De verkregen werkbesparing is groot, vooral
bij de Roerslev-combinatie (±70% t.o.v. handwerk). Voor het werken op zware
grond zijn genoemde korfrooiers minder geschikt.
Bij de Catchpole en Peter Standen bietenrooimachines viel de enorme werkbe
sparing op (beide ±80% t.o.v. handwerk). De grondtarra was groter dan mocht worden
verwacht bij deze machines. Het rooiverlies bij de Peter Standen was gering, nl. ruim
2%. De transporteur van deze machine maakte een niet onverdeeld gunstige indruk.
Er vielen teveel bieten af. Ter demonstratie werd de Standen door 3 personen bediend.
In de practijk blijken twee man meestal voldoende. De montage (vóór en achter de
trekker) is niet ideaal en bij de nieuwere typen is deze dan ook veranderd. Het kopelement zit daarbij naast de trekker. De Catchpole wordt op verschillende grond
soorten zowel door particulieren als loonwerkers, gebruikt. Hij maakte ter demon
stratie een gunstige indruk.
De Peter Standen heeft op de zavelgronden in de N.O.P. goed voldaan.
De algemene indruk, verkregen met de resultaten der bietenrooidemonstratie te
Rilland-Bath, is deze, dat voor het machinaal oogsten van bieten in Nederland ver
schillende typen werktuigen bestaan, die werk kunnen leveren dat onder normale om
standigheden handwerk ongeveer evenaart. Het gebruik van sommige werktuigen vraagt
vrij veel ervaring. Doordat de machines in constructie en uitvoering ver uiteenlopen, zijn
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zowel voor degenen, die slechts enkele hectares bieten verbouwen, als voor hen die
veel bieten telen, geschikte werktuigen voor de mechanisatie der bietenoogst te vinden.
De verkregen werkbesparing verschilt uiteraard, naar gelang de werktuigen die
worden gebruikt en de organisatie van het werk. Zij kan zeer beduidend zijn. Mede
met het oog hierop, is het in verschillende delen van het land ongetwijfeld wenselijk
dat door de bietentelers een verdere mechanisatie der bietenoogst wordt overwogen.
Het tarraprobleem is echter voor zware gronden onder natte omstandigheden nog
niet opgelost. Wel biedt de mechanisatie, juist door de verkregen werkbesparing, de
mogelijkheid in korte tijd de bieten te oogsten, zodat, mits de termijnlevering dit niet
verhindert, op de dagen met goede oogstomstandigheden kan worden gewerkt.
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RESULTATEN
VAN DE BIETENROOIDEMONSTRATIE IN DE BATHPOLDERS
OP 11 OCTOBER 1951

GRONDMONSTER ONDERZOEK
VOOR

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

;

Humus

2,1
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,1
2,1
2,4
2,3
2,4

!
!

1

Koolzure
kalk

ACHTER
Afslibbaar

7,0
6,7
7,1
6,0
6,7
6,7
7,0
6,6
6,9
7,2
7,2

34
35
38
27 >)
36
34
36
38
35
38
37

Koolzure
kalk

Humus

1,8
1,8
2,0
2,3
2,1
2,1
2,0
2,3
2,3
2,3
2,5

6,0
6,3
6,6
6,2
6,5
6,6
6,9
7,1'
7,1
7,4
5,5

Afslibbaar

23
24
25
33
25
27
29
32
30
29
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

*) Vermoedelijk zijn de monsters No 4 voor en achter verwisseld.

A. HANDWERK

Opsteken, enz
Koppen

40 m.u.
29,4 m.u.

Totaal

69,4 m.u.

Hoopjes opknappen . . .
Looptijd
Pers. verzorging . ...
Rust
Opsteken enz
Koppen

5,0 % van zuivere tijd
4,1 % „
„
,,
1,9% „
,,
„
5,8 % „
„
„
V 85 I 135
V 75 I 105

Zuivere tijd is de tijd waarin werkelijk gewerkt wordt. Daarin zijn dus de draaitijd, rust e.d. niet
inbegrepen.
V = Vaardigheid. Een vaardigheid van 85 is normaal.
I = Inspannig. Een inspanning van 100 is normaal.
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HALF-MECHANISCH WERK
Slotboom-lichter
Bediening
Koppen met kopschoffel
Lichten
Bieten op zwad brengen (van 9 rijen)

6,7
20,5

Totaal

27,2

Kopschoffel

21,50

Rijsnelheid in km/u
Draaien in % van zuivere tijd . .
Oponthouden in % van zuivere tijd
Verstellen
Rust kopschoffel
Rust bieten op zwad

21,50 *)

3
17.4
14,9

33.5
6,3

') Het laden van het blad, dat 15 à 20 uur per ha vraagt, is hierbij niet inbegrepen.

HALF-MECHANISCH WERK
„Zeeland"

„Krijnen"
V
.H

£

O
-s ^
e :3
"5
V >v
N£

g

Bediening
Lichten, ongekopte bieten
2 Bieten optrekken, kloppen
3.
en op zwad leggen . .
t Koppen met kopmes . .
U

.g

(5

„Farmair

1
3,5

«

d

=3 .SP

•- V

rg «(LI

£:S

1
5,5

1,5
19,3

Totaal

Rijsnelheid km/u
2.81)
Draaien (in % van zuivere tijd)
8.2
In- en buiten werking stellen
(in % van zuivere tijd) . . .
4.3
Draaien (per keer in sec.) . .
36
In- en buiten werking stellen
(per keer in sec.)
39
Oponth. enz. in% v. zuiv. tijd
Verstellen
Verstopping
Totaal handwerk
45,7
Narooien (in% van zuiv. tijd)
Hoopjes bijwerken
8,2
Lopen
Rust
Plaats voor hoopjes maken .

20,0
26,4

24,6 *17,4
33,6 *24,8

25,3
49,2

46,8
3,5
10,6

63,7
3.7
5,0
tijdens
draaien
26

8,3
39
61
23,2

1.8
45,3
9.5
6,9
4.6

schaft

58,2
5,2
5,1
3,4
3,4

*42,2
6.3
2.4
3,4

') Laatste gang 3,0 km/u, met als gevolg, dat meer bieten bleven vaststaan.
*) Na verbetering.
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U
O,
O

Bediening
Machinaal koppen
Lichten

.

O
tfj

O
c.9
o -

zÀ è

ta S,

S2

Sî

p £

Q £

ï
2,8

2

1
2,9

2

1
3,6

2

ij

c

Ï* u

ra

§
<5 «>

6,3

9,6
12,4

Totaal
Rijsnelheid km/u
Draaien (% van zuivere tijd) .
In- en buiten werking stellen
(in % van zuivere tijd) . . .
Draaien (per keer in sec.) . . .
In- en buiten werking stellen
(per keer in sec.)
Oponth. enz. (in % v. zuiv. tijd)
Verstellen
Verstopping blad bij torpedo .
Bevestigen mes
Schoonmaken bij draaien . . .
Slip trekker

Os*
S ^
s1 O
O .xf"'

Vij
2

0.
&

V&::?
SP
a

2 ra 3
.>^3 g
n:3-5

u

neco-Mern,
rijige lichter

VOLLEDIG MECHANISCH WERK

A3 5

13,2
16,8

9,2

3,6
5,3

2,1
11,3

3,4
13,1

3,2
7,2

2,8
7,3

3,0
10,9

3,6
20

7,1
60

3,6
49

1,1
29

4,0
28

1,7
37

8

7

12,5

44

4,6

10

6

22

9,5
10,4

16,3
14,6

5,2
5,6

Tijden voor: blad (van 8 rijen bij elkaar gebracht) omzetten (na Schipper) .
bieten laden (na Fordson)

. 10,3 m.u./ha
19,7 m.u./ha

VOLLEDIG MECHANISCH WERK
ROERSLEV
combinatie

3 man
Bediening
Zuivere tijd per hectare . . 5J u/ha = 161 m.u.
Rijsnelheid in km/u ....
3,7
In- en buiten werking stellen
(in % van zuivere tijd). .
2,5
Draaien (in % v. zuivere tijd)
14,8
In- en buiten werking stellen
(per keer in sec.) ....
8
Draaien (per keer in sec) . .
43
Verstellen (in % v. zuiv. tijd)
Verstoppen door blad:
a. looftransporteur
% van zuivere tijd . . .
3,7
b. torpedo % van zuiv. tijd
4,8
Schoonmaken bij leeg10,2
draaien, % van zuiv. tijd
Smeren, % van zuivere tijd
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CATCHPOLE

P. STANDEN

2 man
5,7 u/ha = 11,4 m.u.
3,5

3 man
6,1 u/ha = 18,3 m.u.
3,2

5,2
12,8

1,8
14,9

15
31
8,3

5
46

8,2
4,4

-

5,9
1,8

Farmall lichter
+ handwerk

Kopschoffel +
Slotboom lichter

Zeeland kopper
+ Fordson rooier

Maring kopper
+ Maring lichteri

Mern kopper
+ Mern rooier

Roerslev kopper
+ Roerslev rooier

Catchpole
rooimachine

Peter Standen
rooimachine

Gem. Handw.

Gem. Mach. w.

1,2
0,7

4,1
1,3

0,8
1,0

2,4
3,1

2,0
3,4

2,0
1,8

3,2
1,1

2,4
2,5

1,6
2,4

3,3 , 2,1
4,1

1,7

2,4

Kopverlies . . 10,4

2,4
2,8

6,0 8,0
8,8 11,8

3,2
4,7

5,6
5,9

9,0 14,6
8,4 14,1

4,3
3,9

6,1
5,1

7,6
7,1

7,1

6,5

7,6

Grondtarra . . 2,9

3,6
3,3

5,1
0,9

3,8 8,4 6,6
4,3 12,8 10,6

4,8
7,8

4,9
4,8

5,5
6,0

6,4
7,7

5,6

5,0

6,1

Rooiverlies . .

0,5
0,3

2,8
0,4

3,2
5,9

3,9
2,6

7,1 0,7
gem. 2,8

3,8
4,1

1,9
2,6

3,0

2,7

3,3

1,1

8,0
2,2

1,4
5,2

4,1
3,6

Gemiddeld

Krijnen lichter
+ handwerk

Koptarra . . . 0,8

Gebruikte
werktuigen

Handwerk

Zeeland lichter
+ handwerk

J
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