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VOORWOORD

De landelijke bietenrooidemonstratie 1961 in de Over-Betuwe zal zowel voor de be
zoekers, deelnemers als organisatoren in herinnering blijven als een dag, waarop Pluvius
zijn regen overvloedig uitstortte. Aangezien dergelijke weersomstandigheden zich tijdens
de rooiperiode veelvuldig voordoen, was de voorbereidingscommissie unaniem van
mening, dat de demonstratie doorgang moest vinden. Nu was het immers mogelijk na
te gaan, welke machines onder ongunstige omstandigheden in staat zijn een redelijke
prestatie te leveren.
Door de steeds toenemende schaarste aan arbeidskrachten is volledige mechanisatie
van de bietenoogst een gebiedende eis geworden. De deelnemers hadden daarom de
opdracht niet alleen de bieten te rooien, doch ook de afvoer te verzorgen. Op deze wijze
kon men op elkaar ingestelde combinaties zien werken onder moeilijke omstandigheden.
De resultaten van deze demonstratie hebben bewezen, dat het rooiprobleem zijn op
lossing nadert en de afvoer van de bieten aan het rooien van een grote oppervlakte met
weinig arbeidskrachten geen moeilijkheden meer in de weg legt.
Ook heeft deze demonstratie geleerd, dat de machines voor het bereiken van een
redelijk resultaat en voor het behoud van een zo goed mogelijke structuur sterk, doch
van een niet te zware constructie moeten zijn. Voorts zal er naar gestreefd moeten wor
den meerrijige wagenrooiers te construeren, terwijl de bakrooier gehandhaafd zal kun
nen worden voor het rooien van één rij.
Ik wil een speciaal woord van dank richten tot hen, die aan het welslagen van deze
demonstratie hebben medegewerkt. Ook de samenstellers van dit verslag wil ik dank
zeggen voor hun medewerking.

TH. H. C. LAMERS,

Voorzitter van de voorbereidingscommissie
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Hoe nat het was!

INLEIDING

Menigeen heeft met belangstelling uitgezien naar de landelijke demonstratie met
bietenrooimachines en bietentransport op 25 oktober 1961 op de proefboerderij „De
Laar" van de Centrale Suiker Maatschappij te Eist.
Indien ergens, dan zouden op deze als moeilijk bekend staande grond toch wel zeer
hoge eisen aan de machines worden gesteld.
Aanvankelijk leek de droogte deze verwachtingen te zullen doorkruisen, doch in de
maand oktober en ook op de demonstratiedag zelf viel vaak meer regen dan de be
zoekers lief was.
Er is dan ook inderdaad onder deze moeilijke omstandigheden veel van de trekkers,
oogstmachines en transportmiddelen gevergd.
Tot nu toe is vrijwel elke landelijke demonstratie op dit gebied gekenmerkt geweest
door een typisch aspect. In dit geval was het naar onze mening het aspect van de goed
dragende grond. Het was opvallend hoe weinig diep de sporen van trekkers, machines
en wagens waren. Dit gold overigens niet speciaal voor deze grond maar in de herfst
van 1961 was dit een vrij algemeen verschijnsel.
Wij moeten hier in het midden laten in hoeverre de grondverbetering door verbeterde
ontwatering en zware schuimaardebemesting dit bedrijf boven de omgeving hebben ver
heven en tot de mogelijkheid van demonstreren onder deze omstandigheden hebben
bijgedragen.
De opzet van de demonstratie was gericht op het rooien en gelijktijdig of zo snel
mogelijk nadien afvoeren van de bieten.
Er werden dus min of meer rondstaande oogstmethoden gedemonstreerd, waarbij ook
het transport door de deelnemers werd verzorgd.
De bieten die door de verschillende machines voor de beoordelingscommissie waren
gerooid, werden op afzonderlijke hopen gestort, zodat beoordeling door het publiek op
de demonstratiedag mogelijk was.
De demonstratie werd gehouden op zware rivierklei met circa 75 % afslibbare delen.
Nadat het terrein in de herfst van 1960 op wintervoor was geploegd, werd het in het
voorjaar tegelijk met het kunstmeststrooien in de lengte gesleept. Na vervolgens een
keer dwars slepen, werd 12 kg normaal zaad van het ras Polykühn per ha gezaaid en
met een cambridgerol nagerold.
Er werd eenmaal met de dunmachine met verende tanden gewerkt en viermaal
machinaal geschoffeld. Het opeenzetten en wieden geschiedde in handwerk. De rijenafstand bedroeg 50 cm en het aantal planten ca. 65.000 per ha.
Over het geheel genomen vertoonde het gewas een vrij regelmatige stand. De loofontwikkeling was niet zwaar en er kwamen slechts weinig schieters voor.
De bieten staken met hun koppen duidelijk boven de grond uit. Zij zaten voor het
ras Polykühn, dat als moeilijk rooibaar bekend staat, niet erg vast, waren glad, niet
overmatig lang en slechts weinig vertakt.
Berekend naar het gemiddelde bietgewicht in de monsters en naar 65.000 planten
per ha, bedroeg de opbrengst ±58 ton per ha.
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De technische gegevens van de werktuigen werden verzameld door de technische
afdeling van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen.
Het nemen van de monsters voor de kwaliteitsbepaling geschiedde door de landbouw
kundige afdeling van het Instituut voor Rationele Suikerproductie te Bergen op Zoom.
Het onderzoek van de bietenmonsters vond plaats in het tarreerlokaal van de Centrale
Suiker Maatschappij te Geldermalsen.
Voor het overige vond de beoordeling van de werktuigen en het door deze verrichte
werk plaats door een commissie bestaande uit de heren:
Th. H. C. Lamers, Landbouwer, Eist, voorzitter.
Ir. P. W. Bakker Arkema, R.L.C. voor Landbouwwerktuigen en Arbeidsmethoden,
Wageningen.
Ir. B. C. Bos, Centrale Suiker Maatschappij, Zeist.
Ir. E. W. Boogaard, A.T.C. Landbouwschap, 's-Gravenhage.
J. C. Dorresteyn, Landbouwer, Valburg.
Ir. J. van den Hil, Coöperatieve Suikerfabriek & Raffy G. A. „Puttershoek" te
Puttershoek.
Ir. F. C. de Jong, Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken G. A. Dinteloord,
Roosendaal.
Ir. J. Jorritsma, Instituut voor Rationele Suikerproductie, Bergen op Zoom.
A. de Koek, Centrale Suiker Maatschappij, Geldermalsen.
E. A. Peters van Nijenhof, Landarbeider, Eist.
J. Provoost, R.L.C. voor Zuid-Gelderland, Tiel.
L. J. de Regt, Landbouwer, Eist.
E. Strooker, Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen.
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HOOFDSTUK I
DE MACHINES EN HUN RESULTATEN
door
E. STROOKER
Het is nuttig om dit onderdeel van het verslag van de zesde landelijke bietenoogstdemonstratie te beginnen met een conclusie: ... bij het lichten van de bieten moet de
grond waarin ze groeiden op haar plaats blijven . . .
Deze gevolgtrekking moet zich aan een ieder die het werk van elk der deelnemende
bietenrooiers onder de heersende omstandigheden aanschouwde, dan wel bestudeerde
uit de verzamelde resultaten, weergegeven in tabel 1 op blz. 35, hebben opgedrongen.
Uiteraard geldt de conclusie sterker naarmate het moeilijker is om grond en bieten
in de machine van elkaar te scheiden. Zulks is het geval op zware grond en wordt ge
accentueerd onder natte bodemomstandigheden.
Indien de omstandigheden gunstig zijn — de grond lichter en/of droger — kan door
wrijven en zeven een zekere scheiding van grond en bieten worden bewerkstelligd. De
daarvoor gebruikte reinigingssystemen zijn: ketting-, zeefrad- en korfreiniging. Reeds
werd meerdere keren bewezen dat van deze drie het kettingreinigingssysteem voor
zware gronden de voorkeur verdiende. Naarmate de zwaarte van de grond afnam bleken
ook het zeefrad en de draaiende korf in staat om een behoorlijke reiniging van bieten
teweeg te brengen.
Dit alles neemt niet weg dat het ook onder dergelijke omstandigheden beslist ratio
neler is om slechts de biet te lichten en de grond te laten waar ze is. Een eenvoudige
slotsom weliswaar, die moeilijk, doch niet onmogelijk, te verwezenlijken valt. Dit zal
blijken uit de hiernavolgende beoordeling van het werk van de bietenrooimachines, die
onder zeer moeilijke omstandigheden aan de tand werden gevoeld.
Van het geven van een technische beschrijving van elk werktuig werd in dit verslag
afgezien. De desbetreffende gegevens werden samengevat in de bijlage achterin deze
publikatie.
Waardevolle landbouwkundige gegevens zijn de plaats van de trekker en het werk
tuig tijdens het rooien ten opzichte van het nog niet gerooide gewas, de plaats van de
lichter en het kopapparaat ten opzichte van elkaar, alsmede de wijze waarop de bieten
en het blad worden verzameld.
Door middel van schetsen werden deze gegevens van de machines op eenvoudige
wijze weergegeven.
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Fig. 1 Kleine KRX
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1. Kleine KR X
Importeur: Centraal Bureau G.A., Rotterdam.
De trekker, een Same 240, bleek op de zware, natte grond onvoldoende trekkracht
op te brengen om de rooimachine in staat te stellen het werk normaal te verrichten.
Hoe voller de achter de wielen geplaatste bietenverzamelbak werd, des te meer deed
zich het gemis van een voldoende „zware" trekker gevoelen, met het gevolg dat de
machine scheef ging trekken. Het feit dat de lichter nogal diep was afgesteld verergerde
de kwaal nog. De man op de machine, die de lichter stuurde, doch daarop slechts een
matig zicht had, kon onder deze omstandigheden het werktuig niet in het rechte spoor
houden!
Niettemin was het geleverde werk, blijkens de verzamelde resultaten in tabel 1 op
blz. 35, redelijk. Doordat de lichter diep werkte, bleef het bietverlies in de grond be
neden het gemiddelde. Dat het percentage grondtarra nog niet hoger was, deed een vrij
intensieve reiniging door het zeefrad veronderstellen.
Een rechtstreeks nadeel van de diepe afstelling van de vleugellichter was, dat de
grond erg ongelijk kwam te liggen, hetgeen het machinaal laden van het op langszwad
schoon verzamelde blad onmogelijk zou hebben gemaakt.
In tegenstelling tot het lichten en de reiniging liet het koppen veel te wensen over.
Hoog boven de grond staande bieten werden voorover gedrukt, zodat ze scheef en
onvoldoende werden gekopt. Het percentage koptarra was dan ook zeer hoog. Niette
min was er tevens sprake van enig bietverlies door te diep koppen. Het is geenszins
uitgesloten dat het slechte kopwerk werd veroorzaakt door een onvoldoende voorloop
van de door de trekkeraftakas aangedreven taster!
Overigens is de Kleine bietenrooier constructief een goede machine, die men evenwel,
mede gezien de plaats van de verzamelbak, graag met hogere wielen en/of een aan
gedreven wielas uitgerust zou willen zien.
De bruikbaarheid werd onder de gegeven omstandigheden slechts als matig be
stempeld.

Afb. 1
Kleine bietenrooier
met verzamelbak
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3. Stoll B 20
Importeur: H. J. Hoegen Dijkhof N.V., Doetinchem.
Dit werktuig met een aangedreven wielas, werd door een Massey Ferguson 65 trekker
aangedreven en voortbewogen. Een man op de machine bestuurde de lichter en bediende
de bladverzamelbak, waaruit het blad op dikke dwarszwaden werd gestort. De bieten
werden in een bak op de machine verzameld en werden daaruit door middel van op
kettingen gemonteerde meenemers op een wagen overgeladen. In een poging om zo
weinig mogelijk grond in het korfreinigingssysteem te brengen, werd de lichter zeer
ondiep afgesteld. Het doel ervan om een laag percentage grondtarra te verkrijgen werd
echter niet bereikt. Wèl liep het bietverlies in de grond er hoog door op, hetgeen nog
verergerd werd, doordat de machine op de natte grond af en toe ging „drijven", waar
door de lichter de neiging had om uit de rij te lopen. Dat daarnaast ook het bietverlies
ôp de grond nog vrij hoog was viel te betreuren. Het percentage koptarra was laag,
doch anderzijds kon het bietverlies door te diep koppen niet verwaarloosd worden.
Ook deze Stoll, gebouwd met een jarenlange ervaring, is constructief een goede
machine. Dat het, onder zeer moeilijk werkbare omstandigheden, geleverde werk geen
genade kon vinden valt, gezien het hoge percentage grondtarra en een totaal rooiverlies
van 11,7 % van de netto-opbrengst, niet te verwonderen.

Afb. 2
Stoll eenrijige bietenrooier met
verzamelbak
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4. StollZS
Importeur: H. J. Hoegen Dijkhof N.V., Doetinchem.
Voor deze tweerijige machine is het noodzakelijk dat het gewas met een even aantal
zaaipijpen is gezaaid. Weliswaar waren de beide vleugellichtere „zelfzoekend", doch een
verkeerde zaaiaansluiting wordt daardoor niet afdoende opgevangen. Hetzelfde
geldt overigens voor de tasters die wel breed waren, doch in het horizontale vlak een
vaste stand ten opzichte van elkaar hadden. De machine werd, met aangedreven wielen,
getrokken door een Hanomag Brillant trekker. De bieten werden op een naastrijdende
wagen verzameld en blad en koppen van zes rijen op een langszwad bij elkaar gebracht.
De lichters werden ook in dit geval ondiep, maar vooral nauw afgesteld, waardoor
soms zelfs de zijkanten van de bieten werden afgesneden. Toch werd ook thans niet het
gewenste resultaat van een laag grondtarra-percentage bereikt, hetgeen, gezien het in
dit werktuig toegepaste zeefradreinigingssysteem, des te verwonderlijker mocht heten.
Het bij het lichten optredende bietverlies in de grond was laag, hoofdzakelijk als ge
volg van het feit dat er langzaam werd gereden! Ook het verlies op de grond bleef be
perkt. Het koppen was goed, hoewel het percentage koptarra aan de hoge kant was.
Regelmatig werden „doorgezaagde" koppen geconstateerd, hetgeen er op wees dat de
tasters ten opzichte van de rijsnelheid snel draaiden, dus een grote voorloop hadden. Er
werd dus langzaam gereden met een naar verhouding hoog toerental van de aftakas!
Constructief is deze tweerijige machine goed, doch nog de mindere van de eenrijige
„korfrooier" van hetzelfde merk.
De kwaliteit van het werk mocht, afgezien van het hoge grondtarra-percentage, goed
worden genoemd. Het was evenwel juist deze teleurstellende reiniging die niet kon
leiden tot de overtuiging van een goede bruikbaarheid onder zeer moeilijke omstandig
heden van de grond.

Afb. 3
Stoll ZS verzamelrooier
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Vicon 3-rijige verzamellichter (prototype)

5. Vicon, drierijige bietenrooier
Fabrikant: Landbouwmachinefabriek H. Vissers N.V., Nieuw-Vennep.
Voor deze machine geldt, dat het gewas moet zijn gezaaid met een veelvoud van drie
zaaipijpen. Er kan niet over een zaaiaansluiting worden gewerkt. Ook binnen de zaaimachineslagen moeten de rijenafstanden nauwkeurig zijn, daar de lichterelementen
niet zelfzoekend zijn.
Het lichten gebeurde bij deze en de andere Vicon bietenrooiers door acht sloffen die
op twee schuinstaande platen waren bevestigd. De platen werden door de trekkeraftakas
aangedreven, zodat de sloffen onderdoor in achterwaartse richting bewogen. Op deze
wijze werden de bieten „losgeschopt". In dezelfde beweging werden ze bij deze machine
over een rooirekje op een horizontale transportband gebracht om daarna via een schuin
staande transporteur op een naastrijdende wagen te worden verzameld.
De kwaliteit van het werk van deze „verzamellichter" — er werd in vooraf gekopte
bieten gewerkt — was goed. Het percentage grondtarra bleef laag, evenals het verlies
in de grond. In feite werd er door alle deelnemende Vicon-rooiers gewerkt volgens het
voor deze omstandigheden enig juiste principe: de bieten lichten en de grond op zijn
plaats laten. Immers van reiniging na het lichten was er nauwelijks sprake.
Het bietverlies op de grond was niet bijzonder hoog, doch er dient bij de verdere
ontwikkeling van dit prototype verzamellichter zeker aandacht aan te worden ge
schonken.

Afb. 4
Drierijige Vicon
verzamellichter
(prototype)
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6. Vicon eenrijige voorraadbietenlichter
Fabrikant: Landbouwmachinefabriek H. Vissers N.V., Nieuw-Vennep.
Deze aan de driepuntshefinrichting van een Ford Dearborn trekker bevestigde een
rijige voorraadlichter moest de bieten van drie rijen op een langszwad verzamelen.
Daartoe werden de vooraf gekopte bieten door de aangedreven sloffenkruislichter via
een rooirekje in een halve korf gebracht, waaruit ze zijwaarts werden weggeworpen en
opgevangen door een verstelbaar opvangrek. Hoewel de verzamelde resultaten (zie tabel
1 op blz. 35) een goede beoordeling zouden doen verwachten, was het verkregen beeld
teleurstellend. Van een verzameling van de bieten op langszwad was geen sprake: men
kon slechts van een verspreide ligging van de gelichte bieten spreken. Veel van de
zijwaarts geworpen bieten kwamen niet buiten de trekkerwielen, zodat ze bij de volgen
de gang in de grond werden gereden.
Kortom de bruikbaarheid van deze voorraadlichter werd niet bewezen.

Afb. 5
Eenrijige Vicon
voorraadlichter
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Vicon eenrijige bietenrooier met loofafvoer

7. Vicon, eenrijige bietenrooier met loofafvoer
Fabrikant: Landbouwmachinefabriek H. Vissers N.V., Nieuw-Vennep.
Deze eenrijige bietenrooier werd getrokken en aangedreven door een M.A.N. 24 pk
trekker. Een man op de machine zorgde voor besturing van de aangedreven sloffenkruislichter en had daarop voldoende zicht.
De bieten werden op een naast de machine rijdende wagen verzameld en blad en
koppen van drie rijen werden noodzakelijkerwijs op langszwad gebracht.
De kwaliteit van het geleverde werk was ten opzichte van het percentage grondtarra
uitstekend. De lichter werkte zeer ondiep, waardoor er weinig grond in de machine
kwam. In strijd met deze geslaagde poging om door ondiep werken schone bieten te
rooien, was het streven om door snel te rijden tevens een hoge capaciteit te bereiken.
Door deze fout liepen de bietverliezen in èn op de grond tot waarden van tweemaal
het gemiddelde op.
Over de kwaliteit van het koppen kon evenmin worden geroemd.
Constructief was de machine nog niet waar ze wezen moest. Vooral ten opzichte van
de bladafvoer werden nog veranderingen verwacht. Nam men de reiniging van de
bieten en het feit dat deze Vicon-rooier onder zeer moeilijke omstandigheden nog vrij
wel zonder oponthoud kon werken als criteria, dan kon dit werktuig zonder meer als
bruikbaar worden gekenmerkt. Een foutief gebruik bleek aan deze kwalificatie in sterke
mate afbreuk te kunnen doen, doordat de rooiverliezen tot meer dan 10 % van de
netto-opbrengst opliepen.

Afb. 6
Vicon bietenrooier
met loofafvoer
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Fig. 7 Vicon met verzamelbak op de trekker
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8. Vicon eenrijige bietenrooier, zonder loofafvoer
Fabrikant: Landbouwmachinefabriek H. Vissers N.V., Nieuw-Vennep.
De laatste van de deelnemende Vicon-bietenrooiers werd getrokken en aangedreven
door een Massey Ferguson MF 35 trekker. In tegenstelling tot wat onder normale
omstandigheden kan, werd de machine door een extra man bestuurd, teneinde zijde
lings wegglijden der machine op de natte grond te kunnen corrigeren. De bieten werden
in een kipbak op de trekker verzameld en op de wendakker(s) op een gereedstaande
wagen overgestort. Het loof werd over het land verspreid.
De aangedreven sloffenkruislichter werkte dieper dan bij de hiervoor beschreven
no. 7 het geval was. Niettemin kwam er weinig grond in de machine, wat mede een
gevolg kan zijn geweest van een gunstige verhouding tussen het aantal omwentelingen
van het sloffenkruis en de matige rijsnelheid. Men heeft daardoor immers de mogelijk
heid om meer „schoppen" tegen de biet te geven, hetgeen de reinigende werking van
de lichter groter maakt.
Het lichten was ook overigens goed, zodat er behalve een laag percentage grondtarra
ook een laag verlies in de grond werd vastgesteld. Ook het bietverlies op de grond
bleef beperkt. Het werd alleen veroorzaakt doordat er af en toe een biet uit de machine
werd verloren.
Het koppen was evenzeer goed, hoewel het percentage koptarra aan de hoge kant
was.
Constructief wenste men aan deze bietenrooier nog wel enkele veranderingen, waar
door ook het verlies van bieten uit de machine nog zou kunnen worden beperkt.
Unaniem werd de bruikbaarheid van deze machine, die ondanks de slecht werkbare
toestand van de grond zonder oponthoud werkte, als uitstekend gekwalificeerd.

Afb. 7
Vicon bietenrooier
met een verzamelbak
op de trekker
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Rustica RK 1-15

10. Rustica RK 1-15
Inzender: Firma Kamps-de Wild & Co., Velp.
Deze eenrijige bietenrooier met zeefradreiniging werd getrokken en aangedreven
door een Zetor Super trekker. Er werd zeer langzaam gereden. Een man op de machine
stuurde de lichter over de rij, doch had daarop slechts een matig zicht. Hij bediende
ook de voorraadbakken van bieten en blad, waaruit beiden op dwarszwad werden
gestort.
De vleugellichter liep diep door de grond, zodat er praktisch geen bieten of stukken
van bieten in de grond achter bleven. Samenhangende daarmee bleef ook het verlies
op de grond laag. Kortom de bieten werden goed opgenomen, doch daarmee ook de
grond. Het zeefrad kon geen scheiding tussen de bieten en de natte grond bewerk
stelligen, met als gevolg dat het percentage grondtarra zeer hoog opliep!
Ook het koppen liet veel te wensen over. Het verlies door te diep koppen bedroeg
bijna 10 % van de netto-opbrengst. Aangenomen mag worden dat een grove fout in de
afstelling de oorzaak hiervan was.
Er werd geen enkel argument gevonden om de bruikbaarheid van deze machine onder
de gegeven omstandigheden aannemelijk te maken.
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11. Schmotzer BK 2
Importeur: G. W. van Driel en Van Dorsten N.V., Hoofddorp.
Deze bietenrooier met zeefradreiniging vormde qua bouw een uitzondering. Niet
tegenstaande het feit dat er over twee rijen werd gewerkt — één rij werd gekopt en de
andere gelicht — liep de trekker buiten het gewas. De machine bood veel stelmogelijkheden en was zwaar gebouwd.
Het werktuig werd getrokken en aangedreven door een David Brown 30 D trekker.
Op de machine bevond zich een man die de lichter bestuurde en tevens zorgde voor het
storten van het blad op dwarszwaden. De bieten werden in een bak op de machine ver
zameld en op de wendakker(s) op een gereedstaande wagen overgebracht. De verzamel
bak was vóór de wielen geplaatst en gaf aldus, naarmate hij voller werd, een toenemen
de belasting van de trekkerachterwielen.
Alvorens de resultaten te bespreken moet worden vermeld dat de beoordeling plaats
vond aan het einde van een „drogende" dag en dat de bediening zeer deskundig was.
Beide factoren hebben ongetwijfeld bijgedragen tot het gunstige resultaat. De vleugel
lichter maakte de grond ondiep los, zodat er weinig grond met de bieten in de machine
kwam. Men had begrepen dat er bij de ondiep afgestelde lichter een zeer lage snelheid
paste, opdat er weinig bietverliezen in en op de grond zouden optreden! Dit werd be
reikt en het percentage grondtarra bleef laag.
De kwaliteit van het koppen was minder goed. Weliswaar was het percentage koptarra vrij laag, maar daartegenover stond een hoog bietverlies door te zwaar koppen.
Constructief is deze Schmotzer een degelijk gebouwde machine.
Onder moeilijke omstandigheden werd er een redelijke bruikbaarheid van deze ma
chine verondersteld.

Afb. 8
Schmotzer bietenrooier
met verzamelbak
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12. John Salmon 61
Importeur: G. W. van Driel en Van Dorsten N.V., Hoofddorp.
Deze bietenrooier met kettingreiniging was in een vernieuwde uitvoering aanwezig.
Het werktuig viel op door zijn eenvoudige, solide bouw en had een aantal gemakkelijk
te bedienen stelmogelijkheden.
Er was geen man op de machine aanwezig. De trekkerchauffeur zorgde voor de be
sturing en het in en uit het werk stellen ervan. De driehoekige scharen van de lichter
hadden een enigszins vlakke stand. Daar er bovendien vrij diep werd gewerkt, kwam er
veel grond in de machine. Onder de heersende omstandigheden kon dat ook door
kettingreiniging niet meer worden verwijderd, met als resultaat zeer veel grondtarra. De
verwachting dat daarbij dan de verliezen in en op de grond wel laag zouden zijn kwam
niet helemaal uit. Weliswaar behoorden ze niet tot de hoogste, doch beide waren nog
net boven het gemiddelde.
De kwaliteit van het koppen was goed. Het percentage koptarra was wel tamelijk
hoog, doch daartegenover stond dan ook nauwelijks enig verlies door te zwaar koppen.
Mede daardoor bleef het totale rooiverlies laag.
Het hoge percentage grondtarra bestempelde de machine bij de beoordeling als min
der bruikbaar onder zeer moeilijk werkbare omstandigheden. In hoeverre het anders zou
kunnen met behoud van het principe „eenmansbediening" bleef de vraag. Er werd ver
ondersteld dat de diepte-afstelling van de lichter, de stand ervan en wellicht ook de
vorm van de scharen, grotendeels bepalend waren voor het teleurstellende resultaat.

Afb. 9
John Salmon verzamelrooier
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13. Rational
Importeur: N.V. Werktuigenbureau voor de Landbouw, Sneek.
Deze voor ons land nieuwe eenrijige Duitse machine met zeefradreiniging was zwaar
gebouwd. Het werktuig werd door een Massey Ferguson MF 65 trekker getrokken en
aangedreven. Er werd zeer langzaam gereden. Een man op de machine bestuurde de
lichter, doch had daarop onvoldoende zicht.
De bieten werden in een bak op de machine, geplaatst boven de wielas, verzameld
en op de wendakker(s) op een gereedstaande wagen overgebracht. Het loof werd op
dwarszwaden gestort, waarin nogal wat los blad voorkwam.
Bij het lichten werd de grond diep losgemaakt. Het verlies in de grond bleef daar
door laag, evenals het verlies ôp de grond. Het laatste werd voornamelijk veroorzaakt
door bieten die bij de lichter wegrolden.
Rekening houdend met het feit dat er veel grond op het verstelbare zeef rad kwam,
viel het percentage grondtarra verhoudingsgewijze nog mee. De geringe capaciteit als
mede het toch wel hoge percentage grondtarra bevredigden onder deze omstandigheden
echter niet. Het koppen van de bieten was goed.
Constructief werd de machine te zwaar (1800 kg) geoordeeld. Door het monteren
van een grote lagedrukband op het landwiel werd getracht insporing te voorkomen.
Men kreeg evenwel de indruk dat de stabiliteit van de machine door deze „dobbe
rende" band niet werd bevorderd.

Afb. 10

Rational bietenrooier
met verzamelbak

°

°

O

O

Fig. 12 Catchpole Cadet met bladverzameling
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14. Catchpole Cadet
Importeur: Fa. M. W. Kuiper, Halfweg.
Deze bekende Engelse bietenrooier met kettingreinigingssysteem werd getrokken en
aangedreven door een Farmall D 430 trekker. Opgemerkt werd dat de wielen van de
trekker niet op de juiste spoorbreedte waren gezet, waardoor het landwiel van de
machine en het linker trekkerwiel niet in hetzelfde spoor liepen. Daardoor ging de
machine „drijven" — had telkens de neiging tot wegglijden — waardoor hij moeilijk be
stuurbaar was.
Door de lichter zover mogelijk achterover te zetten werd er getracht zo weinig moge
lijk grond in de machine te brengen. Dit lukte slechts tot op zekere hoogte. Het per
centage grondtarra was niet meer dan redelijk. Het werd vooral veroorzaakt door
brokken grond tussen de bieten. Door de slechte bestuurbaarheid van de machine, i.e.
de lichter, was het bietverlies in de grond vrij hoog; het verlies op de grond bleef be
perkt. De kwaliteit van het koppen was matig. Het percentage koptarra was hoog, het
bietverlies door te zwaar koppen in verhouding daarmee niet laag. Hoog boven de grond
staande bieten werden door het geduwde kopapparaat voorover gedrukt en scheef ge
kopt. Een en ander werd veroorzaakt door het feit dat het landwiel van de machine
volliep en daardoor regelmatig sleep vertoonde. De taster die door dit wiel werd aan
gedreven kreeg daardoor een zeer onregelmatige voorloop.
Daar de bieten op een naastrijdende wagen werden verzameld, moest het loof van
drie rijen op langszwad worden gebracht. Machinaal laden ervan zou onder de ge
geven omstandigheden onmogelijk zijn geweest.
De bouw van de Catchpole Cadet behoeft weinig commentaar. Het is een in ons land
„vanouds" bekende, solide machine.
De bruikbaarheid stelde tegen de verwachting in teleur. De verkeerde afstelling
vormde daarvoor eigenlijk maar een onaanvaardbare verontschuldiging.

Afb. 11
Catchpole Cadet
verzamelrooier met
bladverzamelinrichting
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ALGEMENE OPMERKINGEN
De zeer zware doornatte grond, die desondanks een groot draagvermogen had, stelde
de deelnemers ten aanzien van het lichten van de bieten voor een keuze.
Diep werken betekende dat er mèt de bieten veel grond in de machine werd gebracht,
die er door geen enkel reinigingssysteem voldoende van kon worden gescheiden.
Door ondiep werken konden de zeer weinig vertakte bieten merkwaardig schoon
worden gelicht. De kans op breuk en verlies ervan nam er uiteraard door toe, doordat
ze moeilijker door de lichter werden opgenomen.
Bepaalde lichters, waaronder vooral de aangedreven sloffenkruislichter, leenden zich
kennelijk beter voor ondiep werken dan andere. Dit neemt niet weg dat het voor àlle
typen lichters de rijsnelheid was die over het al of niet slagen van ondiep lichten be
sliste. Bij een ondiep afgestelde lichter behoorde een lage rijsnelheid! Andere op
vattingen hierover leidden tot bietverliezen van meer dan 10 % van de netto-opbrengst.
Overigens werden dergelijke verliezen ook door oorzaken als een verkeerd afgestelde
lichter en door veel te zwaar koppen, geleden.
De grote vooruitgang die de laatste jaren bij het machinaal bietenrooien onder moei
lijk werkbare omstandigheden werd geboekt, werd vertolkt door de Vicon-bietenrooiers
met hun door een trekkeraftakas aangedreven sloffenkruislichter. Zij bewezen dat het
ook onder zeer moeilijke omstandigheden van de grond mogelijk was om praktisch
zonder oponthoud te werken en daarbij zeer bevredigend werk te leveren.
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HOOFDSTUK II
MODERNISERING VAN DE BIETENOOGST EN DE BEOORDELING VAN DE
KWALITEIT VAN HET WERK DER MACHINES
door
IR. J. JORRITSMA
(Instituut voor Rationele Suikerproductie)

De mechanisatie van de bietenoogst omvat veel meer dan de aankoop en de exploita
tie van een rooimachine. De bieten moeten machinaal oogstbaar zijn en zij moeten
bovendien van het land en naar de fabriek. Een werksysteem dat soms wel, maar onder
andere omstandigheden niet uitvoerbaar is, biedt geen uitkomst wanneer er geen reservehandwerkkrachten meer beschikbaar zijn.
De mechanische middelen kunnen alleen met zekerheid worden toegepast wanneer
het werksysteem letterlijk en figuurlijk van de grond af aan is aangepast.
Het gebruik van trekkers, rooimachines en modem transportmateriaal stelt hoge eisen
aan de grond, de dammen en de transportwegen.
Langs drie wegen kan de mogelijkheid tot mechanisatie van de oogst worden ver
beterd:
a. Versterking van het milieu waarop moet worden gewerkt: verbetering van de struc
tuur en van de ontwatering, versterking en verbreding van de dammen en vermeer
dering van het aantal en verharding van de transportwegen.
b. Aanpassing van de gebruikte werktuigen: gewicht, bouw, type en maat van de
gebruikte banden en wielen.
c. Benutting van werkbare perioden: ontwijking van de moeilijkheden.
Ook het gewas zelf moet bij de mechanisatie worden aangepast. Bij de rassenkeuze
dient vooral op machinale oogstbaarheid en schieterresistentie te worden gelet. Rijenafstand, zaairichting en zaaiwerk moeten mogelijk veranderd en zeker worden ge
perfectioneerd.
Het telen van een in alle opzichten regelmatig gewas is van groot belang. Het is
inmiddels wel duidelijk geworden dat een combinatie van rooien en gelijktijdige afvoer
van de bieten het meest voor de hand ligt en het meest zekere systeem vormt ').
Het terugbrengen van de bieten op een in meer of mindere mate bereden grond in
langs- of dwarszwad is irrationeel en bergt grote risico's in zich voor het latere trans
port. Het gewas op percelen of gronden die gevoelig zijn voor minder gunstige weers
omstandigheden mag nooit voor late levering worden bestemd.
Een rechtstreekse afvoer van de bieten na het rooien is ook naar de mening van de
voorbereidingscommissie van de demonstratie te Eist de meest aangewezen methode.
Daarom hebben de deelnemers opdracht gekregen om niet alleen aan het rooien, doch
ook aan het transport aandacht te besteden en dit zelf te verzorgen.
In tien van de twaalf gevallen was er sprake van het brengen van de bieten in een
bak of naastrijdende wagen.
Er bestaat in zekere zin een controverse tussen de noodzaak om de bieten meer dan
') Mechanisatie van de suikerbietenoogst. Publikatie no. 54, september 1960, van het Instituut
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen.
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Afb. 12
Het storten van bieten
uit een verzamelkipbak
op de trekker in een ge
reedstaande zelflossen
de wagen
tot nu toe en in grotere hoeveelheden tegelijk op de werkbare dagen te oogsten aan de
ene kant en de noodzaak van regelmatige levering aan de fabriek aan de andere kant.
Deze controverse is alleen op te heffen door tussenopslag op het bedrijf.
De tussenopslag moet bij voorkeur plaatsvinden op een vlakke verharde ondergrond.
Vandaar kunnen de bieten te allen tijde en gemakkelijk worden geladen met mecha
nische middelen zonder dat er grond, graszoden, klaverzoden, sintels, keien en andere
ongerechtigheden, die bij de verwerking in de fabriek moeilijkheden of verwoestingen
veroorzaken, worden meegeladen. Het is duidelijk dat deze wijze van werken eveneens
een arbeidstechnische aanpassing vraagt. Daarnaast treden tijdens de bewaring verliezen
op waarvan de grootte varieert met de bewaaromstandigheden. Onrijpe, beschadigde en
diep gekopte bieten zouden aan grotere verliezen onderhevig zijn.
In een hoge hoop, zoals die bij opslag aan de fabriek gevormd zou moeten worden
en op beschutte plaatsen, treden eveneens meer verliezen op. Vorm en ligging van de
hoop dienen zodanig te zijn, dat de ademhalingswarmte gemakkelijk kan ontwijken.
Rotte bieten en blad bevorderen de ademhaling en daardoor de verliezen. De kennis
van de oorzaken en de grootte van deze verliezen is zeer beperkt.
Het is gewenst, nu er zich meer onderzoekobjecten gaan voordoen, omdat men in
de praktijk deze tussenopslag ter vermijding van risico's gaat tospassen, dit onderwerp
te bestuderen teneinde een wijze van opslag te vinden die de minste bezwaren met zich
meebrengt.
Terwijl men dus enerzijds goed doet de vermijdelijke verliezen en kosten uit te schake
len door een rationele mechanisatie door te voeren en zorgvuldig werk te leveren, kan
het anderzijds noodzakelijk zijn zich bepaalde investeringen en verliezen te getroosten
die onvermijdelijk zijn bij de opbouw van een werksysteem dat voldoende zekerheid
biedt voor de machinale oogst van suikerbieten.
Beoordeling van de kwaliteit van het werk der machines
Blijkens de prestaties van de machines onder de omstandigheden waaronder deze
demonstratie plaatsvond, ziin er verschillende merken die redelijk tot goed werk kun
nen leveren.
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Afb. 13

Het overladen van
bieten uit een
verzamelbak op een
wagen
Nu dat zo is treedt een verschuiving in de belangstelling op die meer uitgaat naar de
methode en de organisatie van de oogst, waarbij het transport een centrale plaats in
neemt.
Een ander aspect dat aandacht verdient is de kwaliteit van het geleverde werk, die,
behalve door de mogelijkheden die de machine biedt, voornamelijk wordt bepaald door
de grond, het gewas en de wijze waarop de gebruiker de mogelijkheden benut.
Bij een beschouwing van de kwaliteit van het werk komen verschillende aspecten ter
sprake waarvan het ene meer het andere minder, het ene direct, het andere indirect
het resultaat van de oogst en dus van de teelt beïnvloedt.
Een bezwaar van een demonstratie is altijd dat deze plaatsvindt onder zeer bepaalde
omstandigheden, waardoor de resultaten een betrekkelijk karakter hebben.
Zelfs in de loop van één dag kunnen de omstandigheden zich van betekenis wijzigen,
wanneer bijvoorbeeld de grond in de loop van die dag opdroogt.
Het is verder begrijpelijk dat de deelnemers hun uiterste best doen om de machines
een zo goed mogelijk figuur te laten slaan.
De een slaagt daar vlotter en beter in dan de ander. Sommigen blijken zoveel tijd
nodig te hebben dat de beoordeling wel eens in het gedrang raakt.
Ook zo'n wedstrijd heeft zijn bezwaren maar anderzijds mag worden aangenomen
dat de machine onder de gegeven omstandigheden de best mogelijke prestatie heeft
geleverd. Het ligt voor de hand dat lang niet iedere gebruiker in de praktijk erin slaagt
soortgelijke prestaties te leveren.
Voorzover het de machine betreft zijn het voornamelijk de onderhoudstoestand, de
afstelling en de wijze waarop er mee gewerkt wordt die bepalen wat er van het ge
groeide produkt op de wagen komt en in welke staat dat produkt verkeert.
De grond speelt eveneens, zowel direct als indirect, een rol van betekenis. Direct,
samen met het weer, heeft de grond invloed op werkbaarheid en tarra. Indirect be
ïnvloedt de grond het oogstwerk via het gewas. Ver boven de grond uitstekende kop
pen en een onregelmatig gewas bemoeilijken het kopwerk.
Diep wortelende, vastzittende bieten leveren gemakkelijk oogstverliezen op. Door de
keuze van een geschikt ras kan men aan deze moeilijkheden tegemoetkomen. Uit een
en ander moge duidelijk worden dat de kwaliteit afhankelijk is van vele factoren.
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Het is van belang dat men deze factoren leert kennen en daarmee onder de eigen
omstandigheden rekening houdt door een juiste rassenkeuze, een aangepast gewas, de
aankoop van een geschikte machine en een juiste afstelling en bediening van deze
machine. Bij een andere gelegenheid !) hebben wij deze factoren meer uitgebreid be
handeld.
In het navolgende zullen wij ons beperken tot de bespreking van de resultaten van
het kwaliteitsonderzoek aan de bieten die tijdens de beoordeling te Eist door de ver
schillende machines werden geoogst.
Ter vergelijking werd een beperkte oppervlakte in handwerk gerooid, zowel met be
hulp van bietenspade en kopmes als met kopschoffel en rooitang.
Het verdient aanbeveling erop te wijzen dat de omstandigheden op de daarop volgen
de demonstratiedag aanzienlijk slechter waren.
Grondtarra
Het behoeft geen betoog dat grote hoeveelheden grond tussen en aan de bieten het
transport verzwaren, de reiniging van de grondstof voor de verwerking bemoeilijken en
problemen geven bij de opslag van deze grond. Bovendien wordt de bepaling van de
juiste hoeveelheid geleverde netto-grondstof door de aanwezigheid van deze onregel
matig verdeelde grond sterk bemoeilijkt.
Het is derhalve zaak te trachten het grondtarra-percentage tot een minimum te ver
lagen. Het resultaat hangt weliswaar samen met de omstandigheden waaronder gerooid
wordt, maar, blijkens de resultaten op de demonstratie bereikt, bestaan er ook aanzien
lijke verschillen in de prestaties van de deelnemende machines.
Het grondtarra-percentage werd gemeten aan acht monsters van minstens twintig
bieten elk en als volgt berekend:
Gewicht (biet + kop + grond) — Gewicht (biet
Gewicht (biet + kop + grond)

-j-

kop)

X 100

De werkelijke waarden zijn vermeld in tabel 1 op blz. 35.
Onderverdeeld in een aantal categorieën ziet de rangorde van de machines, waarbij per
categorie de machines die het schoonst gerooid hebben voorop staan, er als volgt uit:
grondtarra 1-10
7. Vicon; 8. Vicon; 5. Vicon.
11-20
6. Vicon; 11. Scbmotzer BK 2; Handwerk spa en mes.
21-30 14. Catchpole; Handwerk kopschoffel rooitang; 1. Kleine KR X.
31-40 13. Rational; 4. Stoll ZS.; 3. Stoll B 20.
10. Rustica RK 1-15; 12. John Salmon 61.
41-50
Onder de gegeven omstandigheden leverden bepaalde machines dus vijfmaal zo hoge
tarrapercentages als andere!
De Vicon machines gaven in dit opzicht de beste resultaten en staken met Schmotzer
nog boven het klassieke handwerk uit.
Een vergelijking met handwerk is niet helemaal juist omdat deze bieten nog tarra
kunnen verliezen bij het laden.
De rooitang bleek 10 % tarra meer te leveren dan de spade en onder deze omstandig
heden niet het verwachte voordeel te geven.
De prestatie van de Vicon is een sprekend voorbeeld van wat er ook op het terrein
1) Mechanisatie van de suikerbietenoogst. Publikatie no. 54, september 1960, van het Insti
tuut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen.
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van het moeilijke vraagstuk van de scheiding van onze klevende kleigrond van de biet
kan worden bereikt, wanneer bij de ontwikkeling van werktuigen speciaal aandacht
wordt geschonken aan het kwaliteitsvraagstuk. Ook voor de andere firma's zal dit resul
taat een stimulans betekenen om de ontwikkeling van hun machines in dit opzicht met
kracht voort te zetten, terwijl hierdoor in het algemeen is aangetoond, dat het kwaliteits
vraagstuk niet als onoplosbaar terzijde moet worden gelegd.
Koptarra en te zwaar koppen
Tussen de leveranciers van de grondstof suikerbieten en de verwerkende suiker
industrie bestaat een overeenkomst in de vorm van een artikel van het bietenreglement
of de koopbrief, waarin de wijze waarop de biet moet zijn gekopt nauwkeurig is om
schreven.
Dit kopvoorschrift luidt, dat de koppen van de suikerbieten plat moeten worden af
gesneden op de plaats waar het onderste blad is gegroeid.
Ter verduidelijking moge dienen dat de kop in wezen de niet gestrekte stengel van
de bietenplant is, waarop de bladeren in een spiraal staan ingeplant.
Gezien de bezwaren, verbonden aan de verwerking van dit plantendeel in de fabriek,
is zo goed mogelijke verwijdering ervan van belang. Gebeurt dat niet en wordt de biet
dus te hoog gekopt dan is er sprake van koptarra.
In principe kan de ontvangende fabriek slecht gekopte bieten weigeren. In de prak
tijd komt het er op neer dat de fabriek een zekere hoeveelheid koptarra accepteert, mits
er geen bladresten aanwezig zijn. De tekortkomingen van het kopwerk op het landbouw
bedrijf worden gecorrigeerd door, ter bepaling van de netto hoeveelheid geleverde grond
stof, de bieten van het monster bij te koppen.
Dit is ook op de demonstratie gebeurd, zij het dat de koptarra op enigszins andere
wijze werd berekend dan bij de fabrieken gebruikelijk is in verband met de doelstelling
van het onderzoek naar de kwaliteit van het kopwerk van de verschillende machines.
Het koptarra-percentage werd als volgt berekend:
Gewicht (biet + kop) — Gewicht biet
—

F'

Gewicht (biet + kop)

_ x 100

Afb. 14
Het geduwde
kopapparaat van de
John Salmon bietenrooier, aangedreven
door de wielen van de
machine
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Wanneer een biet met de hand of door een machine wordt gekopt zijn er drie moge
lijkheden: a. het snijvlak ligt te hoog, met als gevolg koptarra; b. het snijvlak valt samen
met het in het voorschrift genoemde en is dus het enig juiste; c. het snijvlak ligt te laag
met als gevolg dat een deel van de wortel aan de kop blijft zitten. In het laatste geval
is er sprake van verlies door te diep koppen omdat dan een deel van de wortelopbrengst
wordt ondergeploegd of opgevoederd.
De drie genoemde gevallen komen naast elkaar voor en de beide extremen koptarra
en kopverlies moeten dus in verband met elkaar worden bekeken.
Te diep koppen, dus veel verlies en weinig of geen koptarra, en te ondiep koppen,
dus veel koptarra en weinig of geen verlies, kunnen een kwestie zijn van een verkeerde
afstelling van het kopapparaat zonder dat het kopapparaat zelf minder goed behoeft te
zijn.
Een hoog verlies naast veel koptarra wijst op een minder goed functionerend kop
apparaat of op een onhandelbaar gewas.
Het is dus zaak zo dicht mogelijk bij het voorgeschreven kopvlak te blijven, de ver
liezen te voorkomen en de koptarra tot een minimum te beperken, in elk geval zo, dat
geen bladresten aan de biet achterblijven. Zowel het kopapparaat als de rijenpoetsers
zijn daarop van invloed.
Werkend in eenzelfde gewas kunnen dus de prestaties van verschillende kopapparaten
met elkaar worden vergeleken.
De koptarra werd op de demonstratie bepaald door van de eerder genoemde acht
monsters per machine de koppen volgens voorschrift te verwijderen.
Het verlies door te diep koppen werd gemeten door achtmaal twintig koppen te ver
zamelen en daarvan het worteldeel te verwijderen. Via het plantenaantal kon het ver
lies per ha worden bepaald. Blijkens resultaten van dit onderzoek, vermeld in tabel 1, is
nergens ideaal gekopt.
Het beste resultaat is nog bereikt met het kopmes.
Een redelijk resultaat, d.w.z. beperkte verliezen en een niet al te hoge koptarra, werd
verkregen met de volgende machines in willekeurige volgorde: 3. Stoll B 20; 4. Stoll
ZS; 12. John Salmon 61; 13. Rational.

Afb. 15
Het geduwde
kopapparaat van de
Stoll bietenrooier,
aangedreven door de
trekkeraftakas
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Matig werk werd geleverd door de volgende nummers, eveneens in willekeurige volg
orde: Handwerk met de kopschoffel; 1. Kleine KR X (veel te ondiep); 7. Vicon; 8.
Vicon (ondiep); 10. Rustica RK 1 — 15 (veel te diep); 11. Schmotzer BK 2; 14. Catchpole Cadet (ondiep).
In deze laatste serie komen gevallen voor die aan een hoge koptarra of hoge ver
liezen toch hoge tot vrij hoge verliezen respectievelijk koptarra paren.
Ook in dit opzicht blijken de prestaties van de machines dus nogal uiteen te lopen,
al zijn de verschillen veel minder spectaculair dan bij de grondtarra het geval was. Er
is dus alle reden om verder te zoeken naar verbeteringen. De goede machines bewijzen
dat daar wel mogelijkheden voor zijn.
Naast de apparatuur zelf zijn het vooral de staat van het gewas, d.w.z. de regelmaat
in grootte, de kophoogte en de onderlinge afstand van de bieten in de rij, alsook de
snelheid waarmee met de machines wordt gereden die grote invloed uitoefenen op de
kwaliteit van het kopwerk.

Opbrengstverliezen
Er is in de loop der jaren menige kostprijsberekening gemaakt over het gebruik van
bietenoogstmachines. Al naar de door een machine per seizoen gerooide oppervlakte
blijken de kosten per ton aanzienlijk te variëren. Op grond van deze berekeningen heeft
men getracht vast te stellen voor welke te rooien oppervlakte bieten de aanschaffing
van een rooimachine rendabel zou zijn. Wat de aanschaffing van een dergelijke machine
betreft is er dus veel zorg voor de financiële consequenties.
Hetzelfde geldt in meer of mindere mate ten aanzien van de soort rooimachine die
men gaat aanschaffen. De financiële consequenties van het gebruik in de praktijk
blijken ten aanzien van de opbrengst eveneens van grote betekenis te kunnen zijn. Zeer
ten onrechte wordt bewust of onbewust onvoldoende aandacht aan dit belangrijke aspect
van het machinaal rooien besteed. In vele gevallen gaat er een onnodig groot deel van
de opbrengst door onkunde of slordigheid verloren.

Afb. 16
Kopapparaat met
bladafvoertrommel van
de Kleine bietenrooier
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Er zijn drie verliesbronnen:
a. te diep kopwerk;
b. breuk in de grond;
c. reiniging en transport.
a.

Over te zwaar koppen is in de vorige paragraaf al gesproken.
Een indeling in enkele verliescategorieën geeft het volgende beeld. Per categorie zijn
de machines gerangschikt naar toenemende zwaarte van de verliezen.
Verlies door te diep koppen, in kg per ha
400-1000: 12. John Salmon 61; Handwerk mes; 13. Rational; 4. Stoll ZS; 14. Catchpole Cadet; 8. Vicon; 1. Kleine KR X.
1001-2000: Handwerk kopschoffel; 3. Stoll B 20; 7. Vicon.
> 2000: 11. Schmotzer BK 2 (2230 kg); 10. Rustica RK 1-15 (5330 kg).
b. Een groot deel van de totale verliezen wordt gewoonlijk veroorzaakt door verlies
in de grond. Een moeilijk rooibaar ras op zware grond, een wanverhouding tussen werkdiepte en rijsnelheid en een onjuiste vorm en afstelling van de rooilichamen kunnen
zware verliezen teweegbrengen.
Het getuigt van de goede rooibaarheid van de bieten op dit perceel en van een des
kundige afstelling en een gematigde rijsnelheid, dat de verliezen over het geheel beperkt
bleven. Andere proeven hebben uitgewezen dat deze verliezen vele malen groter kunnen
zijn wanneer niet zorgvuldig wordt gewerkt. De verliezen werden bepaald door twee
maal 40 m rijlengte na te graven en de staarten die in de grond waren achtergebleven
te verzamelen en te wegen en vervolgens het gewicht per ha te berekenen.
Voor de vergelijking werden ook hier de machines in categorieën ingedeeld, terwijl
per categorie de rangorde van de machines zo is dat zij, die de minste verliezen hebben
veroorzaakt, voorop staan.
Verlies in de grond, in kg/ha
0- 500: Handwerk spa; 11. Schmotzer BK 2; 10. Rustica RK 1-15; 6. Vicon;
5. Vicon; 13. Rational.
501-1000 8. Vicon; 4. Stoll ZS; 1. Kleine KR X; Handwerk rooitang.
1001-1500 12. John Salmon 61.
1501-2000 14. Catchpole Cadet; 7. Vicon.
> 2000 3. Stoll B 20 (3580 kg).
c. Het stukverlies bij reiniging en transport kan eveneens al naar de omstandigheden
een belangrijke verliesbron zijn.
Vooral wanneer de bieten stukgeslagen worden of wanneer er veel kleine bieten voor
komen (volledige machinale verzorging in het voorjaar) dan wel wanneer er lekken in
de transportweg voorkomen, lopen deze verliezen nogal eens hoog op. Zij werden op de
demonstratie bepaald door van viermaal 10 m2 de stukken en brokken te verzamelen,
deze te wegen en vervolgens het gevonden gewicht per ha om te rekenen.
De gebruikelijke categorie-indeling geeft het volgende beeld; stukverlies in kg/ha
0-1000: Handwerk spa (0 kg); Handwerk rooitang (0 kg); 11. Schmotzer BK 2;
1. Kleine KR X; 14. Catchpole Cadet; 10. Rustica RK 1-15; 13. Rational.
1001-2000: 4. Stoll ZS; 5. Vicon; 8. Vicon; 12. John Salmon 61 ; 3. Stoll B 20.
> 2000: 7. Vicon (2580 kg).
Omdat de machines in de verschillende verliesgroepen niet telkens dezelfde plaats
innemen is een overzicht van de totale rooiverliezen wel gewenst, al zij nogmaals
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opgemerkt dat deze metingen het karakter van een momentopname hebben en de resul
taten onder andere omstandigheden wel anders kunnen uitvallen.
De categorie-indeling levert het volgende beeld:
Opbrengstverliezen
in kg/ha

% van de
opbrengst

0-1000
1001-2000
2001-3000

1,0
3,4
3,9-5,8

> 3000

10,7-11,7

Handwerk spa en mes.
13. Rational.
Handwerk kopschoffel en rooitang; 4. Stoll ZS;
I. Kleine KR X; 8. Vicon; 12. John Salmon 61;
II. Schmotzer BK 2; 14. Catchpole Cadet.
7. Vicon (6265 kg); 10. Rustica RK 1-15 (6365 kg);
3. Stoll B 20 (6767 kg).

Ondanks de vele zorg die, naar mag worden aangenomen, aan het rooiwerk is be
steed, zijn de verliezen van niet te onderschatten betekenis gebleken.
De uiterste zorg voor gewas en machine is dus zeer noodzakelijk om te voorkomen
dat een belangrijk en kostbaar deel van de opbrengst verloren gaat en de kwaliteit van
het produkt geweld wordt aangedaan.
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HOOFDSTUK III
HET TRANSPORT
door
IR. J. TERPSTRA
Het bietentransport geeft vaak moeilijkheden, die door de toenemende schaarste aan
arbeiders en de steeds stijgende lonen nog worden geaccentueerd. Dit probleem is alleen
op te vangen door een verhoging van de arbeidsproduktiviteit. Los transport is in de
bietenoogst reeds lang regel. Hier doen zich dan ook de moeilijkheden niet voor.
De verzamelrooiers leveren de bieten, hetzij rechtstreeks, hetzij met tussenschakeling
van een verzamelbak op de wagen.
Het is dus algemeen zo, dat de rooier het beladen van de wagen verzorgt. Met een
naastrijdende wagen dient men te bedenken, dat de meerijdende trekkerbestuurder uit
het oogpunt van transport onproduktief werk verricht.
Gedurende de laadtijd kan nl. ook een zekere transportafstand worden overbrugd.
Bekijkt men in dit verband een- en tweerijige rooiers, dan valt op te merken, dat een
naastrijdende wagen bij een tweerijige rooier eerder verantwoord is dan bij een eenrijige.
Bij het opzetten van een systeem zal het nuttig zijn de nodige aandacht aan laad-,
transport- en lostijden te besteden. De mogelijkheid dat men een trekker en/of wagen
kan uitsparen kan reëel aanwezig zijn.
De tussenschakeling van een verzamelbak bij een eenrijige rooier, waaruit de bieten
na iedere omgang op de wagen worden gestort, geeft een betere arbeidsverdeling. De
transportafstand kan langer zijn of het aantal wagens kan worden beperkt. Er is al ver
schillende malen op het voordeel gewezen, hetgeen vooral bij slechte weersomstandig
heden tot uiting komt, dat men minder sporen op het land krijgt. Een niet te verwaar
lozen factor met het oog op structuurbederf.
Een punt van discussie vormt nog de grootte van de verzamelbak. Transporttechnisch
gezien verdient een bakinhoud van 2Va-3 ton de voorkeur. Of dit te realiseren valt, staat
nog te bezien.
De transportketen verder vervolgend komt men bij het rijdende vervoer van de akker
naar de losplaats. De rijsnelheid is in de meeste gevallen een gegeven grootheid. Om
deze optimaal te doen zijn, verdienen betonstrippen langs de akker aansluitend op
goede aan- en afvoerwegen de voorkeur. Vooral dammen vormen bij slechte weers
omstandigheden vaak schier onoverkomelijke moeilijkheden. Dat in de praktijk op dit
punt nog wel het een en ander kan worden verbeterd is zonder meer duidelijk.
Zoals de situatie zich momenteel aftekent, is de meeste tijdwinst en arbeidsbesparing
te behalen tijdens het lossen. Over het algemeen vraagt het lossen nog te veel mensen
en tijd. Het streven dient een korte lostijd te zijn. Dit is alleen te realiseren met zelf
lossende wagens.
Als eis is hierbij te stellen, dat één man het lossen verzorgt, zonder dat hier nog
handwerk aan te pas komt, anders dan voor het regelen van het losmechanisme. Be
diening vanaf de trekker verdient hierbij de voorkeur.
Het zelflossen valt in twee hoofdgroepen uiteen, nl.:
a. het kippen;
b. het afschuiven.
Het lossen bij kippen verloopt snel. Voor het op hoogte brengen van de bietenhoop
heeft men echter een trekker met voorlader of een snellopende transporteur met een
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voldoend grote opvangbak nodig. Onder slechte omstandigheden bestaat de kans, dat
boven in de laadbak bieten blijven kleven, hetgeen nawerk vergt. Voorwaarde voor
het werken met kipwagens is evenwel dat men over een verharde losplaats beschikt.
Het is dan mogelijk snel te werken. Heeft men tevens een voorlader, dan voldoet het
systeem uitstekend. Op de demonstratie in Eist werd de Massey Ferguson voorlader
gedemonstreerd. Deze leverde mooi werk. Opvallend was de behendigheid van de
trekkerchauffeur.
Met inbegrip van het terugsteken vergt het lossen globaal één minuut, afgezien van
het nawerk, mits het achterbord automatisch wordt geopend.
Het loskoppelen van hydraulische kipwagens stuit in de praktijk nogal eens op be
zwaren, omdat hierbij de hogedruknippels van de slangen gemakkelijk worden ver
ontreinigd. Het gevolg is schade aan het hydraulische systeem. Wanneer evenwel de
afsluitdoppen goed worden gebruikt en de slangen met klembeugels op een steunvorkje,
aangebracht op de trekboom, worden vastgezet, is dit euvel te voorkomen. Met snel
koppelingen, waarbij de slangen onder druk kunnen worden aan- en afgekoppeld,
levert dit in het geheel geen problemen meer op. Men moet er mee leren werken en
een eerste vereiste is reinheid te betrachten. Oliefilters in het hydraulische systeem wer
ken mee om schade te voorkomen.
Voor het afschuiven van de last zijn verschillende systemen bekend, die in principe
op hetzelfde neerkomen. De last wordt of schoksgewijs of met een eenparige snelheid
van de wagen geschoven.
Hoewel dit voor bieten niet zo sterk spreekt, is het aan te bevelen, dat de afschuifsnelheid tijdens het lossen binnen betrekkelijk ruime grenzen gemakkelijk kan worden
veranderd.
De lostijd zal in vergelijking met kippen meestal langer zijn. Men zal er dus naar
moeten streven het lossen zo snel mogelijk te doen verlopen. Daartoe kan een verharde
losplaats in hoge mate bijdragen.
Een loscapaciteit van minstens 1 ton per minuut zal bij dit type wagens een aanvaard
baar compromis geven.
Voor het afschuiven van de last zijn de volgende systemen bekend:
A. Afschuiven d.m.v. oprollen.
a. het oprollen van een doek of staaldraadmat;
b. het oprollen van een lattenbodem.
B. Afschuiven d.m.v. ronddraaien.
a. een eindloze rubbertransportband;
b. een lattenbodem;
c. kettingen met meenemers.
A. Afschuiven door middel van oprollen
In Nederland heeft het oprollen van een geplastificeerd doek ingang gevonden. Al
gemeen gebruikt men doek no. 6, een zwaar, aan weerszijden geplastificeerd binderdoek
van de Fa. Ammeraal uit Wormerveer.
Aanvankelijk werd uitsluitend naar achteren gelost. Het doek wordt om een rol ge
wonden, die aan weerszijden is gelagerd. De rol is aan de achterzijde van de wagen
bevestigd. Er wordt over de gehele breedte gelost. Het systeem kan op iedere bestaande
wagen met een platte laadvloer worden aangebracht. De investeringen, die er mee ge
moeid zijn liggen relatief laag. Om goed te kunnen lossen, is het noodzakelijk de wagens
zo regelmatig mogelijk te beladen. Eenzijdige belasting van het doek, zoals bij het laden
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Afb. 17
Steib zelflossende
wagen

door verzamelrooiers met wagentransporteur wel kan voorkomen, heeft scheef oprollen
van het doek tot gevolg. Beschadiging door opkruipen van het doek naar één kant is
hier het gevolg van. Verder heeft men dan extra nawerk, omdat de naast het doek
terechtgekomen bieten moeten worden afgeschept, terwijl tevens het terugtrekken van
het doek moeilijkheden oplevert. Het weer uitleggen van het doek, waarbij men eerst de
laatste bieten van het kleed schudt en vervolgens het doek weer naar voren trekt, beinvloedt de lostijd nadelig. Het lossen zelf gaat snel in zijn werk; de gestelde 1 ton/min
is gemakkelijk te realiseren. Wil men voldoende hoge bietenhopen opzetten, dan is een
snellopende transporteur met horizontaal verlengstuk noodzakelijk. Is deze niet be
schikbaar, dan zullen de bieten met een voorlader op de gewenste hoogte moeten wor
den gebracht.
De Fa. Van der Graaf, die dit systeem demonstreerde, heeft voor de aandrijving van
de rol een handig kastje met elektromotor en planetaire eindvertraging geconstrueerd.
Het wordt in zijn geheel door middel van een bajonetsluiting op het aseinde van de
rol opgehangen. Het apparaat weegt ± 40 kg en is voorzien van een keerkoppeling. Dit
heeft het voordeel, dat men het losmechanisme zowel links als rechts op de aseinden
van de rol kan aansluiten. De opdraaisnelheid is met een drietrapstoerenverstelling door
middel van een V-snaar te variëren. Hierdoor zijn opdraaisnelheden van 5-6-7 m/min
of 4-5-6 m/min te realiseren. Het verstellen van de snelheden kan niet tijdens het lossen
plaatsvinden.
Het valt te betreuren, dat er met het systeem, waarbij naar voren op een dwarsafvoerbandje wordt gelost, niet werd gedemonstreerd.
B. Afschuiven door middel van ronddraaien
Hoewel de enige in Nederland bekende vertegenwoordiger van een wagen met een
eindloze rubbertransportband wel in het programma vermeld stond, werd deze wagen
helaas niet gedemonstreerd. De 12-18 banden die onder deze wagen zijn gemonteerd,
verdienen meer bekendheid te genieten.
De lattenbodem is bekend van stalmeststrooiers, maar is, gezien het prijsverschil, ge
heel verdrongen door de rondgaande kettingen met meenemers.
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Afb. 18
Zelflossende wagen
van Schuitemaker met
achterwaartse afvoer
Dit systeem biedt als basiseenheid de meeste perspectieven om te worden uitgebouwd
tot een universele wagen, die voor het transport van de meeste landbouwprodukten ge
schikt is.
Op de demonstratie waren de wagens van dit type, variërend van de primitiefste tot
de verst ontwikkelde universele vorm, vertegenwoordigd.
De bodemkettingen van deze wagens worden algemeen via een pallenmechanisme
schoksgewijs aangedreven.
Door de slag van het pallenmechanisme te variëren, wordt het pallenwiel meer of
minder snel rondgeduwd. De afvoersnelheid is dan ook tijdens het lossen tussen relatief
wijde grenzen te regelen. De lossnelheid wordt evenwel niet alleen door de omlooptijd
van de bodemkettingen bepaald. De vorm van de meenemers speelt hierbij een belang
rijke rol. Zijn deze van een zgn. afgerond M-profiel, dan draaien de meenemers, vooral
bij ongunstige weersomstandigheden en veel aanklevende grond, te veel onder de bieten
door. De rechthoekige vorm voor de meenemers voldoet beter. De stripvorm is echter
nog te plat. Hoewel de lossnelheid voldoende is, valt toch op, dat over het laatste kwart
even lang wordt gelost als de eerste driekwart van de vracht. Het beste resultaat geven
de U-vormige meenemers, waarvan de opstaande benen ± 3 à 4 cm hoog zijn.
Als stalmeststrooiers zonder mestverspreidapparaat, dus naar achteren lossend, waren
een drietal merken aanwezig: de Köla, de Krone en de Steib. Voor dit type wagens
gelden dezelfde bezwaren als voor de normale kipwagens. De bietenhopen zijn op deze
manier niet voldoende hoog op te zetten. Er moet dus nog een trekkervoorlader of een
snellopende transporteur met een opvangbak worden gebruikt.
De reeds bekende uitvoering met achterop een opvoertransporteur over de gehele
breedte werd vertegenwoordigd door J. F., Schuitemaker en Solus. Dit systeem heeft in
de praktijk bewezen bij het lossen goed te voldoen. Als naastrijdende wagen is deze
uitvoering minder geslaagd. Wanneer de beide trekkerbestuurders niet goed op elkaar
zijn ingespeeld, bestaat de kans, dat de afvoertransporteur van de rooier en die van de
wagen door een botsing worden beschadigd. De bietenhopen kunnen tot rond 2,50 m
worden opgezet. Vooral wanneer men, zoals in Eist het geval was, over een verharde
losplaats beschikt, kan met deze wagens vlot worden gelost. J. F. komt de eer toe dit
systeem als eerste in Nederland te hebben geïntroduceerd. De wagen is reeds jaren
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Afb. 19
Zelflossende wagen
van JF met achter
waartse afvoer
bekend en leverde ook hier weer goed werk. De constructie van de Schuitemaker met
kettingaandrijving van de transporteur en een goede aansluiting van de transporteur op
de wagen waarborgt lossen zonder stagnaties. De Solus-uitvoering met V-snaaraandrijving stagneerde nu en dan wanneer een kleine biet klem kwam te zitten tussen een
opvoermeenemer en de achterkant van de wagen. Dit gaf onnodige vertraging.
De lostijden van de wagens ontliepen elkaar niet zo veel en varieerden van 1,5 à 2,5
minuut voor naar schatting 1,5 à 2 ton bieten per vracht. De meenemervorm was er
oorzaak van, dat het lossen niet sneller verliep. Het was een goed standpunt van de
démonstrateurs om de laatste bieten maar op de wagen te laten liggen. Het laatste restje
van de wagen draaien, zou inderdaad te veel tijd hebben gevergd.
Het dwarsbandje, dat bij een J.F.-wagen van hetzelfde type als bovengenoemd boven
aan de opvoertransporteur was geconstrueerd om op die wijze langsrijdend op de hoop

Afb. 20
Prototype van een
JF zelflossende wagen
met zijafvoer
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Afb. 21
Het achterwaarts
lossen van bieten met
een zelflossende wagen
volgens het afschuif
systeem

te kunnen lossen, heeft geen toekomst. Twee man waren nodig om het scharnierbare
uitstekende deel uit te zetten en de aandrijving aan te koppelen.
Geheel nieuw waren de universele wagens van Schuitemaker en Solus. Deze wagens
kunnen gezamenlijk worden behandeld. De grondvormen en het principe van beide
zijn gelijk en worden door dezelfde patenten beschermd.
Dit type wagen is het meest geëvolueerd naar de universele wagen, die in het verslag
van de rooidemonstratie op Rozenburg in 1959 is aangestipt. Zoals de stand van zaken
nu is, kunnen praktisch alle landbouwprodukten, die worden geoogst, ermee worden
gelost. Alleen voor hooi en voorgedroogd lang gras is de wagen niet geschikt.
De karakteristieke punten van deze wagens kwamen op de demonstratie niet tot
uiting. Het is goed hierop thans nader in te gaan. De basiseenheid bestaat uit een twee
wielig onderstel met lage trekboom, waarop een met steunwiegen draaibaar op het
onderchassis gemonteerde laadbak is geplaatst. Deze constructie maakt het mogelijk
zowel naar voren als naar achteren te lossen.
Wil men in plaats van naar voren naar achteren lossen, dan wordt de laadbak met
een schroefspindel omhooggebracht en vervolgens een halve slag gedraaid. Men bereikt
hiermee, dat de kettingen met meenemers, omdat het aandrijfkastje door het draaien
mee verhuist, steeds trekkend lossen. Met een snelkoppeling is gemakkelijk een dwarsafvoerbandje te monteren, dat de losstroom zijdelings afvoert. Wanneer op een trans
porteur moet worden gelost, zal men de wagen naar voren laten lossen. De trekker
chauffeur heeft een goed zicht op het bandje en kan dit langsrijdend boven de transporteurmond plaatsen. Bij een goede opstelling vervalt de plaatsingstijd en men kan in
een vloeiend systeem lossen. Op de demonstratie was het dwarsbandje voorzien van een
schuin oplopend verlengstuk.
Is de wagen voorlossend, dan steekt dit verlengbandje naar rechts uit. De naastrijdende wagen dient dan door een rooier met een rechtse afvoertransporteur te worden
beladen. Heeft men evenwel een rooier, waarvan de afvoertransporteur links gemon
teerd is, dan draait men de bak en laat de wagen links achter lossen. Hiermede voor
komt men, dat de transporteur van de rooier en het verlengstuk van het afvoerbandje
van de wagen met elkaar in aanraking komen. Lossen met opvoerbandje geeft het voor
deel in een vloeiend transport langsrijdend bietenhopen van ruim 2 m hoogte op te
kunnen zetten. Vooral wanneer men niet over een verharde losplaats beschikt is dit van
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belang. Een trekker met doordraaiende aftakas past bij deze werkwijze voor het ver
plaatsen tijdens het lossen.
Het grote voordeel van deze systeemwagens is, dat al naar behoefte, de hulpstukken
als losse eenheden verkrijgbaar zijn. Zo had Solus de grasuitvoering met gazen opzetstukken en verdeelhaspeleenheid op het terrein tentoongesteld.
Het lossen met beide wagens verliep snel. In ± 2 à 2,5 min werden naar schatting
3 à 3,5 ton bieten gelost.
Hoewel dit principe van lossen toekomst heeft, was het opvallend, dat beide wagens
met een voor handkracht veel te zwaar verlengstuk van de transporteur waren uitgerust.
Het opklappen en laten zakken zal hydraulisch moeten gebeuren, wil men het volle
profijt trekken van de mogelijkheden die de wagen biedt.
Overziet men de demonstratie als geheel, dan is het opvallend, dat overwegend twee
wielige wagens werden gebruikt. De bandenmaten onder deze wagens waren aan de
kleine kant. Dit leverde merkwaardigerwijs op de demonstratiedag met zijn uitgesproken
slechte weersomstandigheden geen noemenswaardige moeilijkheden op, hetgeen slechts
aan het uitzonderlijke draagvermogen van de grond kon worden toegeschreven.
Een vergelijking was daardoor niet mogelijk. De praktijk heeft evenwel geleerd, dat
een 11 à 12 inch brede band op een 16 of 18 inch velg de beste resultaten geeft.
Wanneer met een naastrijdende wagen wordt gewerkt gaat in de praktijk reeds de
voorkeur uit naar tweewielige wagens. Is dit niet het geval en wordt de wagen met een
verzamelbak in twee- of driemaal beladen, dan is men nog steeds huiverig voor twee
wielige wagens, omdat deze op het kopeinde van de akker moeten worden neergezet.
Deze huivering is begrijpelijk, omdat nog steeds geen enkele tweewielige wagen met een
goede steunvoet is uitgerust. Ook de hoge trekboom —af te raden met het oog op het
steigergevaar — is ongeschikt om op snelle wijze efficiënt aan- en af te koppelen. Dit is
alleen te realiseren met een zgn. oppikhaak, aangebracht onder het cardan van de
trekker en bediend door het hydraulische hefsysteem van de trekker. De bekende
trekkermerken kunnen alle met een dergelijke oppikhaak worden uitgerust.
Voorwaarde voor het gebruik is evenwel dat de wagen van een lage trekboom is
voorzien. Het aan- en afpikken vergt ± 15-20 sec en gaat dus minstens even snel als

Afb. 22
Zelflossende wagen
van Solus, systeem
Schuitemaker, met
zijafvoertransporteur
en draaibare bak
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Afb. 23
Het zijwaarts lossen
van bieten door een
Solus, systeem Schuite
maker, zelflossende
wagen met zijafvoer

bij vierwielige wagens. Dit is evenwel het probleem niet. De steunvoet voldoet niet aan
de eisen. Meestal bungelt aan de trekboom een driehoekig steunvoetje, dat tijdens het
transport bij diep insporen van de trekker in de grond wordt getrokken. In de praktijk
gooit men dit steunvoetje er dan ook af en behelpt men zich met een blok hout. Waar
behoefte aan is, is een vierkante steunplaat van ± 50 cm, die in transportstand tegen de
trekboom rust. Onder slechte omstandigheden glijdt deze bij het rijden over de grond.
Wordt de wagen neergezet, dan laat men de steunvoet eerst ± 25 cm zakken en zet
deze vast met een pal. Een oppervlak van 2500 cm2 zal voldoende steun geven om
wegzakken te voorkomen.
Pikt men de wagen aan, dan is de steunvoet gemakkelijk tegen de trekboom te druk
ken door de pal met een touw los te trekken en het geheel eerst te laten zakken, zodat
de steunvoet in transportstand kan worden vastgezet. Uitgerust met een dergelijke steun
voet zal de tweewielige wagen zeer zeker aan bruikbaarheid winnen. Hiermede wordt in
een dringende behoefte voorzien.
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SAMENVATTING

Een bietenoogstdemonstratie die, zoals deze, wordt gehouden onder slechte i.e. natte
omstandigheden op zware kleigrond (rivierklei met 75 % afslibbare delen) leidt tot be
paalde inzichten en versterkt reeds bestaande. Eén daarvan is dat een met mechanische
middelen uitgevoerde werkwijze die soms wel, maar vaak niet uitvoerbaar is, geen uit
komst biedt als er geen reservehandwerkkrachten beschikbaar zijn.
De mogelijkheid om de machinale bietenoogst onder uiteenlopende omstandigheden
tot een goed einde te brengen hangt in sterke mate af van het draagvermogen van de
grond, de dammen en de interne transportwegen. Waar dit draagvermogen voldoende
is, blijken er werktuigen — trekkers, bietenrooiers en wagens — te zijn, die ook onder
overigens ongunstige bodemomstandigheden de oogst toch op redelijke — tot goede
wijze kunnen helpen bergen.
Voor het rooien verdienen daarbij die werktuigen de voorkeur, waarvan de lichter
in staat is om vooraf goed gekopte bieten heel en onbeschadigd, met weinig aanklevende
grond in de machine te brengen. Van welk een eminent belang dit is, blijkt des te
duidelijker naarmate er onder ongunstige omstandigheden moet worden gerooid, en dus
uit de resultaten van de onderhavige demonstratie. Grondtarra-percentages verkregen
onder dezelfde omstandigheden en uiteenlopende van 10 tot 50 spreken op dit punt
duidelijke taal. Het streven naar het lichten van bieten met weinig aanklevende grond
leidt meestal tot een ondiepe — en vaak nauwe afstelling van de lichter.
Teneinde de daardoor gemakkelijk optredende bietverliezen in de grond te voorkomen
is een lage rijsnelheid geboden!
Uit de nuttig te achten vergelijking met goed handwerk is gebleken dat de totale
rooiverliezen bij machinaal rooien gemiddeld hoog waren. Incidenteel waren ze zelfs
verontrustend hoog. Hoewel de oorzaak ervan niet bij voorbaat in de constructie van
de machine behoeft te worden gezocht — afstelling en bediening spelen een niet te
onderschatten rol — moeten fabrikanten een nimmer aflatende aandacht aan het be
perken van deze verliezen schenken. Eenvoudige, doeltreffende afstellingsmogelijkheden,
die snel kunnen worden uitgevoerd, zijn noodzakelijk!
Wat de werkmethode betreft is het duidelijk geworden dat verzamelrooien — afvoer
van de bieten tijdens het rooien — de voorkeur verdient. Dagen die geschikt zijn voor
machinaal rooien zijn dat immers ook voor het transport. De „werkbare dagen" worden
dus door verzamelrooiers zo volledig mogelijk benut. Uit oogpunten van arbeids- en trek
krachtverdeling verdient het verzamelen van gerooide bieten in een bak, hetzij op de
rooier of de trekker, de voorkeur boven het verzamelen op een meerijdende wagen. De
werkwijze kan vooralsnog echter slechts bij eenrijige bietenrooiers worden toegepast en
legt beperkingen op aan de lengte der percelen. Het verzamelrooien in een naastrijdende
wagen is onder gelijke omstandigheden bij een tweerijige verzamelrooier beter ver
antwoord dan bij een eenrijige.
Het steeds toenemende areaal suikerbieten dat machinaal geoogst wordt, leidt tot een
controverse tussen het feit dat grote hoeveelheden bieten in werkbare perioden zullen
worden geoogst, en de noodzaak van een regelmatige levering ervan aan de suiker
fabrieken.
Dit probleem kan slechts door tussenopslag op het bedrijf worden opgelost. Een ver
harde ondergrond biedt daarvoor onmiskenbare voordelen. Om de bieten op deze
plaatsen snel en met één man te kunnen lossen zijn zelflossende wagens noodzakelijk.
Het systeem van afschuiven van de last met behulp van kettingen en meenemers, aan
gevuld met dwarsafvoer, biedt aantrekkelijke mogelijkheden.
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Voor tweewielige wagens in het algemeen gelden wensen voor grote banden, een lage
trekhaak en een bruikbare steunvoet.
De resultaten van deze demonstratie hebben bewezen dat er ter oplossing van het
probleem van het machinaal bietenrooien onder slechte omstandigheden, snelle vorde
ringen worden gemaakt.
Het transport en het lossen behoeven aan het verzamelrooien van een grote opper
vlakte bieten in een kort tijdsbestek, geen moeilijkheden in de weg te leggen.
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SUMMARY
A beet harvesting demonstration held, as this one was, under abnormally wet con
ditions on heavy clay (river clay with 75 % silt) leads to certain conceptions and
strengthens already existing ones. One of these is that a mechanical work method only
applicable under specific conditions offers no solution when manual labour reserve is
not available.
The possibility to complete successfully mechanical harvesting of sugar beet under
varying conditions strongly depends on the resistance against pressure of the soil, the
dams and the internal transport roads. If this resistance is sufficient, there are im
plements — tractors, beet harvesters and trailers — that put up a creditable or even good
performance also under otherwise adverse soil conditions.
For the harvesting of beet preference should be given to implements fitted with a
lifting unit that can lift previously well-topped beet unbroken and undamaged and
remove them to the machine with a minimum amount of dirt. The extreme importance
of such a lifting unit will be the more pronounced as the harvesting conditions are the
more adverse and were, consequently evidenced by the results of the demonstration
in question. Dirt tare percentages obtained under similar conditions varying from 10 to
50 are self-explaining in this respect. The striving for lifting beet with a low dirt tare
mostly leads to a shallow and often narrow setting of the lifter, due to which beet
losses may easily occur. In order to minimize these beet losses in the ground a low
travelling speed is essential!
From a comparison with good manual work it became evident that the total beet
losses in the case of mechanical harvesting were, on the average, high. Incidentally they
were even alarming high! Although this needs not be attributed a priori to the machine
construction — the effect of machine setting and operating should not be underestimated
— manufacturers should pay a never failing attention to cutting down beet losses. Simple,
efficient adjustments that can be carried out rapidly, are necessary!
As for the work method, it was revealed that complete harvesting with simultaneous
carting off of the beet should be preferred. Days suitable for mechanical harvesting are
also suitable for carting off! Thus, full use is made of the „workable days". Both from
the point of view of labour — and of tractive power distribution, collection of harvested
beet in a container, either mounted on the harvester or on the tractor, is
considered more efficient than collection on an accompanying trailer. As yet, this
work method can, however, only be applied in combination with a one-row beet
harvester. Moreover, it limits the length of the plot. Full-mechanical harvesting into an
accompanying waggon is, under similar conditions, more efficient with a two-row
complete harvester than with a one-row machine.
The ever increasing sugarbeet acreage harvested mechanically leads to a controversy
in that large quantities of beet are harvested during workable periods, that can only
be delivered according to the delivery programme set by the sugar factory.
This problem can only be solved by temporary storage on the farm. A firm base
offers distinct advantages. Self-unloading waggons are required to rapidly unload the
beet with one man in these places. The push-off unloading system with chains and
conveyor bars and complementary side-discharge elevator offers attractive possibilities.
General wishes as regards two-wheeled waggons are: large tyres, a low hitch and an
efficient parking jack. The results of this demonstration have proved that rapid progress
is made for solving the problem of mechanical beet harvesting under unfavourable
conditions.
Transport and unloading need not hamper the full-mechanical harvesting of a large
beet acreage in a short time.
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RÉSUMÉ

Une démonstration d'arrachage mécanique de betteraves tenue, comme la présente,
dans des conditions climatiques mauvaises, dans ce cas une forte pluviosité, sur un
sol lourd argileux (argile fluviale contenant 75 % de particules lessivables) conduit à
des opinions déterminées et en confirme d'autres déjà existantes. Une de ces opinions
consiste à conclure qu'une opération effectuée avec des moyens mécaniques, réalisable
parfois mais souvent irréalisable, ne présente pas de solution quand on ne dispose pas
d'une réserve en main d'oeuvre.
La possibilité de mener à bonne fin l'arrachage mécanique de betteraves dans des
conditions divergentes dépend fortement du pouvoir portatif du sol, des remblais et des
voies de transport internes. Lorsque le pouvoir portatif est suffisant il se révèle qu'il
existe des appareils — tracteurs, arracheuses et véhicules — constituant des moyens à
effectuer convenablement, voire même bien, la récolte, aussi dans des conditions du
reste défavorables.
Pour l'arrachage sont préférables des appareils dont la souleveuse est a même d'in
troduire dans la machine des betteraves bien décolletées préalablement, avec peu de
terre adhérente, entières et non endommagées. L'importance considérable de cela ressort
d'autant plus nettement quand il s'agit d'arracher dans des conditions climatiques
mauvaises, en ce cas, donc, des résultats de la démonstration en question. Les pour
centages des déchêts de terre obtenus dans les mêmes conditions et oscillant entre 11 et
50 sont bien éloquents à ce sujet. La tendance à soulever des betteraves comportant
peu de terre adhérente conduit le plus souvent à un réglage peu profond et parfois
étroit de la souleveuse.
Afin de prévenir les pertes en betteraves restées dans le sol qui peuvent se produire
facilement, une faible vitesse de la machine s'impose. Il apparaît de la comparaison avec
un bon travail manuel que les pertes totales de l'arrachage mécanique furent, en
moyenne, élevées. Incidentellement, elles furent, même, alarmantes. Bien que la cause
n'en doive pas être cherchée tout d'abord dans la construction de la machine — le
réglage et le service de la machine jouent un rôle qu'il ne faut pas sousestimer — les
fabricants doivent penser toujours à limiter ces pertes. Un réglage simple, efficace et
rapide est nécessaire.
En ce qui concerne la méthode de travail, il s'est révélé que le stockage — évacuation
des betteraves pendant l'arrachage - mérite la préférence.
Les jours favorables à l'arrachage mécanique le sont aussi au transport!
Par conséquent, les jours où il est possible de travailler doivent-ils être utilisés le plus
complètement possible pour l'arrachage et le stockage.
Du point de vue répartition du travail et des tracteurs, le stockage des betteraves
arrachées dans une benne montée soit sur l'arracheuse soit sur le tracteur est préférable
au débardage sur un véhicule accompagnant la machine. Cette méthode, cependant,
ne peut être appliquée pour le moment qu'en utilisant des arracheuses monorang et
détermine la longueur des parcelles. Le débardage sur un véhicule accompagnant la
machine, dans des conditions égales, est plus motivée pour une arracheuse deux rangs
que pour une arracheuse monorang.
La superficie croissante de betteraves à arracher mécaniquement soulève une con
troverse entre la nécessité d'arracher de grandes quantités de betteraves pendant les
périodes permettant le travail et la nécessité de l'approvisionnement régulier des
sucreries.
Le problème ne peut être résolu que par un stockage intermédiaire à la ferme. Un
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sol durci présente des avantages incontestables. Afin de pouvoir décharger rapidement
les betteraves en ces endroits à l'aide d'un seul ouvrier des véhicules à déchargement
automatique sont nécessaires. Le système consistant à pousser la cargaison au moyen de
chaînes et de rateaux, complété par un déchargement transversal, présente des possibiltés
séduisantes.
Pour les véhicules à deux roues, en général, des pneus larges, des crochets de traction
bas placés et des supports pratiques sont désirables.
Les résultats de cette démonstration ont démontré que pour la solution du problème
de l'arrachage mécanique des betteraves dans des conditions climatiques défavorables
des progrès rapides ont été réalisés.
Pour l'arrachage et le stockage d'une grande superficie de betteraves en un laps de
temps bref pas n'est besoin que le transport et le déchargement constituent des diffi
cultés.
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TECHNISCHE GEGEVENS VAN BIETENROOIERS
BIJLAGE
3

1
Kleine

Machine

Stoll

5

4
Stoll

1

7

6

Vicon drierijige
verzamellichter

Vicon eenrijige
voorraadlichter

Vicon

Type

KRX, 1 rijig met
verzamelbak,
loofafvoer op
langszwad

B 20 1 rijig, met
verzamelbak,
loofafvoer op
dwarszwad

ZS 2 rijig, met
transporteur naar
wagen loofafvoer
op langszwad

3 rijig, met
transporteur
naar wagen

1 rij ige voorraadlichter aan trekkerhefinrichting

1 rijig,
bieten op
meerijdende
wagen, loof
op langszwad

Lengte: m
Breedte: m
Hoogte: m

4,9
2,55
3,8

4,6
3,9
3,5

4.1
4.2
3,15

3,3
2,5
3,2

1,87
1,2

1,0

4,9
3,4
3,2

Gewicht: kg

1450 *)

1700 *)

1575 :

1300

250

100

Spoorbreedte: m
Aantal wielen
Bandenmaat

2,0
2

2

10,00-15

7,50-18

7,00-12

(10-28 trekker)

1,4
2
7,00-12

Aandrijving
Toerenregeling

trekkeraftakas

trekkeraftakas

trekkeraftakas

trekkeraftakas

trekkeraftakas

trekker
aftakas

In- en uit het werk
stellen

hydraulisch van
af de machine

hydraulisch van
af de machine

hydraulisch van
af de machine

hefinrichting v.
de trekker en
losse hefcil. op
wielas

hefinrichting van
de trekker

hefinrichting
van de
trekker

Lichter soort

schaar

schaar

sloffenkruis
0 750 mm

sloffenkruis
0 750 mm

sloffenkruis
0 750 mm

Verstelmogelijkheid

Wijder en nauwer,
hoog en laag,
voor- en achter
over

wijder en nauwer,
hoog en Jaag,
voor- en achter
over

schaar zelfzoekend
met parallello
gramgeleiding op
rolletjes
wijder en nauwer,
hoog en laag,
voor- en achter
over

hoog/laag en
toerental

hoog/laag en
toerental

hoog/laag en
toerental

Opvoerke tting / rad

zeef rad

klein zeefrad
en korf

2 zeefraderen

rooirekje voor
geleiding

rooirekje voor
geleiding

Lengte/diam.: m

0 1,30

0 1,08 (korf)

0 0,60

rooirekje
voor
geleiding

stavenrooster
met daarover
lopend 2 Hwartkettingen met
meenemers

met ronddraaien
de vleugel in
halve korf

3 mee
nemers in
halve korf

10,00-15

Lengte/diam.: m
Breedte: m

2,2

2

1,75

2

0,57 (korflengte)

Breedte: m
Reinigingsketting/
rad

2,2

meenemerkruis
met 4 uitschuifbare platte stuk
ken, dat lang
zamer draait dan
het zeefrad

een meenemer
strijkt over
eerste zeefrad

0,60

Reinigingssysteem

zeefradreiniging

korfreiniging

zeefradreiniging

bewegende lichter

bewegende
lichter

bewegende
lichter

Afvoer bieten

verzamelbak / inh.
1000 kg mecha
nisch kipbaar

verzamelbak / inh.
1000 kg lossen
door meenemers

transporteur
naar meerijdende
wagen

verstelbare trans
porteur naar mee
rijdende wagen

op langszwad
op het land

verstelbare
transporteur
naar mee
rijdende wagen

Kopper soort:
0 taster/aantal
schijven / breedte
mm
Kopmes, stand
Koparmlengte: mm
Gewicht / taster : kg
Aandrijving
Voorloop

geduwd

geduwd, 1 rijig

geduwd, 2 rijig

afwezig

afwezig

geduwd

520/4/180
schuin, 45°
860
35
aftakas
afhankelijk van
de trekker

550/6/200
gebogen, recht
1330

550/8/340
gebogen, recht
1000
55/55
aftakas
afhankelijk van
de trekker

Rijenpoetser

80

aftakas
afhankelijk van
de trekker

485/4 + 1/115
schuin, 50°
890
40
aftakas
afhankelijk
van de
trekker

aanwezig, dub
bel werkend

aanwezig

afwezig

Loofafvoer

verstelbare
glijgoot, op
langszwad

uit voorraadbak
op dwarszwad

verstelbare glijgoot op langszwad

—

Opmerkingen

bietenverzamelbak
achter de wielas

aangedr. wielas
bietenverzamelbak
vóór de wielas

aangedreven
wielas

prototype

*) Opgave fabriek.

afwezig

aanwezig
transporteur
met verstel
bare uitloop,
3 rijen op
langszwad

prototype

OP DE DEMONSTRATIE 1961 TE ELST
8

10

11

12

13

14

Vicon

Rustica

Schmotzer

John Salmon

Rational

Catchpole Cadet

1 rijig, met
verzamelbak
op trekker

RK 1-15
1 rijig, bieten en
loof op dwarszwad

BK 2
1 rijig, met ver
zamelbak, loofafvoer op dwars
zwad

1961
1 rijig, met
transporteur naar
wagen

1 rijig, met ver
zamelbak, loofafvoer op dwars
zwad

1 rijig, met trans
porteur naar
wagen, loofafvoer
op langszwad

Type

3,5
1,9
3,1

4,45
3,45
1,55

4,5
3,5
2,4

4,1
3,5
2,5

4,0
3,2
3,6

5,0
4,0
2,5

Lengte: m
Breedte: m
Hoogte: m

900/500
(kipbak)

1450 *)

1250 *)

1800 *)

1300

Gewicht: kg

1,5
2
7,00-12

2,3
2
links 4,50-21
rechts 10-18

1,5
3
links 8,50-12
rechts 7,00-12
vóór 6,00-10

2,0
2
rechts 950-335
links 8,50-12

1,6
2
7,00-16

Spoorbreedte: m
Aantal wielen
Bandenmaat

trekkeraf takas

trekkeraftakas
2 op de
machine

trekkeraftakas
2 op de ma
chine

trekkeraftakas

trekkeraftakas

trekkeraftakas

—

—

—

Aandrijving
Toercnregeling

hefinrichting
van de
trekker

hydraulisch van
af de machine

hydraulisch van
af de machine

hefinrichting van
de trekker

hydraulisch van
af de machine

hefinrichting van
de trekker

Ir.- en uit het

sloffenkruis
0 750 mm

schaar

schaar

driehoekige
schaar

schaar

schaar

Lichter soort

hoog/laag en
toerental

hoog/laag,
voor- cn achter
over, wijder en
nauwer

hoog/laag,
voor- en achter
over

hoog/laag, vooren achterover

hoog/laag,
wijder en nauwer,
voor- en achter
over

hoog/laag, vooren achterover

Verstelmogelijkheid

rooirekje
voor
geleiding

zeefrad

zeefrad

Hoover
50 mm

zeefrad

Hoover y2", steek
55/60/55 mm

Opvoerket./rad

—

1,3
2
7,50-20

l/i",

steek

—

0,80

0 0,60

2,1

—

—

—

0,42

3 meenemers in
halve korf

—

—

—

—

—

bewegende
lichter

zeefradreiniging

zeefradreiniging

kettingreiniging
en stavenrooster

transporteur
naar ver
zamelbak op
de trekker

op dwarszwad

kipbare ver
zamelbak met
meenemers
inh. 1000 kg

geduwd

geduwd

—

zie no. 7
—

30

530/5/240
schuin
1200
90

—

550/8/325
gebogen, recht
1160
85
aftakas
afhankelijk van
de trekker

0 0,95 met ver
stelbare tanden

Machine

2,5

Lengte/diam.: m

—

0,40

Breedte: m

verstelbare tanden
in zeefrad

Hoover l/i", steek
55/60/55 mm

Reinigingsketting /
rad

1,55
0,40

Lengte/diam.: m
Breedte: m

zeefradreiniging

kettingreiniging

Reinigingssysteem

transporteur naar
meerijdende
wagen

verzamelbak
inh. 1400 kg
lossen door
meenemers

transporteur naar
meerijdende wagen

Afvoer bieten

geduwd

geduwd

geduwd

Kopper soort:
0 taster/aantal
schijven/br.: mm
Kopmes stand
Koparmlengte:
mm
Gew. taster: kg
Aandrijving
Voorloop

Hoover
50 mm

y2",

steek

1,05
0,42

450/5 + 1/150
schuin, 45°

460/6/170
schuin 30°
620
45
vanaf de wielen

520/6/190
gebogen, recht
750
45
vanaf rechterwiel

—

—

35
vanaf de wielen
50 %

—

vanaf hoofdwiel
25 %

aanwezig

aanwezig

aanwezig, dubbel
werkend

aanwezig, dubbel
werkend

aanwezig

aanwezig

Rijenpoetser

wordt ver
spreid door
rijenpoetser

uit voorraadbak
op dwarszwad

uit voorraadbak
op dwarszwad

verspreid door
rijenpoetsen

uit voorraadbak
op dwarszwad

verstelbare
glijgoot op
langszwad

Loofafvoer

bietenverzamelbak
vóór de wielas

bietenverzamelbak
boven rechterwiel

Opmerkingen

UITGAVEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK
EN RATIONALISATIE, VERSCHENEN NA 1 JANUARI 1955

No. 27

HET MECHANISCH ZAAIEN EN PLUKKEN VAN STOPPELKNOLLEN
DOOR IR. P. WIERTSEMA EN IR. H. V. F. M. VAN HAPERT, april 1955

No. 28

TECHNISCHE GEGEVENS WIELTREKKERS
DOOR IR. F. COOLMAN, april 1955

No. 29

JAARVERSLAG 1954, mei 1955

ƒ 0,75

No. 30

ARBEIDSMETHODEN IN DE GRAANOOGST
DOOR IR. A. MOENS EN N. HOOGENDOORN, juli 1955

ƒ 2,—

No. 31

NIEUWE WERKMETHODEN IN DE SUIKERBIETENOOGST
DOOR IR. A. MOENS, september 1955

ƒ 3,-

No. 32

TECHNISCHE GEGEVENS PLOEGEN
DOOR IR. J. C. GLERUM, september 1955

ƒ 2,75

No. 33

TECHNISCHE GEGEVENS VAN HOOIBOUWWERKTUIGEN
DOOR IR. P. WIERTSEMA EN IR. J. A. P. SMIT, juni 1956

ƒ 0,65

No. 34

JAARVERSLAG 1955, augustus 1956

ƒ 0,90

No. 35

GRONDBEWERKINGSMETHODEN EN -WERKTUIGEN
DOOR IR. J. C. GLERUM, maart 1957

ƒ 1,80

No. 36

VEENKOLONIALE AARDAPPELROOIERS DOOR IR. J. CRUCQ, maart 1957

No. 37

J AAR VERSLAG 1956, juli 1957

Is uitverkocht

No. 38

GEREEDSCHAP VOOR HET LANDBOUWBEDRIJF DOOR
N. HOOGENDOORN, IN SAMENWERKING MET IR. A. MOENS, juli 1957

Is uitverkocht

No. 39

WERKTUIGEN VOOR HET REINIGEN VAN GREPPELS EN SLOTEN
DOOR IR. J. A. P. SMIT, augustus 1957

No. 40

MACHINAAL MELKEN DOOR P. J. J. VAN HELDEN, MET MEDEWER
KING VAN IR. H. J. TER VEER, DR. R. A. DE WIDT, J. J. M. v. d.
EUNDEN EN IR. L. H. HUISMAN, september 1957

Is uitverkocht

No. 41

DE RENTABILITEIT VAN DE TREKKER OP HET VEENKOLONIALE
BEDRIJF DOOR IR. J. D. NEUTEBOOM, september 1957

ƒ 1.75

No. 42

ARBEIDSMETHODEN VOOR HET POTEN VAN AARDAPPELEN DOOR
IR. A. MOENS, P. F. GIESSEN EN N. HOOGENDOORN, maart 1958

Is uitverkocht

No. 43 STALVERBETERING DOOR IR. H. BERGHOEF EN H. R. POELMA, mei 1958

ƒ 3,25

No. 44

JAARVERSLAG 1957, juni 1958

ƒ 1-

No. 45

MECHANISATIE VAN DE SUIKERBIETENOOGST DOOR
E. STROOKER, N. HOOGENDOORN EN IR. J. JORRITSMA,

juni 1958

ƒ 1,75

No. 46

ARBEIDSMETHODEN IN DE HOOIOOGST DOOR B. J. VAN PUTTEN,
IN SAMENWERKING MET IR. A. MOENS, juni 1958

} 2,30

No. 47

NIEUWE ARBEIDSMETHODEN BIJ HET MELKEN EN HET INKUILEN
DOOR H. A. DE VRIES, november 1958

f 1,50

No. 48

TECHNISCHE GEGEVENS WIELTREKKERS DOOR IR. F. COOLMAN, MET
MEDEWERKING VAN H. B. LEEUWERKE; 2e bijgew. druk, december 1958

ƒ 5,-

No. 49

NORMTIJDEN VOOR LANDBOUWWERKZAAMHEDEN
DOOR IR. A. MOENS, maart 1959

f 0,50
Is uitverkocht

No. 50 JAARVERSLAG 1958, augustus 1959

f 1,-

ƒ 1-

ƒ2,ƒ 0,90

No. 51

GEREEDSCHAP VOOR HET LANDBOUWBEDRIJF DOOR N. HOOGEN
DOORN, IN SAMENWERKING MET IR. A. MOENS, 2e druk, januari 1960

ƒ 2,50

No. 52

MACHINAAL MELKEN DOOR P. J. J. VAN HELDEN, MET MEDEWER
KING VAN IR. H. J. TER VEER, J. J. M. VAN DEN EUNDEN, DRS. K. E.
KROLIS, DR. R. A. DE WIDT EN W. ROSSING, februari 1960

ƒ 2,50

No. 53 JAARVERSLAG 1959, augustus 1960
No. 54

MECHANISATIE VAN DE SUIKERBIETENOOGST, SAMENGESTELD
DOOR IR. J. JORRITSMA, DRS. K. E. KROLIS, E. STROOKER EN
IR. J. TERPSTRA, september 1960

S 1,-

ƒ 1,25

No. 55

DE VERDELING VAN BIETENZAAD DOOR ENKELE ZAAISYSTEMEN
EN DE CONSEQUENTIES DAARVAN VOOR HET ZAAIEN EN DE VER
ZORGING VAN SUIKERBIETEN DOOR E. STROOKER, oktober 1960

ƒ 1,25

No. 56

DE ARBEID BIJ DE RUNDVEEVERZORGING DOOR IR. H. W. VOS,
november 1960

ƒ 2,25

No. 57

TECHNISCHE GEGEVENS WIELTREKKERS DOOR IR. J. TERPSTRA EN
H. B. LEEUWERKE; 3e bijgew. druk, maart 1961

ƒ 1,50

No. 58

NIEUWE WERKMETHODEN BIJ HET TRANSPORT IN DE GRAANOOGST
DOOR H. A. SCHAAFSTAL, juli 1961

f 1,50

No. 59

JAARVERSLAG 1960, juli 1961

ƒ 1,25

No. 60

DE MECHANISATIE EN RATIONALISATIE VAN HET KLEINERE GE
MENGDE LANDBOUWBEDRIJF DOOR IR. W. P. M. CORSTIAENSEN,
MET MEDEWERKING VAN IR. F. COOLMAN, K. MARTENS, J. BOUMA
EN J. VISSER, oktober 1961

ƒ 3,75

No. 61

DE ARBEID BIJ DE VARKENSHOUDERIJ DOOR IR. H. W. VOS EN
B. J. VAN PUITEN, juni 1962

ƒ 2,—

PRIJS ƒ 1.25

VERKRIJGBAAR BI)
INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK EN RATIONALISATIE
DR. S. L. MANSHOLTLAAN 12, WAGENINGEN
DOOR STORTING OP GIRO 8 8 0 0 1 8
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