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VOORWOORD~
Nu reeds een aantal jaren aan de vlassers scholen in Nederland onderwijs wordt gegeven
in de verschillende
onderdelen
van
de vlasbewerking~
is door de leraren aan deze scholen een vrij
uitgebreide
hoeveelheid
leerstof
ten dienste van dit onderwijs
verzameld.
De bronnen,
die hiervoor
aangeboord
konden worden, waren
niet groot. Enkele boeken en geschriften
uit het klassieke
land van de vlasbewerkin&
België,
zijn geraadpleegd.
Verder
heeft men er zich op toegelegd
de nodige gegevens uit de practijk te verzamelen
en te beschrijven.
Op deze wijze is op de verschillende
vlassers scholen een
hoeveelheid
leerstof ontstaan,
die slechts ten dele in de vorm
van gestencilde
dictaten aan de leerlingen
meegegeven
kon worden. Bovendien
was de op deze wijze ontstane
leerstof op de
verschillende
scholen uiteraard
niet precies
gelijk.
De behoefte
deed zich dan ook gevoelen
deze leerstof
gezamenlijk opnieuw te bewerken
en in de vorm van leerboeken
vast
te leggen. Dit heeft dan bovendien
nog het grote voordeel,
dat
de leerlingen,
hetgeen
zij op de scholen geleerd
hebben mee naar
huis kunnen nemen en ook ouderen of belangstellenden
in deze
tak van het bedrijfsleven zich deze leerboeken
kunnen aanschaf-

fen.
Het leerboek over het roten van vlas is de eerste van een
serie, die thans op stapel staat. Het is samengesteld door de
heren A. Vandeputte - hoofd der vlassersschool te Koewacht en
Eeè2(gem. Aardenburg) en H.A. v. Gremberghe - hoofd der vlassersschool te Standdaarbuiten in samenwerking met enkele deskundigen van het Nederlands Vlasinstituut.
De samenstellers zijner zich van bewust, dat bijhet gebruik van deze eerste uitgave nog wel onvolkomenheden aan het
licht zullen komen. Zijhouden zich dan ook voor eventuele opof aanmerkingen ten zeerste aanbevolen.
Ik moge bij het verschijnen van deEe leerboeken tenslotte
de wens uitspreken~ dat zijin een behoefte zullen voorzien en
ook bij de practische vlassers aftrek zullen vinden.
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Voor het eigenlijke roten behandeld worcit is het nuttig en nodig voor een IQI
van het verloop van het "rootprooes"
eerst enkele algemene punten te behal
moals:
I
a de bouw. van de vlaeplant;
b de rootorganiBmen~
odeveraohillende
j
rootmethoden.

DE 130UW
VAN:OEVLASPLANT

Het vlas behoort tot de z.g.

"'bastvezels",

(sohors) van de'plant
bevindt.
Wanneer men een vläsplant
dwars dooranjJdt,
gende lagen van bui tèn naar binnen waa.rnemen:
a. Cuti, oula een waslaagje
b. Opperhuid
o.

Primaire

d.w.z.

dat de vezel Bioh in de
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~
or een go
n te beha

h in de

I

oop de voj

elemen~àir
------------

Y.E?.~~!~<!!~
ad a Cutioula.
tengë1- zi't-:

Di"

is

e~n ~eer dun wasla.a.gje,

~~~~

~~ ~ ,J.,0~~

ad b Opperhuidof Epidermis.

Deze is één laag

vezel

da.taan de buitenkant op de
cellen dikh De cellen hebben een

~e-ëeiwana:-De-oppërhûId dient ter besOherming van de onderliggende weefsels.
lesen de cellen bevinden zich huidmondjes, waardoor tljdens
het roten~ evenals door
Irstjes in de stengel het water met de baoteriën binnendringt.
ad

c Primaire

tnën;-ër.v/.z.

sohors,

welke

ongeveer

5

la.gen

dik

is,

bestaat

uit

losliggende

veel openingen in bevinden (de z.g. intercellulaire
timten).De cellen bevatten veel bla-dgroen waardoor d.e kleur van het vlas bepaald
~dt; ook het gevoel van het vlas wordt beïnvloed door het al of niet verwijderd
van de schors.
Door het roten wordt de middenlamel~ die uit pectine bestaat en
tBchorscellen aan elkaar verbindt, omgezet, waardoor ze los van elkaar komen te
~ggen. De sohorscellen melf worden eveneens aangetast, v~ardoor ze slljmerigworden.
~ardooris het mogelijkom ze direct na het roten door persen te verwijderen. B~ het
ë1i=ter

ziëh

p

ttuurdrogenworden deze cellen gebleekt door inwerking va~_ton
~ ~ ~'\,()~
..ld5\ ~~
1)Ai)'--r--

'Inaf door regen.

~

en lucht,

of spoe-

Teeamen vormen deze de z.g. teohnisohe ve~el.
êen lengte van 70 tot 100 cm, al naar gele,ng de soort
tas wa~rvan ze afkomstig zijn. Het aantalbundele in de sten~el varieert van ongead d Vezel bundels.

DëVëZëïbundéis.1iëbben

ter 20 tot 40. Deze bundels bestaan uit elementaire vezels (vezelcellen). Hiervan
!ggen er ongeveer 25 in een bundel.
31ementaire vezels hebben een lengte van ~ 25 tot 60 mm, het langGte zijn ze
t het lijf en in de hals en het kortste en dikste in de voet. Run lengte en dikte
!rschilt
ook naar de kwaliteit van het vlas; hun dikte bedraagt 20 tot 40./,.MidInin bevindt
zich een holte,
het lumen
genaamd.
Roe
groter dit lumen is, hoe dun1r de wand van de elementaire
ve~el, hoe liohter ook het vlas weegt. De vorm van
) elementaire vezels is afgerond hoekig en loopt naar beide kanten spits toe (zie

~hema) .
Aan de buitenkant

L tI.~,~ ...>
~k
~ c-{~
de vezel cellen omgeven met een laagje ~ectine (middenlael der elomentaire
dat enigszins verhout is.
Deze middenlamel is dus an~rs van
samenstelling dan die van de schors. Door dit laagje pectine zijn de verchillende elementaire vezels aan elkaar verbonden en vormen
zo samen de vezelbun-

zljn
vezels),

Hs.

M.~ ~~
.'-

~~4

---4ler
; r()t,j

snelheid

van

vermenigvuldiging

101..
~llenl
kant
Lat eI

.

~an

~ laas

~orgt I
~aa t 'IJ
1 (br~
1 of

5

ruld,
9kt.
ran de
Men kan naar gelang

trot)
3 groepen.
lT8.nde

1. aërobe.

a.an ka'

de zuurstof

die de baoteriën

Dezo kunnen zonder vrije ~uurstof

2. anaërobe. Deze leven zonder vrije zuurstof;
do voedingsbodem waarin ze leven,

t dus
~et

behoeven

een indeling

maken

~
niet leven, ~vvl..,'&v~V-tze maken n.l. ztlurstof vrij uit

3. faoultatief
anaërobe. Deze kunrlen met en zonder vrije zuurstof leven.
Tijdens het roten komen alle 3 soorten voor, zoals we later zullen zien.
,

Sohimmels

'---Sch1mm4ëls
!n

bestaan.

onderscheiden
zich van bacteriën
doordat
ze gewoonlijk uit meer oelZijontwikkelen zich het beste in hetzelfde milieu als de bacteriën.

en; ~~n spreekt bij schimmels naar gelanghet voedael dat ze gebruikenvan parasieten,
:e~f ~~ohyten en facultatieveparasieten.De voortplantingvan schimmels geschiedt
tellor sporen,
welke b.v. door de luoht kunnen zweven. Er bestaat een grote verscheim~e 'Inheid in soorten schimmels~ ook de sohimmels die het vlas dauwroten zijn zeer verz~n ~hillend in soort, b.v. in het voorjaar hebben we een geheel andere soort dan in
het vla~ goed o:p te f:1eFl7,enû
1
I zomer of in het najaar,
hetgeen
00 k aan de kleur_van
.

'~~7~

20v:~ri'
~''1u!~>~~cCt?Rc~1 f~'uP;J~A,-,--L/~?~
dige
Na deze korte inleiding over de bouw Vän de vlasplant en de werking van micro.
'.
:gani smen , is het mogelijk om op de vraag "wat is roten?" te antwoorden.
nd~ghE! Roten is n.l. het, door baoteriën
of schimmels omzetten van de pectine die de
n ..oo~horsoellen aan elkaar verbindt, zodat de vezel bundels los komen te liggen.
uitgevoerde
roting
de bovengenoemde
peotine
te
ri~n
Het is mogelijk om blj een juist
t e.. ~wljderen zonder de middenlamel der elementaire
vezels aan te tasten,
omdat zoals
terie~eds eerder is opgemerkt,
de middenlamelder elementairevezels anders is samenge'ze zeeeld

dan

de middenlamel

van de schorscellen. De pectine der elementaire vezels is
dus meer lignine) waardoor het zijn grotere weerstand tijGa.at men echter
het rootproces
te ver doorzetten,
dan

dl. meer verhout (bevat
ens bet roten verkrijgt.
s die -rdt ook de pectine
der elementäire
vezels
aangetast,
waardoor
de onderlinge
s.ameneen ~g der elementaire vezêls vermindert en men dus zwak vlaslint verkrijgt.
Men

;f
e t
,

,

tempereekt

~m ter.

in dit

Het roten

gevalvan te ver roten(overroten)
is dus eigenlijkeen soort

ver

.

rotting'lvandaar~~naa~roten.
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:eling
1. Warmwaterroöi
2. Dauwroot
la)

.

3.
4.

Koudwaterroot
Blauwroot

5.
6.

Physiech

C'ntslui

ten).

)-'~

Chemisch ontslui ten. ,./\ rts

.

\ J.-1,

J-~"'~0

lr " ,

~,4

~..(

1

-51~ Warmwaterroot

Tij

Hieronder rekent men alle processen waarbij gewerkt wordt met warm water, o.a Het
gewone warmv~terroot in bakken, kanaalroting,
roten met luchttoevoer,
roten met
ze a
toevoeging van chemische stoffen,
roting met toevoeging van bacteriën,
e.d.
Het

gera

2. Dauwroten
Hierbij

wordt

het

vlas

in gerepelde

of ongerepelde

toestand

opengespreid

land.

3. Koudwaterroot
Dit kan.:...gebeuren

in stilstaand

of in

stromend

koud water

(zoals

vro eger

Het
en r
op hl--~
den.
Het
in dt ~:z;

Leie) .

~~1.U4I.4,..J.
:

.

de ]
het
sch1

.

~

"
~
9

-,

!:.. Bla'iwropt
"
e;
/1-'
i! ..I/Urm'}
Het vlas wordt hierbij in sloten of putten dir~~tû~~let-veTa:-á.:r
geroot.
In
de sloten of putten wordt er modder overheen gebracht'. Typisch voor dit vlas is urt]
1
zijn blauwe kleur.
2
3
Physisch
ontsluiten
4
EigenlijK kunnënWe hierbij niet van roten spreken omdat bij physisch ontsluitel
geen bacteriën"- of schimmelwerking plaats heeft. Het gebeurt in autoclaven
onder
druk; bijeandruk van 2 atm. zou dit proces ongeveer 6 uur duren. Hierbij vindt ee
hydrolyse plaats,
waarbij de pectine verwijderd wordt. De pectine zou hierbij nog te r do
,

;.

1.

rug

te Winnen

zijn voor de fabricage

van nevenproducten.

n ka

i ~t

Û

- ,(Q}.

6. Chemisch ontsluiten

'.'-Ëvenmin
als' bij physisch
o:1.tslui ten kunnen we hierbij~van
roten spreken,
aange' 2.
zien hier de pectine
wordt afgebroken
door een scheikundige
stcf.
Veel is in deze pan
riohting
gezocht
omda.t het ~eer snel kan gebeuren,
practische
rasul ta ten zijn eohtel rdt.
nog we~nig geboekt
omdat de kosten ervan veel te hoog zijn.
De enige mogelijkheid
van chemisch ontsluiten
bestaat
hierin,
dat het vlas
~ 3.
eerst
groengezwingeld
wordt, waardoor het volume, waarop .de chemische
stoffen
moeo~mp
ten inwerken)
veel geringer
wordt. Na het grcenzwingelen
wordt het lint tot voor
4.
ren versponnen
om daarna op de spoelen
ontsloten
te worden. Deze methode is o.a.
in Engeland,
ZWAden en Denemarken toegepast.
De fijnste
garennummers
kan men hierbij scr
ater
tot op heden echter
niet bereiken.

1
g~QNE WA~NATERROO~
--~~,---'_.._--

l

empO
ls hE
nderE
an 1~

!~-9_NTLOGINGSTlJDP!RK
van verschillende
stoffen
die
v
Ontlogen
beotaat
uit het oplossen
en wegspoelen
zich
in het vlas bevinden, zoals chloor, suikers, looistoffen, e.d. Ook spoelen bijelijk4
ontlogen
grond, bladeren
en kaf die zich nog in het vlaA bevinden weg. Men kan het ok ti
ontlogen
vergelijken
met wat. in een theekan
in het klein
gebeurt;
wanneer mert er pooll
warm water op doet lossen verschillende
stoffen,
die zich in de theebladeren
bevine pr1

den op. Hetzelfdo

gebeurt

met de stoffen,

die zich in het vlasbevinden.
Tijdens de ter

ontloging verkrijgt men + 12% gewichtsverlies.

Vlanneer
stoffen
door
voor

een

vlot

,

deze stoffën
in het vlas blijven zitten,
kunnen verschillende
van dez9pokg'
bacteriën
tijdens het roten wq,rden omgr~et in?;uren"1 wa ~ nad.elig
is [eval
verloop

van

het

rootprocesJ~v",

W3z10--v1 .y' ffÛVt.

Het ontlogen
kan gebeuren
bij verschillende
bij de verzamelaar
25°C. Men moet de temperatuur

temper&turen,
vooral
in het

Ylh

I//~,

b.v. van 180 tot
voorjaar
en wanneer

het vlas nat is van sneeuw of regen, enige graden hoger nemen dan dat hat in de bi
moet zjjn, omdat het in de buisleidingen en in de bakken
zelf
ook al tijd enkele
grao nder
t lkaa
don afkoelt.
'

De duur van de ontloging

hangt

in hoofdzaak

af van de Itempera tuur.

Immers

het

van stoffen gebeurt in warm water sneller dan in kouder. Verder spelen0 et b
en z
i de soort vlas,3de vlotverhouding
en de } h oevee lheiditUil (grond', kaf, bladeren)
oplossen

'

hierbij

een

rol.

)J-J"'.cr.vL--~
).~c.>'~~

~

,

tt"o-t>

,

,
,

,

"V>, ~Q/')lf)

,

~~H~

::J:

tb~~~~

iaa1

De ontloging
duurt bij een temperatuurvan 18 C ongeveer
11 uren,
bÛ ee~ temp at w
ratuur
van 22 C ruim Î uren, bij een temperatuur
van 24 0 6 uren, bij een tempera~ 1 en i
van 2600 ongeveer4 ur~n. De tijdzegt echter niets, de verschijnselenalles.
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Tijdens

.

de ontloging

nemen we de volgende

verschijnselen

o.a'Het opstijgen van luchtbelletjes
uit de met lucht
~ met 'ze aan de oppervlakte komen barsten ze open.
~Het water zakt ~ 10 cm, doordat het in de plaats
gëIëre!en. ~w~
0w.:.. &-~ ~
rr,

waar:

gevulde
treedt

stengel delen.

Zodra de-

van de lucht. in de sten-

Het water wordt bruin.
Dit wijst ons op het oplossen
van bovengenoemde
stoffen
d op heen het opnemen van grond, kaf, bladeren;
enz. Het water kan soms bijna zwart wo~
den.
Het opstijgen van gasbelletjes.
Dit wijst ons op de ontwikkeling
van bacteriën,
.
'ze gaan reeds verschillende
stoffen
omzetten,
waardoor
gasbelletjes
ontstaan.
r ln deDeze barsten
niet open als ze aan de oppervlakte
komen maar zetten
zich af aan
de rand van de bak, dit openbarsten
was wel het geval bij de luchtbelletjes
aan
het begin van de ontloging.~Aan
de kanten van het kijkgat komt een randje
wit
schuim. Wanneer dit randje ~.5 cm breed is laat mêJ11ïët~ögIngswater-~t. . In "~ormaal nemen we voor de ontloging
een temperatuur
van 22 tot 24°0. Soms ges lS
~rt het ook wel dat men een hogere temperatuur
neemt, o.a.

1.

Bij grote

drukte

2. Bij een hogere

3. Wanneer

aIU .

ond J.teD
er

de b0stc

temperatuur

na het

4. A.J.,&~ ~rt~

in

ontlogen

tijd

van

het

van het koudwaterreservoir
de helft

van het

bra.nds4i&-fJ.s.ch~n)

~

seizoen

water

(

.

wordt

afgelaten

(~f7

JJ~H:!:Qhik;t..

~ndt eel11. Bij grote d~te
in de beste tijd van het seizoen wint men niet alleen een paar
nog te~ doordat de ontloging vlugger gaat, doch wanneer het b.v. 's avonds 6 uur is,
~ kan bij
tat voor

,

aange-2.

een temperatuur van 26 0 om 10 uur de ontloging nog beëindigd
de nacht nog opgezet kan worden voor de ontwikkeling.

In het

warmste

:pen tot b.v.

I~ndeze

worden,

van de zomer kan de temperatuur van het koudwaterreservoir op28°0. Het is begrijpelijk dat er dan ook bij die temperatuur
ontloogd

JJn echtc;rdt.

vlas

fen

3. Wanneer

moe-jIlpGr~ 1;uron

t voorga

de helft
van het ontlogingswater wordt afgelaten"~eemt men hogere,
~'<Á ~~~
)I/) "~
_voor ~_et ge~k
van. de bedieningJ (zie la ter).
f ~

i?~~ -:) b~f/~

.

A.-iJJ~'''-hJ

Ai:;J -) ~k.""~-«>L--::::

hd~w;J...

.

v":"o/ uv--//

:..~,

LP/ /L-.-l

S o.a.
4. De overvloed van st06kmat~riaal komt op het oginblik wéinig meer voor omdat
n hierbijscheven verkocht worden voor verschillende doeleinden o.a. het maken van bouwjaten,

isola tiema

teriaa-l.,

e

.-/

.d.

Bij gebrek aan stookmateriaal gebeurt het ook wel, dat men ontloogt met een
jnperatuur die lager is dan 2200, Evenee~s zal men een lagere temperatuur nemen
.8het gemakkelijk past? b.v. wanneer
's avonds om 8 uur de roter"weg.moet en de
.dore morgen om 7 uur pas terug is, dan zal men als het mogelijk is een temperatuur

.

In 1700 nemen.
/;;/ J.cIi w,df!
1>C,en
,ffen d~e
We zullen de ontloging liefst znglang mogelijklaten duren, zodat er veel scha:loeIen bijlijke stoffen in het vffiterkunnen oplossen. Hier staat echter tegenover, dat het
kan het .Ikte lang kan duren,
daar dan de bacteriënreeds zijn ontwikkeld
en dus weg zullen
len er
looIen.
We wemsen een maximum ontloging met een minimum wegspoeling
van bacteriën.
'en bevi~ practijk
heoft uitgewezen, dat het gunstigste resultaat verkregen wordt als het

'ijdens d~ter

wordt afgelaten wanneer

het randje schuim 1.5 cm breed is.

Het ontlogingstijdperk
wordt beëindigd
door het aflaten van het water. Het kan
gebeuren
dat men het water na de ontloging niet helemaal aflaat. Dit zal het

van dez~k
ig is
~val zijn:

~

v; Je

1. Wanneer men gebrek heeft aan stookmateriaal
(~o~ij~ar
en najaaT)
2. Bij slechte afvoermogeljjkheden van het vuile water h~Ó\A.teo'P'~UI
3. Bij gebrek aan voedingswater.

tot

anneer

~
I tJ~/tt1!-.7

in de ba
De mogelijkheid bestaat ook om het weglopende ontlogingswater weer voor een
ele graûdere bak te gebruiken. Men kan deze dan voor de helft hiermee vullen door ze met
~aar in verbinding te brengen.
mars het
Wanneer het ontlogingsv~ter slechts gedeeltelijk wordt afgelaten zal men in
Ispelen OOjt begin i'etsmeer moeten spoelen,
waardoor
de w'aterbesparing
niet
zo groot is als
~ren)
en zich dat voorstelt. Ditzelfde geldt ook voor het afvalvmteren het stookmate'~~~~

Een kleine moeilijkheiddie zich bijgedeeltelijkeontloging voordoet is,
water voor de ontwikkeling niet zo gemakkelijkop de juiste temperatuur te

iaal.

~efi temp~t

lampera tu'Q)n is.
~

dat
krij-

r-,
"

~

...
.,
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Bijvoorbeeld

de temperatuur

van

het

ontlogingswater

is

22oC,

de temperatuur,

Bij de (

voor de ont.fikkeling
moet 30oCoworden,
terwijl van het water de helft
wordt afgela rnemen:
~,
ten, men moet dan water van 38 C toevoegen
om de gewenste temparatuur
te krijgen.
1. Het
~,
Eigenl~~ moet dan de temperatuur
van het water 40 C zijn, omdat het water in de le'
2. Het
-3" dingen en in de buk ook enigszins
afkoelt.
De moeilijkheid
die zich voordoet
is nu,
Het
dat men in de practijk
niet zo gemakkelijk precies
de helft
van de bak kan bepalen,
4 Er'
~aangezien
het peilglas
oP de bakken in de meeste roterijen
niet tot de helft
komt.
'
Ook is in dit geval de temperatuur
op de thermometers
van de bakken pas na een ha
HOOFD
uur juist
áf te lezen omdat het water zich niet direct
meng~ Men gebruikt
daarom.
we-zäg
als men de helft
van het ontlogingswater
aflaat
een zo hoogl~ogelijke
temperatuur
k hebben
'

3.

~ ~~)

bij de ontloging.

~~~

s tot

Het is ook ~egelijk gebleken
om te roten
zonder ontloging.
In bepaalde
~ken
wordt de ontloging
algemeen achterwege
gelaten,
gebrek aan voedingswater,
stookma~
do oorzaak. Hoewel beteriaal en sleohte afvoer van het vuile vmter zijn hiervan
paalde
sleohte
partijen
vlas met goed resultaat
zonder ontloging
geroot kunnen wor.
den, geeft het over het algemeen,
vooral
bij goede
kwaliteit
vlas? grote nadelen.
1. Zo zal de kans op verzuring
bij een normale spoeling
veel groter zijn?~~pr het

reeds eerder genoemde feit n.l.

de omzetting

2. De kleur van het vlas zal aanmerkelijk

van de in v~ter oPlosba~~t~nlën
zijn door de vuile
stoffen,
die

slechter

he

omgezet
zuur az

r ga~t r
rt

weer

dt.

Daar d
rondo~
gevoerd

~

op het vlas afzetten.
3. De soepelheid
en het gevoel van het vlas

peratuur
~uD0n niet 00goed zijn. De oorzaak hier~past. Me
va.n is de inwerking
van de grotere
~.9j3Ve_eIJl~:!d_~uur, of de afzetting
van sohade-ng de ark
lijke stoffen op de vezel.
n stijgen
Indien
de mOgelÏJ'kheid bostaa t moet dUS al tÏJ'd met. ecn VOI 1 8
dige ont~~J
ge- e meer af
root
worden.
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~ ...r; Dtll, '5
'J~
moeten E
zich

.

~

.

.II.!-ONTWII~I!pmST1JDPE~_j()tWJ\)

.

.

.

~-..Y)

;

~

~i;

. .

...

~19

.

#

VALJ.A.tMd

rt:Pr~~'J
f
~. () ~
~ .J
.

g bedrage

Ook b~

Wanneer het water na het ontlogen is afgelaten, wordt vers water toegevoegd. n. Daar c
Bij niet ontlogen komt dit vam~elf te vervallen. Hadden wo bij de ontloging nog geen uw roter~
Spoel,
bacteriënworking, bij het ontwikkelingstijdperkis dit wel het geval. Aangezien cr
luoht in het water aanwezig is hebben wo hier hoofdzakelijkte maken mot aërobe bae- tot 75°(
1. De
teriën,
die de zuurstof
welke nog in het water aanwezig
is verbruiken. Is de zuurstof uit het water. verdwenen dan sterven deze.
2. De

Naast deze aërobe bacteriënbeginnenook reeds andere groepenals facultatief
zal de werking van de
aërobe bacteriënongeveerbeëindigdzijn.De in het water aanwezigezuurstof is dan
vrijwel verdwenen, zodat de reeds voorkomende facultatiefanaërobeen anaërobebacanaërobe

en anaërobe

bacteriën te werken.

Na ongeveer

10 uren

3. De

4.

He
me
In hO
late~

tcriën zich dan volop kunnen ontwikkelen. De aërobe bacteriën scheppen dus eerst
een gunstig
milieu
voor de anaëroben
en de facultatief anaëroben.
De ee
Laatstgenoemden
zijn de grote pectine
omzetters,
die dus het vlas tot het einde t 300e
moeten roten. Men moet hiermeeeohtervoorzichtigzijn? omdat ze ook de pectine èer t schuim
elementaire vezels aantasten wanneer het rootproces te ver wordt doorgezet.
Dit
uikt wor
hefJft tot ~evolg dat het vlas verzwakt.
~w f-vG-\t\.l.,vi
~
beuren (
In de practijk
neemt men temperaturen
van 28 tot 30oC~ bij het slèChtste
vr~s
In he

neemt mon de laagstetemperaturen,bijhet beste vlas de hpogste.Ook hier zal men nneer er
evenals
bij de ontloging
de temperatuur
bij de verzamelaar
vooral
in het voorjaar ende weg
enige

graden

hoger

nemen

dan het

in de bak moet

zijn? omdat

het

in de buisleidingen

rzuren

en in de bakken zelf ook altijdnog enige graden zal afkoelen. Ook de temperatuur
van de ontloging speelt hierbijeen rol. Ditzelfde geldt ook bijhet spoelen, zoals
we later zullen zien.
Tijdens het ontwikkelingstijdperk nemen we de volgende verschijnselen waar:
1. Het opstijgen van gasbellen die zich afzetten aan de oppervlakte van de bak.

2. Het vormen van een laag yvit- schuim uit
3. Het

4.

water

wordt

brqin;

dit

udere

tor oplossen.
Het water
in de bak loopt
over,
dit komt doordat
er zich gassen
ontwikkelen.
Het
gebeurt
alleen in te~ midden en op het einde van het OoW.T., na enige tijd houdt
het op. fYJ ~u<1r)f~ 'M t ,J", \ft l. IbW-t'
Do gasson die ~ijdensdit tijdperk opstijgen zijnvooral waterstofgas en koolzuur~'

terstofgas
kan ontploffen, wat gevaarlijkis voor brand? vooral wanneer er vlas in
de buurt staat. Deze gassen moeten uit
de rootbak kunnen ontsnappen (zie bouw van
roterij).

w:

nog in het ~- paalde!

gas. Wanneerwe hier met vuur bijkomen
moetenwe voorzichtigzijn,aangezienhet waeen

ebben.
Bijer
n te vIt

deze gasbellen.

komt door de verschillende stoffen die

g

slijmen
t vlas 2
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na een haUOOFDTIJDPERK\r~
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.~\o,JA
kt d~arom I We zagen dUs-, dat het O.W.T. lan~m
in het H.T. overgaat.
ij rrtthoofdtijd~?~~.~
~ hebben wij te maken met anaërobe
en facultatief
anaërobe
bacteriën,
die het
Is tot het eind~ moeten roten.
Bij de werking van deze organismen
wordt de pectie ~ r kenlomgezet
in verschillende
afbraakproducten
waaronder
organische
zuren zoals bo...
citroenzuur
en andere zuren.
Het gevolg is, dat ook het water
~vt810~
~- zuur, azijnzuur,
I r gaat
. nen
a
0
reageren.
De ph kan zelfs
dalen tot een waarde van 4*. Dit heeft
op zijn'
wor-~t
weor tot gevolg dat de werking van de bacteriën
door de lage ph sterk geremd
d l

~~*
~

~a e en.

Idt.

~~~n. in rondom
I Daar

~

di

~aak

.
h J.er-

.en,
(

de ogtimum temperatuur
van de facultatief
anaërobe
\;In do anaërobe
brtcte36 0 ligt,
moet de temperatuur
van het water tijdens het roten langzaam
~evoerd worden. Dit gebeurt
door op bepaalde
tijden vers water met een hogere
~eratuur toe te voegen (spoelen).
Dit spoelen wordt in de practijk
algemeen toe-

e

0

.

h de1äSt. Men neemt voor het spoelwater
een temperatuur
van 45 tot 75 C, al naar geran sc a
~g de afkoeling
van de bak. Immers wanneer de bak afgekoeld
is, zal hij meer moe.
~ stijgen
om de gewenste hoogte te verkrijgen
dan wanneer hij niet
is afgekoeld.
van het spoelwater
zullen nemen.
gl~ ge- ~ meer afkOeli ng hOe hoger we dus de temperatuur
.
~~jA
Imoetth er echter rekening mee houden dat de stijging
niet meer dan ongeveer
2~oC
I.',.tL
g bedlagen,
omdat de bacteriën
slecht
tegen temperatuurschommelingen
bestand
zijn.
niet te groot
~.~
Ook bij het afkoelen
van de bak mogen de temperatuursohommelingen
h er
minder groot (zie
:g~:oegd. ~. Daar deze afkOeli ng~l\e~hter geleide lij~ ga at is het\:padeel
g geenpw roterij).
Sb_~~~,.~N~~\~f'~~e
.J)~'\.i~
~ie~ c~
Spoelen is dus op bepaalde tijden vers water toevoegen met een temperatuur
van
~~o e aC-tot 75°0 dat dient om:
e zuur1. De temperatuur
in de bak te doen stijgen (belangrijkste)

~

,

,

,

,

,

,

"

lt

2. De bak geli~tig
te verwarmen
~~,)
De afsoheidingsproducten
van de bacteriënte verdunnenOn af te voeren
4. Het vuil in de bak zoveel mogel ijk te verwijderen ('\fooral Onderin), waardoor

3.

-'

?U
atlef
l

ng. van de
Df lS d an

It)~
,

b

men een betere

kleur

krijgt.
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In hoofdzaak
dient het spoelen dus om de bac~~ën
in~n optimale
omgeving
late~leven.
.
De eerste 12 uren nadat een bak vlas opgezet is met een temperatuurvan 28
h~t e::ndet30°C, dus tijdens h6t O.W.T., mag niet worden gespoeld.
Gewacht moet worden tot

ro e bac118eerst

-

~tl~? cer
: lt

t schuim verdwenen
is
~ikt wordt is ongeveer

en het water gedaald.
De hoeveelheid
sproeiwater~
20% per 24 uur. Het spoelen kan op verschillende

~"A,'

,beuren

IV).

~

ievI s

(zie

hoofdstuk

die gemanieren

In het algemeen geldt dat er niet te weinig of te veel gespoeld mag worden.

%~l men jende
Inneerwegge
er !.e_worden
afbraakstoffen"en
niet op
vol~r~a~r
spoWeinigIt~e~poel_~wordt
eTd:
et vlas krijgt dan
een de
donkere
kleur
terwijl het
ook vuil
de kans
j

.

.el~lngen
Ira uur

Irzuren groter wordt? Door te veel spoelen krijgt men wel een betere kleur, doordat
slijmen die tijdens
het roten
ontstaan
beter zijn weggespoeld,
doch het gevoel van

l1 zoals

itvlas

iar:
bak.

ibben.
Bij enkele manieren van spoelen (zie hoofdstuk IV) bestaat de mogelijkheid dat
,n te vlug spoelt. Hierdoor vermengt het warme water zich niet voldoende met het

zal

magerder

zijn.

Verder

zal

te veel

spoelen

gewichtsverliestot gevolg

h t
,udere
il1 e wa-,paalde

w~ter
in de bak, waardoor het plaatselijk te warm opstijgt. Hierdoor zullen
strengen z.g. verbranden. Zij zijn donker van kleur en schrappig.
Door d.e

i1
I~den.

temperatuur

J hoge

Het

~ houdt

kool ZUurhet wailias in
DUW
van

I

is de bacteriewerking

op deze

Tijdens het hoofdtijdperk
nemen we de volgende
1. Een langzaam opstijgen
van gasbelletjes

plaatson gestopt.

versch~jnselen

wa.ar~

2. Een steeds vetter worden van het rootwater

3.

Enkele
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vlas geroot is daalt het water in de bak: maximrt::-~l

) '-"~\..~W~

{. VERSCHILLENDE SPOELSYSTEMEN
'--1rê'f"dpoelenheéft
toT-doeï
om de temperatuur in de gehele bak op de gewenste
?ogte te brengen of te houden en het vuil
en de afbraakstoffen die tijdens het

roten

.

ontstaan

te

9

-

verwijderen. Dit gebeurt door water aan een rotende bak toe te

1

ken

a) Het periodiek spoelen zonder vooraf water af te laten
b) Het periodiek spoelen, waarbij men vooraf water aflaat
2. Het doorlopend spoelen

..

.

3.

Het

~poelen

<?p ongerege11e

tjjden.

,f

die

de mees

De

tijen
"-

vII

sommige

lt ~~~--'"""~ 'U.~
VoJC/{
!-t,
C~~"')o.e"l1A)~'V'-'/.t_"
~(~) '0't)');..ttv)
ad 1a. Deze m~thode is zeer eenvoudig. Men gaat als volgt te werk: Men draait,
sproeikranen van de verschillende bakken een bepaald aantal slagen open, zodat
het regelen van de temperatuur in de verzamelaar na b.v. 30 minuten een bepaal'
hoeveelheid water (+ 10%) in de bak is gestroomd. Tegelijkertijdloopt dan ongev
dezelfde hoeveelheid water door do overloop, die een communicerend vat vormt m
de bak, weg.
Bij dit systeem spoelt men bij voorkeur om de 12 uur. De temperatuur van hei
spoelwater hangt af van het aantal graden, dat het water in de bak moet stijgen,
Een moeilijkheid aan deze werkwijze verbonden is het bepalen van het aantal slag!
dat de sproeikraan opengedra~id moet worden om b.v. 10% in 30 min. te spoelen.
moet dit bij een nieuwe sproeileiding proberen.

/'

De

voegen van een bepaalde
temperatuur,
terwijl tegelijkertijd of vooraf eenzelfde
h1 vlas
(gl
veelheid
vuil water langs onder in het midden van de bak wordt afgevoerd.
dens de
Hoewel het principe
van de spoelsystemen
altijd hetzelfde
blijft, bestaan
ei
(Z
verschillende
manieren
waarop dit water wordt toegevoegd.
Deze manieren
variër
DO
in de tijd van het spoelen,
de hoeveelheid
en de temperatuur
van het water. Zo
proces'
nen' we:

normaal
'ton kor
De

lang

du:

nieuw

g

keer 11,
schijnlijJ
versheil
hoeveel:
riaal V
rij is d,

VO

vlas ui
ad 1b. Bij deze methode laat men vooraf de hoeveelheid water, die men wenst te s
ge:toot
len J.f (b.v. 10%). Dit kan men controleren aan de hand van het peilglas. Daarna om deze
wor{/t op de gewone manier via de spoelleiding de bak weer volgela.ten.
Deze manil worden.
van werken heeft de volgende nadelen:
en de V
1. Men heeft meer wérk. Van alle bakken immers moet het water eerst afgelaten~
Do
is dit bijna 1 uur).
don (voor 8 bakken
2. Bij elke spoel tijd moet de grote kraan van de bak worden opengedraaid.
het gevaar met zich mee, dat bijhet weer dichtdraaien
er vuil tussen

komt, zodat hij niet

ja

helemaal

1.

Dit brei

2.

de kraai

afsluit.

3.

I

EeJ
ad 2. Hierbij staat de spoelleiding
dag en nacht een beat je open, zodat doorlope
proef",
Deze manier van werken heeft de volgende
een geringe doorstromingplaats heeft.
ze het I
voordelen:
deze. D
1. Het water in de rootbak heeft geen gelegenheid tot afkoelen, hetgeen vooral er steel
het voorjaaren het najaar van belang is.
tJ~ ~~
a..~J o-J ' 0~
partij kl
2. Bij bepaalde soorten vlas kan de kleur blanker zijn. Dit komt, omdat er zeker I
Do
de dubbele hoeveelheid water gespoeld wordt dan normaal.
stand V
De nadelen zijn echter vrij groot.
Deze zijn:
in de r'
1. Meer werk doordat er meer gecontroleerd moet worden. De temperatuur van de kl
Va
en dus ook van de verzamelaar moet dag en nacht op peil gehouden worden.
verdere
2. Het vlaslint
is doorgaans
schraler (door wegspoeling van vetten, slijmen,
nen doe]
enz,

3.

Het spoelwater wordt slecht over de bak verdeeld, omdat er te weinig water~
lijkwordt ingevoerd, zodat de druk gering is. Door een dunnere spoelloidingl

fijnerespoelgaatjes zou dit te ondervangen zijn, doch hierbij
niet denkbeeldig.

1. :Bij h,
slotl

is verstopping

2. Deze
daar
trok:]
ad 3. Hierbij gaat men te werk als onder 1a, doch het spoelen vindt op ongerege14
3. De u,
tijden plaats.
Men spoelt wanneer'de afkoeling te groot geworden is of er<kanso1
hout:
verzuring ontstaat. Men heeft dan het voordeel dat er in warme jaargetijdenmind
voze:
gespoeld moet worden (water-en brandstofbesparing
en minder afvalwater). ln kou
De
perioden
vervalt dit voordeel.
Beslist een nadeel
is~ d,a t de bakken niet

in serie gespoeld kunnen

hetgeen
extra werk en controle
meebrengt.
Bovendien
regelmaat
en controle
in de roterij verdwenen
is.
\$..-~I/Il
~~~.

J.fÀ~J~~

W;l '\-13
Ji-.F-~
'tl..
\

ernstig

nadeel,

dat

len de I
de fa br

sen,
wordt

') l
-'

we:

h,

hang de:
Bij
iI'ëtbëpalen--vän
de rootrjjpheidsgraadis een van de voornaamste onderdelen
ten. Di"
de vlasbewerking,
die alleen
na enige ervaring te hebben opgedaan good kan gese dat toe]
is hier dus mede de leerschool.
Het is zo belangrijk,
omdat fout
den. De practijk
die zijn
hierbij begaan,
door geen enkele bewerkingmeer goed te maken zijn.
zullen
i

3~

V. EINDE DER ROTING
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is een

worden,
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elfde
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De rootduur wordt sterk beïnvloed door verschillende factoren o.a. de soort
vlas (goed of slecht, grof of fijn)) de tijdvan plukkenj 'de weersomstandigheden tijd.
:estaan
er dens de groei, de bemesting en de tijdvan het jaar, waarin het vlas geroot wordt
(zie kennis van het vlas ten aanzien van het rootproces).
variëre~
Door
deze factoren is het dus onmogelijk om van te voren de duur van het rooter, Zo k~
proces vast te stellen. Na veel ervaring op dit gebied kan "men wel schattingen maken die de werkelijkheid dicht benaderen, maar het blijven altijd schattingen en door
I

I

de ~eest ervaren roters worden dan ook dikwijlsnog grote vergissingen gemaakt.
De gemiddelde

rootduur bedraagt voor goed vlas ongeveer

100 uren. Mindere pa~

I tijenvlas kunnen op 50 uren geroot zijn; daarnaast komt het echter ook voor, dat
sommige soorten zelfs langer dan 10 dagen moeten zitten. Dit is echter niet als
draait d! normaal te beschouwen. Over het algemeen kunnen we zeggen, dat lage grove kwalitei-

)

n zodat

1

"tenkort en fijnegoede kwaliteiten lang zullen roten.

"

n'bepaaldl
De eerste keer, dat "in het voorjaar in de bakken geroot wordt, zal het altijd
an ongevej lang duren. Dit zelfde is eveneens en in nog ergere mate het geval, wanneer in een
vormt meI nieuw gebouwde roterij voor het eerst geroot wordt. Daarom zal men voor de eerste
keer liefst slecht vlas nemen, dat gemakkelijk root. Het langer roten vindt waarvan het schijnlijkzijnoorzaak in de afkoeling door de kou van de muren, dan w01 door de
t stijgen. versheid van de muren. Het laat zich n.l. denken dat er na elke roting een grote
tal slagel hoeveelheid rootorganismen op de muren van de bakken achterblijven, die als entmatespoelen. ] riaal voor de volgende bakken beschouwd kunnen worden. Bij een nieuw gebouwde roterij is deze entstof niet aanwezig, waardoor het dus langer zal duren.
,
Voor het eerste onderzoek, of een bak vlas geroot iS7 wordt eerst een handvol

enst te s'vlas uit de rootbak getrokken. Wanneer hieruit blijkt,dat het vlas geroot of bijna
s. Daarna'geroot is, wordt een hele bos uit de rootbak genomen, soms ook wel 2 of 3 bossen,
Deze manilom deze nauwkeurig te onderzoeken. Deze bossen dienen plat op de grond gegooid te
worde.
gelaten w en
Id Dit bre
~~ de kraa'

Doet
f
d vezels

men dit niet en vallen de bo~sen op de voet, dan zullen de stengel

beschadigd worden.
Do volgende punten kunnen reeds een aanwijzing geven of het vlas gaar is:
1. De kleur moet lichter en bleker zijn dan ze oorspronkelijk geweest is
2. De houtpijp is bros. Bijhet knijpen van de stengel hoort men een knappend

luid

3.

Er komen gespannen boogjes voor van losgelaten

ge-

lint.

t doorlope
Een definitieve controle van de rootrijpheid heeft men pas met de z.g. "schuife volgende proef". Hierbij wordt begonnen met het nemen van de harreIs, waarvan men denkt} dat
ze het meest geroot zijn.Vervolgens neemt men de minder gerote en onderzoekt ook
en vooral deze. Dit is nodig, omdat in een bos nie~ alle harreIs gelijk geroot zijn.Men houdt
er steeds rekening mee, dat het gezonde ongeschonden harreIs moeten zijn. In iedere
er zeker partij komen
barrels voor die nooit aan de schuifproef zullen voldoen.

n.l.

Deze

bestaat

hieruit:

Men

probeert

om de hout

pijp

uit

te schuiven

over

een af-

stand van 10 tot 20 cm, bijvoorkeur in de hals van het vlas, juist omdat het daar
r van de k in de regel hot moeilijkst loslaat.
orden.
Van hot bepalen der rootrijpheidsgraad hangt het resultaat af van de gehele
lljmen enz verdere vlasbewerking. Er is een zeer grote ervaring voor nodig om het goed te ~
ig water t nen doen. Men let vooral op het volgende:
elleiding 1. Bij het uitschuiven van de houtpijpmag de vezel niet scheuren. We moeten eon gestopping
sloten vezelkous behouden.
Deze vezelkous moet voldoende sterkte hebben, vooral in de voet. Het vlas is
daar het zwakste. Men controleert dit door met lichte rukken aan de vezel te
trokken.
ongeregel 3 De uitgeschoven houtpijp moot men breken om de brosheid ervan te controleren. De
er~kans 0 .
houtpijp moet kort en bros afbreken, tevens is het dan goed zichtbaar of Ar nog
tijden mind
vezel op de stengel zit.
:er). In ko'U
De kwaliteit van het strovlas en het lint, dat men er van wil fabriceren speen worden Ien de grootste rol, hoe ver men het vlas zal roten. Fijn, soepelj zacht vlas voor
deel dat' de fabricage v~n het fijne inslagvlas zal men verde~ roten dan grove hardere vlas,
sen, welke voor de fabricage van kettingvlas moeten dienen. Door het verder roten
wordt het vlaslint fijner en soepeler, doch aangezien daardoor de onderlinge samenhang der vezels geringer wordt, vermindert de sterkte.

2.

onderdelen

Bij kettingvlas

gaat het vooral om d.esterkte. Dit z~l men iets minder ver ro-

'odkan gese ten. Dit is ook mogelijk, omdat deze soorten vlas worden gefabriceerd van strovlas,
omdat foui dat toch gemakkelijker zwingelt, ook al is het iets minder ver geroot. De vlasser,
die zijnvak kent, zal steeds vóór het roten nagaan, welke partijen vlas moeilijker
zullen zwingelen. Hiermede wordt bij het roten rekening gehouden.

-
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Wanneer het vlas geroot is wordt het water er af gelaten. De roterij moet zodanig gebouwd zijn, dat de bak in 15 à 20 min. leegloopt. Daarna kan direct worderl
begonnen met het leeghalen van de bak. Een uur wachten geeft het voordeel dat dan
nog meer water uit het vlas is gezakt. Het belang der roterij eist echter, dat de

2. 0'
V(
3. MI

bak vlas meestal zo vlug mogelijkna het roten wordt leeggemaakt; overigens zijnhi

4.

EJ

geen nadelen aan verbonden. Indien een bak vlas niet direct kan wordèn uitgevoer
Wannt
worden het kijkluik en de deur opengezet om al te grote warmteontwikkeling in de
iohten g'
bak tegen te gaan. Het allerlangste dat men het vlas mag l~ten zitten is 30 uur. en de mei
In de zomermaanden is 18 uur reeds het uiterste, omdat de kans op broei dan grote estaan u:
is.
1. ~
Wanneer het vlas b.v. IS Zaterdagmiddags geroot is of wegens zeer sleoht wee
2. t,
niet kan worden uitgevoerd, moet men het z.g. op koud ~mter zetten. De temperatu
3. w

moet dan minstenspJo~)6°C dalen. Wanneer in de zomer de temperatuur van het koud
terreservoir

hoog is, moet het water er allemaal afgelaten worden

C

Opge]

en de bak opnie

volgezet met koud water. Wanneer de temperatuur van het koudwaterre~ervoir laag 1gemeen j
noegis, .kan.de bak voor de helft leeggelaten wo~den en met koud water gevuld. He est~e n
is alleen de bedoeling de temperatuur minstens

6 C te doen dalen. De moeilijkheid adel~ger

~

echter om de temperatuur in de gehele bak 6°C te laten dalen. Het koude ie er op
hierbij
water blijft n.l. onderin staan, terwijl het warme water dat nog in de bak aa.nwezig erkeert.
is, naar boven stijgt.
Door deze behandeling krijgt het vlas:
Th
1. een betere
kleur
en.
.
. \\ ~
~'!
'\0'.
h,

1.

2.

een

zaohter

gevoe

1.-'> -;0, .~ ~(

"'\l<Y' P

v

")

2.

De nadelen
zijn:
1. gewiohtsverlies
2. tijdsverlies
3. meer voedingswater nodig
4. meer afvalwater.
Over het algemeen zal men dit dus zo weinig mogelijk
men wi: persen, moet men hiermede beginnen

Wanneer
pen.

D,

3. 01
4. EI
~
ijzonderhl
.. '---ZoaIi

doen.

afgel~jlÜ tgevoert
00 trijphei
bepalèn van de rootrijpheidsgraadvan het vlas, dat geperst moet worde e vroeg 1
zodra het water is

Bij het
moet men oppassen dat het niet te ver root, omdat vlas dat geperst moet worden
~n daarel
iets minder geroot moet zijn. Vlij hebben reeds eerder
gezien,
dat het bij kettingvlas U~t gaa.-:. t
vooral op 'de .sterkte
aankomt.
Ook deze vlassen
mogen dus niet
te ver geroot
wordenr.
rendement~
Bij beste
kwaliteit
ligt
de zaak echter anders; dit zal men practisch nooit te
Men [
ver roten,
omdat op het einde het rootproces
bij goed vlas niet meer zo Ylug gaat. an de..hoi
Daa~ komt nog bij, dat het bij de beste soorten
op de fijnheid aankomt. Bedenk alt~d,pijpbl~ft
dat er bij' .best vlas
meer partijen
bedorven
worden
door te weinig roten
dan door te an de..ha~
veGI roteli,.
.
eens B~
zal h3
1

f

VI.

TWEEMAALROTEN

'bij de eer!

Bij tweemaal roten,
ook wel dubbel
op dezelfde
wijze geroot
als bij eenmaal
gar aflaten,
zodat het vlas dus iets te
gedroogd
en opnieuw in de bakken gezet
vraag rijst nu waarom dit gedaan wordt,

.

tra moeite

het

Bij

en kosten

tweemaal

vlaslint

met

zich

roten genoemd, wordt het vlas de eerste
koefook niet'
roten.
Men moet echter
het water iets vroeM~n J
weinig geroot
is. Daarna wordt het normaal:een vr~ h~
om voor de tweede maal geroot te worden. De,Dehoevee!
want deze manier ,ran werken brengt veel eI- toch de gE

mee.

'zo hoog

~

roten hebben een tussentijd~e droging en bleking plaats, waardoorivoorkomen

blanker

en zachter

wordt.

Bovendien

zijn de schorscellen

daaIldoor

ver_nog,

dat I

der afgebroken en verwijderd, zodat men een fijner lint verkrijgt.
Ook is de kans op spoel;?. h
te ver roten bij tweemaal roten niet zo groot, omdat voor de tweede maal het root- I
~ ~

proces trager verloopt. Wanneer we de verschillende punten van tweemaal roten s~ word~ goec
menvatten, dan zien we dus:
ge t~d op~
1. Een fijnere vezel
I
f

2. De vezel

3. Een

betere

blijft

kleur

sterk,

lVII. MO~I.

ondanks de fijnheid

en een zachter

gevoel

I'~- Het~~

4. Het vlas zwingelt gemakkelijker.
Ondanks

deze

voordelen wordt

het

tweemaal

roten

in Nederland zelden

I.
toegepast.~s,

Wanneer het gebeurt,
is het meestal vlas dat men om één of anderereden in één keej
niet gaar kan roten (door de zon aangeslagenvlas, thripsvlas,e.d.) ofwel dat er
een fout is gemaakt bij het beoordelen
va,n een bak bij 0enml1al roten en hij te vroeg
is uitgehaald.
De reden,
waarom dit tweemaal roten in Nederlandweinigwordt toege b

past,

IDOO~
~egHc
2' EE

3. EE

'V'

E

t' ~?~E
is wel en~gszins
te verklaren,
n.l.:
eur
~ E
]
1. Er bestaat
in Nederland in bepaalde jaargetijde~ nog veel gebrek aan rootgemet
het or
legenheid
'water
gebE
-

..J..

I!

-
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let zoworden I
lat dan

2. Over het algemeen leent de kwaliteit van het Nederlandse
voor

lat de

3.

vlas er zich niet

Men beschikt niet over voldoende vakbekwame mensen

zijnhi~
4. Er is op de markt te weinig vraag naar tweemaal geroot vlas.
~voerd,'
Wanneer men hier te lande een partij vlas tweemaal zou roten, die in alle opn de
tichten gesohikt is, dan valt het te betwijfelen, of de hogere prijs wel opweegt teuur. Jen de meerdere kosten, die voor tweemaal roten gemaakt zijn.Deze meerdere kosten
grote~estaan uit:
1. tweemaal kosten voor roten
eht weer
,peratuur
t koud~

2. tweemaal weidewerk
3. de vaste kosten van het bedrijf drukken zwaarder, omdat de verwerkingscapaciteit kleiner wordt.
k opnieu
Opgemerkt kan worden, dat het tweemaal roten in België bij goede kwaliteit vlas
laag g~lgemeen wordt toegepast. Men kan moeilijk verwachten, dat onze Zuiderburen deze
.ld.He~estie
niet terdege hebben nagegaan en wannêer tweemaal roten voor hen financieel
ijkheid
;adeliger uit zou komen, zouden zijdit zeker niet doen. Nu zijn er wel symptonen
't koude~ie er op wijzen dat België wat het tweemaal roten betreft in een gunstige positie
anwezigrerkeert.
1. Het g rek aan grondstof eist een zo intensief mog6lijke bewerking om uit

é
.

het v as te halen
2. De beschikking

Overvloedige

3.

4. Een

betere

wat

over

er in zit

vakkundig

personeel

rootgelegenheid

afzet

van

dit produot

op de markt

(meer

vraag

dus na~r

dit pro-

Iduot)

.

~zonderheden
'.'---ZoäIs

aangaande

de bediening van het rootproces bij tweemaal roten

wê reëCrsgezien

hebben~'Wördtdee~ërste'roting

bij'twëëmäaT"roten

normaal

s afgeloJitgevoerd, men moet echter het water iets vroeger aflaten. Het bepalen van de
rootrijpheidsgraad is hierbij zeer'belangrijk, vffintwanneer het water de eerste keer
et worde~e vroeg wordt afgelaten zal de twee roting te lang duren, soms 5 à 6 dagen. Laat
orden
len daarentegen het water te laat aflopen, dan zal de sterkte van het vlas achter'ettingvla#it gaa~ en verkrijgt men zoals het gebruikelijk is bij tweemaal roten geen hoger
~ot wordeiendement. Normaal root-het vlas voor de tweede maal ongeveer 3 dagen.
h nooit te
Men moet bijhet bepalen van de rootrijpheidsgraad voor de eerste keer do vezel
lug gaat. fa.nde houtpijp kunn~n afstropen zonder dat deze scheurt
of gedeeltelijk
aan de houtenk alt~d1ijp blijft hangen; overigens moet men wat de hoeveelheid vlas betreft en het nemen
n door te~an de harreIs met dezelfde punten rokening houden als bij eenmaal roten.
Bij het voor de tweede maal roten behoeft niet meer ontloogd te worden, evenlens zal monzo weinig mogelijk spoelen, omdat do pectine en de schadelijke stoffen
jijde eerste roting voor het grootste gedeelte verdwenen zijn; zodoende ontstaan er
earste ko~ok niet veel zuren meer.
iets vroeMen begint te roten met een temper~tuur van 30 tot 320CJ in ioder geval met

Ihet normaa en vrij hoge temperatuur.

Deze tempera tuur moet langzaam stijgen tot ongeveer
36°C.
worden. D'e hoeveelheid
spoelwater
bedraagt ongeveer 5%. Omdat men met dit lage percentage
{
gt veel ex-och de gewenste stijgingwil verkrijgenzal men de temperatuur van het spoelwater
;0 hoog mogelijk nemen, d.w.z.
tussen de 70 en 90oC. Om het z.g. "verbranden" te
,

waardoorioorkomen
~~door verjog,

de kans
het

dat

is het dan wel noodzakelijk dit spoelen heel langzaam te doen. Hierbij komt
niet mogelijk is bij normaal
roten
en herroten de bakken in serie te

het

op Ipoelen.

root-

Bij het

vullen

van de bak zal

men het

vlas,

dat voor de tweede keer ingezet

roten sa-~rdt goed vast moeten aandrukken, omdat het anders niet in de bak kan. Eerst enire tijdopslaan ~~n hierin verbetering brengen.

In.

MOEILlJK~IEDEN

h. Het

la ~iloien

TLJDENS

vän een. b~k _Yl~-s-

Door verschillende
t

~et a

oorzaken is het mogelijk, dat een bak vlas die aan het roten

+8, leegloopt o.a. door~

en. o:~ep~s
~ l~ de~

HET ROTEN

eE

er

1. Het opendraaien van
2. Een lek in de leiding
3.

een

verkeerde afsluiter

of kapotte afsluiters
Een lek in de bak zelf, b.v. aan de deuren of een scheur in de vloer.

,hij~tv~oeg
Wanneer de oorzaak van het leeglopen vlug te verhelpen is en wanneer het ge. wor
oeg~eurt tijdens de ontloging is dit niet zo ernstig, want men zal dan direct beginnen
kaan rootg;et het ontwikkelingstijdperk, tenzij het direct na het opzetten van het ontlogingsmter gebeurt. In hot laatste geval moet men het ontlogingstijdperk opnieuw beginnen

I

-
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II.

VOI.rc

--De

ho e"I

en wachten tot de verschijnselen
normaal zijn om de ontloging
te beëindigen.
langrijke
I
3 uren van het ontwikkelings
Wanneer het leeglopèh
gebeurt
tijdens de eerste
itooh zeg~
tijdperk,
kan de roting
gewoon opnieuw begonnen worden door vers water van dezelf ,ni is om tE
temperatuur
waarop de bak gestaan
heeft,
opnieuw op te zetten.
Immers de eerste
:TIof andeJ
uren zijn de bacteriën
nog niet voldoende
ontwikkeld.
Gebeurt het echter
later
in ter kunner
het O.W.T. óf gedurènde
het H.T. dan zullen
de baoteriën
zich wel hebben ontwikige invlo(
keld,
waardoor
ze dan tegelijkertijd
wegspoelen
met het water dat op de bak heeft
1. KaU
staan.
2. IJze
In dat geval moet dus getracht
worden om andere bacteriën
over te brengen d'
3. Ch1
het rootproces
opnieuw op gang brengen.
Dit kan gebeuren
door water van een rota
de bak, die zich in hetzelfde
stadium bevindt
als de leeggelopen
bak, over te bre Kalle
gen. Door het opendraaien van de afsluiters
komt de leeggelopen
bak even vol te
Mèn he!
staan als de andere, waàrvan men het water heeft afgelaten.
\1anneer zich meerdere bevinden,
bakkenJin
hetzelfde
stadium bevinden,
dan kan men van al deze bakken de afsluiteremenswaar(
opend!#aien.
De bakken worden dan verder
met de spoelleiding
vol gezet.
Na het bij per I daJ
zo wei/kbaar
aa]
voegen van het water moet gedurende
het verdere
verloop
van het rootproces
nig mogelijk worden gespoeld,
daarom zal men ook hier de temperatuur van het spoel' angrijk~
water zo hoog mogelijk nemen om toch de gewenste
stijging
te krijgen.
De eerste
24 u as veel 11
zal m.en deze bakken indien mogelijk met rust laten.,
Water J

Bakken vlas die op een dergelijke
van normale bakken,' De kle~ 2ial iets
langer

duren.

~N\,wJ,.,~

13'-'\\,,)..,

wijze behandeld zijn, zullen weinig afwijken
lichter
zijn en het rootproces
zal ook iets

,J

r ook nog
'ndingen. :

idsgraden

Het Dijvoegen van het water met de bacteriën
kan beschouwd worden a.l~ een zak Nederlanl
re vorm van enten (hierop komen wij later nog uitvoeriger
terug). Wanneer men niet aad van O

beschikt
over een groot aantal
bakken kan het gebeuren,
dat men geen entmateriaal
n middelm
heeft van de bakken die zich in hetzelfde stadium bevinden. De enige mogel~kheid n van har
is dan de leeggelopen
ba.k op normale wijze opnieuw met water te vullen van dezelfde~den.
temperatuur als ~ljvoordien had. Het roten zal in dit geval veel langer duren~ som

krijgtmen de bak dan in het geheel niet gaar met eenmaal roten; uithalen en twee. Uzcr
maal roten is dan de enige oplossing.
De resultaten zullen
dan niet zijn, zoals men---:Bit
we
dat van tweemaal roten màg verwachten.
auwachtig
Is de oorzaak van het leeglopen echter niet direct te verhelpen zodat de bak. Bovondi
niet opnieuwonderwatér kan worden gezet1 dan kan men de bak het beste uithalen
Op het
en drogen en daarna opnieuw roten.
Een andere mogelijkheid
is ook de bossen nat ave er uit he
te brengen in een andere bak en dan verder
te behandelen
als boven omschreven.
Is ardoor he
het

rootproces

tot

gevolg hebben.

reeds een eind op gang

1

dan kan dit overbrengen

eren. Dez

verlies aan vezel

n wordt d
er di'1 he

2. Verzuren

~-Hët--ëëhte
- "verzuren"
komt zelden voor.
In de practijk wordt vaak OVér verzu- I. Chloör
ren gesproken, wanneer de werking van een bak geleidelijk
v~rmindert
of stilvalt.
r--JD~he
Men kan dan de volgende verschijnselenwaarnemen:
voeding

1. Het opstijgen van de gasbelletjes gebeurt veel langzamer of houdt zelfs ge- hadelijke
heel op
~\."'-<J..')
ok is het
2. Er vormt zich op het 'water een vlies van schimmelsrdiehet geheel afsluit
nwezighei
3. Er stijgt een zUre rottingslucht
op, wanneerhet vlies doorbrokenen het oond dat

water in beroering gebracht wordt
oene~mt.~
is minder vettig dan normaal rootwa.ter.
In ge!
Men zal, wanneer deze verschijnselen
zich voordoen,
altijd eerst l'r°È:.-è:r§n de ba int.
Bere]
weer op gang te kr~gen door meer te spoelen (b.v. ~ 20%). Lukt dit niet1 dan kan lechter.
e~te!llc al~ _bij
In son
men het beste het water geheel aflatenen de bak met ander rootwater
het leeglopen van een bak beschreven
is.~
~..~"'- ~"'\'\.-~'\P\'.-\\""'-"~.4~.Q(f\- v ~'<../'(~4 ~J chikking
~

4. Het water

e t Ir.\Jn Zl

~~_!_~~:?j;-~ ~~g~l~~__~iJ...~~~-È--~:t; Eg,~~
oms moetn
Wanneer ondanks een goede isolatie toch een te grote afkoeling van de röotbak t natuur]
is voorgekomen, kan Inendeze opheffen doorg ~~
~I\,(,k.
~ lJöû1~
- n boorpu1
1. Driamaal daags te spoelen. !len zal dan met mi~de~r
dan normaal (jo 8:;) eb t bloo1
f:)::'v~;...,!\ ""~'~\...
eservoir.
van een hogere temperatuur
spoelen "i,'r-":~
2. Doorlopend spoelen (zie IV, Verschillende manieren van spoelen).
ertijd~0J

~

i

~.Jjw~

Bij he1
ael L:ogel
.

-I

11"

JT"
Ir
'\=.=,'

.
ndlg?n..

o

~"
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De hoeveelheid en de kwaliteit van het voedingswater spelen bijhet roten een
langrijkerol. Hoewel de ene soort water beter geschikt is dan de andere, kunnen
ontWlkkellngs- toch zeggen, dat practisch al het zoetwater dat de natuur ons geeft, te gebruier van dezelfd
is om te roten, tenzij het verontreinigd is door vergiftige stoffen door fabriera de eerst~ 3 of anderszins. Naast deze giftige stoffen zijn er nog andere stoffen die in het
hter later.ln ter kunnen voorkomen en waarvan ~et roten of het gerote product een minder gunebben ontwJ.kge invlood ondergaat. Enkele van) de voornaamste
hiervan
zijn:
de bak heeft g
1. Kalk
.

'

2. Ijzer
3. Chloor.

te brengen di~
van een roten""

over te brei Kalk

,

e~en vol te
zlch meerdere
,

t.

Men

heeft

voor

rootwater

het

liefst

dat

er zich

zo weinig

mogelijk kalkzouten

bevinden. Tot op zekere hoogte schijnt de kwaliteit van het gerote product niet

~fSIUite~ emenswaardig terug te lopen. Wanneer het kalkgehalte een waarde bereikt van 50oj~

~e

a het b~ ~ ler 1 dan is de kwali tei t van het vlaslint merkbaar lager dan normaal. Ret is
het vlaslint.
Ook het h ekelrendement is
,proces zo weJ. Itkbaar a~et
droge, schrale gevoel van
~an het spoel~angrijk~n~èr.
Een nadeel ~s verder, da~. i~ wat~r m~t een hoog ~~lkgehalte het
langer
root.
~> />~J.J'" ",.., ~k~
~ ~f"
~~
~
tr,a Ij.
e eerste 24 u"1a.s veel
:e.

,

'

,

Water met een hoog kalkgehalte is z.g. "hard water". Deze hardheid wordt ech-

'"

nlf
za

afWJ,)ken
ook iets

n als

neer

een

Ir ook nog door andere scheikundige verbindingen veroorzaakt, b.v. magnesiumver~dingen. De hardheid wordt uitgedrukt in z.g. Duitse en Franse en Engelse hardlidsgraden. De verhoud!~$ yan Duitse: Franse:
Engelse is 1 : 1.79 : 1.25. Hier

~ekej Nederland wordt het ~t

men nlet

O-so D.R.

raad van

gerekend met Duitse hardheidsgraden.

spreekt

men van

zacht

tot

zeer

zacht

water.

Bij een ha5dheids-

Tussen

S-12

D.H.

entma:eri~al m m1ddclmatig hard. Tussen 12-1So D.H. van tamelijk hard. Boven 180 g.H. spreekt
mogel~kheld ~ van hard tot zeer hard water. Voor voedingswater kan als grens 25 D.R. gOBte~
I van dezelfde~"den.

:er duren~ som
,len en tweeIJzo-r
,ijn, zoals men-DIt

~

werkt nadelig in op de kleur van het gerote vlas, het krijgteen donkere

lauwachtige kleur, die later bij het bleken
van de weefsels moeilijk te verwijderen
I. Bovendien
nemen deze weefsels moeilijk verf op.
Op het verloop van het rootproces zelf heeft ijzer geen invloed. Men kan het

zoda~ de bak
te ulthalen

ossen nat

oveier uit het water verwijderen

:Jchreven.

Ie

~ardoor
wordt

In

Ier di"

.

gaat

oxyderen

leren.Deze cokes moet

s aan vezel

OVér

het

Chloor

Dit

1

het innig me \, de lucht in contact te brengen,

deze ontijzering voorzover bekend niet toegepast. De maximale hoev~elheid
voedingswater mag bevatten is
mg per 1.
~.Y
~",
~_o
v--rr-.
,
.L<~ \ono.1. ..:;~ AA.JA \W''''' ~ \..0(',

~

het

verzu-

~ stllvalt.

door

en neerslaat,
verder door het door een cokosfilter te
dan op regelmatige wijze vernieuwd worden.
In de vlasbedrij-

heeft

een

voeQingswater

slechte

invloea~op

~

het verloop

van

het

rootpr

cos.

~

Wannc~r

~

zout zit (wat wel geen vrije

chloor is), dan za

er

hiervan direct de

invloedmerkbaar zijn, niet alleen dat het rootproces langer duurt, maar
. Ik is het vlas daarnahard en bij vochtig weer zeer moeilijkte'zwingelen. Door de
heel afsl Ul t Inwezigheid van het zout is het vlas hygroscopi
sch. Onderzoekingen
hebben aange-

.dt zelfs

ge-\hadelijke

en en het

lond, dat

het

percen1;.age

cJtloor.,tijdens

het

roten,

vooral

bij do ontloging,

sterk

1eneemt.

~~e~n de ba~nt.
t, dan kan

~ ~ ~
Wx't, '2,...'I--U.!J~
1, A ~'i ..~~,.
In geringe hoeveelheden heeft chloor weinig invloed op de kwaliteit van het
Bereikt
hot echter een waarde van ~ rog per l~ dan is de kwaliteit merkbaar

~~"

I.echter.

n~e&4al~
bij
In sommigegevallenheeft men wanneermen een rotorij
wil bouwenniet de beJf'- ~ ~:hikking
over open water van rivieren, meren, kreken of anderszins.
In dat geval
iet IT.0nzijn, toevlucht nemen tot grondwater, dat door boring kan worden verkregen.
)ffiS
moet men d~n tot een diepte van 100 meter gaan om voldoende water te hebben,
n de rootbak1t natuurlijk de nodige kosten met zich meebrengt. Vorder is het bekend} dat water
~.
Sd ln boorputie~\~~~~Fstofarmis. Om dit te verbeteren stelt men het enige tijd aan de

(.:!:.

rmaal

/° ) wht

bloot
'~ët
over takkenbossen te laten lopen of door een goot in een groot
~servoir.Men heeft dan in elk geval ook het voordeel, dat het in de zomer tegelij!rtijd ~81 warmer wordt; water uit boorputten heeft een constante temperatuur van

).

~.~wat
.

Bij

in de zomer als zeer koud gezien kan worden.
het

oppompen

van

water

uit

kreken

e.d.

dient

men

er op te letten,

~el Dogelijk het water van de oppervlakte wordt opgepompt,

--

dat

zo-

omdat daar het water

.-

het zuiverste
en het warmste
is. Na
kreken e.d. verzand
is. Men zal dan
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slagregens
kan het voorkomen
dat het water:
indien mogelijk niet pompen. Verzand water gl hoeveelhe

n.l. een lelijke vale grijsblauwe kleur aan het vlas.
Een punt waarop men ook nog dient te letten is, dat het voedingswater

over schoi
niet worden.

verontreinigd mag zijnmet afvalwater in verband met de schadelijkestoffen, die
bevat (zie afvalwater).
' ~I!_~YfPJ
I

'

I l.! Ge~~rE
Bij
c
IX. AFVALWATER
In sommige streken van ons land is het kv~traken van het afvalwater van de zen. De }
terijen een groot probleem. vvanneer het rootwater in openbare wateren geloosd wo verdeeld.
dan eist de overheid en eisen ook veelal particulieren, dat zich in het water g dat de p}
schadelijke stoffen bevinden. Aangezien het rootwater niet vrij is van schadelijke ,:wordt hiE
stoffen, is het lozen in poldersloten en andere openbare wateren dan ook verbol volgende
In vele gevallen kan een polderbestuur of een ander lichaam een tijdelijkeverguj toegevoel
afgeven. Deze instanties hebben echter altijd het recht deze vergU~eer
in verloren
trekken of er bepaalde voorwaarden aan te verbinden (b.v. schadevergoeding beta bracht m
wijze te J
Wat is nu de schadelijke invloed van het rootwater? Vast staat, dat vissen
onherroepelijk aan te gronde gaan, zelfs al bij tamelijk geringe hoeveelheden. De , Men kan 1
Bij
zaak dat de vissen hieraan sterven is het gebrek aan zuurstof, een verstikking
ten isg~
Het is niet al~en dat zich in het rootvlater geen lucht bevindt, maar wanneer
van het'
rootwater in g~'oon water komt, worden de zuren die zich in het rootwater bevin
omgezet door aërobe bacteriën (een biologische zuivering dus) waardoor nogmaals bij de go,
voor
de :
veel zuurstof aan het water waarin het rootwater wordt geloosd ontnomen wordt.
Aan/
Aangezien het vissen aan verschillende mensen een bron van inkomsten verschaft, kan hoewel men een open oog heeft voor de belangrijkheid van de vlasserij elkaar gl
voorèUfel
het lozen van/het afvalwater daarom in vele gevallen niet worden toegestaan. Ee
tw~.tie
el
instelling die zich met het onderzoek naar de schadelijkheid van het afvalwater
het zuiveren daarvan~ezighoudt
is het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwa lijkheid I
ontstàat
afgekort R.I.Z.A. Deze instelling is ook reeds met verschillende voorstellen vo
de roterijen gekomen, die echter niet uitgevoerd konden worden vanwege de geweld de koste1
de ui tVOI
hoge kosten die er aan verbonden z~n.
I
De verschillende systemen die men geprobeerd heeft berusten op één van de~ genoemde
slechte i
gende principes:
JÀ;Ya) toevoegen van lucht, zodat het organisch materiaal door opname van zuu~~ tJ

,

~

verder afgebroken wordt;
b)

toevoeging

van

kalk

e.d.

I

om de zuren

te neutraliseren

en neer

te slaan!

c) het afbreken van het organ~sch materiaal door bepaalde bacteri ën (z.
.

8i~/\I:11

,

,

tief slib" methode). ~,,,'

2. Enten
~Mët
root'bact
te:dën v

...~~,-"7 ",~~.~ -;) />,V">\:v-. ,,,,,,',N.~~ \.:v.J-, V- -:hVAVÎAf,.(
l!iAiI1i'
Een goedkope,
afdoende manier omJ deze grote D'oeveelheden rootwater \e
zUiveJ voedings
is nog niet gevonden.
Men bedenke,
dat bij het roten 20 tot 25% van het vlas inn! gen van
water
oplost.
Een gedeelte
verdwijnt
ook in gasvorffi.
In het afvalwater komen dus' Zij behoe
le verontreinigingen voor. Deze bestaan
hoofdzakelijk
uit: organisch
materiaal) 1\ verder 0
Daa
en chloor. Dat de verontreiniging wel ernstig is kan blijkenuit het
ren, zouten
wordt di

feit, dat het zuiveren van het afvalwater van 1 rootbak
evenveel
moeite kost als
het zuiverenvan het afvalwatervan 1000 inwoners uit een stad.
De enig
bruikbare oplossing is te zorgen,
dat het afvalwater zodanig gelool

wordt,

dat een ander er geen last van heeft. Dit kan:
1e. door het in buitenwater te lozen
het

in de grond

te laten

IN DE ROTERD
van
De gemiddelde'-warmte

X.

I

bezinken.

(van Maart tot

loging,

het

hebben,

October)

water

gedurende

de 7 rootmaanden

van het

jaar

I

ook

.

hoeveelheid warmte die toegevoegd moet worden varieert.

de

tende ba
+ 5% eni

is nOC. Dit water moet dus al naar gelanghet voor de °' dient
het spoelen
gebruikt
wordt een verschillende
temperat

O.W. T. of voor

zodat

var.

over he1
eerst ge
het geae
Doe

BRANDSTOF

het

EntetJ

---'vë

heid

2e. het sterk te verdunnen met ander water
)e.

3.

j

hE

Om

De warmteëenheid
om 1 1 of 1 kg water iOC. in tempera tuur te doen stijgen noE wg:~
V~men 1 calorie
(kg caL).
Scheven bevattenongeveer3500 cal. per kg, In de pract~4. Rote
~ komt men echter slechts aan een nuttig effect van ca 2000 calorieën,
daar het OV~ ---'-- 00
~\ riga verloren gaat door verontreiniging van de scheven zelf (zand e.d.), door
t~dens 1
~~) \warmteui
tstraling
van de ketel,
vorliesdoor de vuurkanalen
en de schoorsteen)
e! tevoren
i..,,\'''''
Aan de hand van deze gegevens en wetende hoeveel water men nodig heeft met'
~fl

~

I

welke temperatuur,

.

scheven
I
00'~

men per bak of per
I

Ij"'"

(

0)ÁQ

die

is het gemakkelijk om eén 'berekening

\ V~~).~
I

~(ji"'\2!

e~f\

á-tV.
\

seizoen

f:2

'\

).N-'

/) j, .~f< '"

nodig
r,

.

te maken van de hosveelhe1

heeft. Wanneer op een bedrijf
(.
I
l -)
f\

':.. ~ '~'-(;..-c {.(J-r

'/

v,~
/'

~\

/()C-ro-o

eenzel~
/7..

,I! z~

-

I

regelma .
He
gèva.l1eJ

water
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:n

g~ hoeveelheid vlas gezwingeld wordt als er geroot is, dan zal men nog een behoorlijk
overschot aan scheven hebben, dio verder voor allerlei doelGinden gebruikt kunnen
r niet worden.
.

~ter

'

d " &f
., ~e-1
I

~!!~LrZ9Jm.mREJ.90TI~mQDEN

1. Geaëreerd

roten

dit systeem wordt langs onder tijdenshet roten lucht door het water geblavan de j zen. De hoeveelheid lucht wordt uiterst nauwkeurig over de gehele bodemoppervlakte
oosd WOIGverdeeld. De lucht die geleverd wordt door ecn compressor, wordt zodanig gerogeld
Bij

"atergeedat de ph van de rootvloeistof rondom hat neutrale punt blijft
schommelen.? SpoeleD: /tu4
adelijke
wordt hierbij niet gedaan. Na de roting wordt het water opnieuw gebruikt
voor een~
3~
verboder: volgende
roting,
waa.rbij vanzelfsprekend een hoeveelheid suppletiewater moet worden~
vergunnj toegevoegd,
die overeenstemt
met de hoeveelheid
water die met het natte vlas is
reer in" tE verloren
gegaan. Het water van een afgelopen
rootbak
wordt met een pomp overge.ng betal~ bracht
naar de volgende
bak via een reservoir.
Na enige malen achtereen
op deze
vissen ei wijze te roten blijft
de scheikundige samenstelling van het water nagenoeg constant.
,en. De oe Men kan het aantal
rotingen dus onbeperkt voortzetten.
B~ vergelijkende
proeven
tussen het gewone warmwaterroten en het geaëreord ro;~ingm
,nneer he1 ten IS gebleken;.-dat
het geaëreerd
roten vlugger
gaat.
Het rendement
en de fijnheid
r bevindt van ~et vlas na hekelen bleven ongeveer dezelfde.
Alleen
de kwali tei t was, vooral
,ogmaals b~ de goede soorten,
merkbaar slechter bij geaëreerd
roten.
Deze methode biedt dus
wordt. voor de lage en midden soorten
vlas wel een mogelijkheid.
en verlasserijel

elkaar

Aan.$ezien
gebeurt,

bij onze bedrijven
het verwerken
van goede en slechte
partijen
door
kan deze methode in het algemeen
dus moeilijk
toegepast
worden.
Het

aan. Een voordeel
van deze methode is, dat men geen afvalwater heeft. Anders wordt deze silwater el tuatie
echter, wanneer het voortbestaan van een roterijafhankelijkis van de mogeAfvalwatl lijkheid
om het afvalwater
te lozen.
Indien
er volgens dit systeem gewerkt
wordt
VOO! ontstaat
er, zoals we gezien hebben, in het geheel geen afvalwater. Aangezien ook
geweldij de kosten van de installatie om volgens deze methode te werken niet hoog zijn en ook

llen

van

de

de uitvoering
en de bediening
geen moeilijkheden
VI genoemde
resulta.ten niet ongunstig zijn, is deze

an zuurs'

slechte
van het rootwater
tJ~ ~k.,~afvoer ,,""1...fV;~.%~'
~!._~nt~!!..E!~~~~"
rei!lc~~_]uur

zeker
~~

opleveren,

manier

het ~J0~l7)~
be~roeven

terwijl ook

de eerder

van werken in geval van
waard.
\j;)~

~

m~A-~ltï\
~~~.rfvvV

Met het doel om de duur van het roten te verkorten kan men een reincultuur van
b (z.f?i. "'1 rootbacteriën aan het rootvmter toevoegen. Een reincultuur is een kolonie van bac,yteriën van dezelfde soort, afkomstig van een enkele bacterie, die in een steriale
'te zui ve
voedingsbodem zich heeft vermenigvuldigd (een reine cultuur dus).
Door het toevoevlas in h gen van deze reincultuur kunnen de bacteriën zich veel sneller vermenigvuldigen.
omen dus' Zijbehoeven zich dan niet èerst uit de sporevorm te ontwikkelen. Het roten kan dan
eriaal)
Z' verder op de normale manier uitgevoerd worden.
uit
het
Daar het maken van een reincultuur nogal moeilijk en in elk geval kostbaar is,
kost a.ls wordt dit systeem niet in de practijk uitgevoerd.
slaan.

nig geloo

k..En~~n met ge~öreer_<!__~ggj;;!!':§.:t~_:r
~venals met een reincultuur kan men ook enten

met rootwater. Door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid afbraakstoffen vallen de resultaten van h~t enten
over het algemeen tegen. Men kan betere resultaten verkrijgen wanneer het rootwater
eerst geaëreerd wordt. De afbraakstoffon worden dan eerst verder afgebroken, zodat
het geaëreerde rootwater een ph hoeft van ongeveer 7 en vrij zuiver is.
Door het feit, dat zich in dit rootwater een grote hoeveelheid pectine-aantastende
bacteriën bevinden, wordt het proces sneller ingezet. ~[en kan dit doen met
het jaar
voor de 0 + 5% entwater. Grotere hoeveelheden zijn schadelDk voor de bNaliteit. Bij het aëreren
het water op temperatuur te blijven.
tempera t dient
"eert.
Omdat de uitvoerbaarheid
nogal
moeilijk is en de resultaten t~ijfelachtig zijn,

stijgen no worqt ook dit systeem niet in de practijk uitgevoerd.
de pract
0:; ~"''V'"'''"J,/'~
1p
~
~,,;, J- "'-.,~~ \,.) ~.~
-_che_'!lic ?-J_J,Eh~
~ar het ov 4. Ro t en met ~?_~:'!.9~~.!!&_,Y..ê-.!l.
"Öökhierbij
is
het
doel
de rootduurte verkorten.Mem wil dit bereikendoor de
), door
tijdens
het
roten
ontstane
zuren
te neutraliseren met loog. Men kan dit doen door
orsteen)
e
heeft met tevoren een overmaat loog aan het rootwater toe te voegen of door tijdens het roten
hOéveelhe regelmatig loog toe te voegen. l~en dient dan steeds de ph te controleren.
Het is echter gebleken, dat de kwaliteit van het lint bij dit systeem in vele
rijf eenzeI
'

,

gèvallen minder goed is dan bijnormaal roten.

,1.

LMOZ<:

?

~

,.

-

-
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5.-!-_1i9'~~~e~~~f~~l;~~~~~~-'i~~~~'~~}t~~~!\~'~~!;k~i~en,
water en

I
~

v,armte te besparel,.
~: :~:
en vetter
lint
te verkrijgen.
Men pompt hierbij het water onder uit de bak door de
Wat
afvoerleiding
weg, verwarmt het bui ten de rootbak
en brengt het dan weer door de l~t deze
normale sproeileiding
in de bak. De verwarming
kan het beste geschieden
door ge- lan moet

bruik

te maken van een warmtewisselaar

maken van de afgewerkte

(rechauffeur).

\

Men kan hierin

stoom van een stoommachine.

Men doet

dan &ebruik ~ater

gen

er goed aan een fil-!

Wam

ter op de zuigleiding
te plaatsen,
teneinde
vaste
stoffen,
die zich in het aangezb~ de Op
gen water bevinden
er uit te verwijderen.
h~t vlas
Het is ook belangrijk
de eerste
sproeitijd
te beginnen
met een zekere hoeveel
iet is
heid vers water om de onreinhoden,
die zich onder
i:1. do!) be.k b/viudüIl
zovsa1 Bt~bkp1~1
mogelijk te verwijderen.
Vooral wanneer men niet ontloogt
is dit van bela.ng. Het i
Wat
noodzakelijk dat men na elke sproeitijd
zorgt,dat men vóór de sproeitijd
eindigt e ing te 1
1. De afl
zodanige hoeveelheid
vers water aanzuigtj dat al het rootwater uit de leidingen
verwijderdis. Het is n.L gebleken,
dat rootwater van de ene bak in de andere he
. Deze 1
resultaat
nadelig
beinvloed.
dat d
I Men kan dus niet in een serie sproeien, maar moet alle rootbakken afzonderI" werkz
! 400
blhandelen. Een bezwaar is bovendien, Qat het vlaslint iets donkerder van kleur:
neer
XII. OORZAKEN VAN MOEILIJKBOTENEN HET VOORKONfENVAN SCHUBBEN OP KET VLAS (Kennis
\ aan k
va)l ll~~.i~~.~._"t~n_aall~~i;i,'y?'rï=}ï§~{:iQ_9jp.i9.~ç~§r
""'-'-'"
'
"""' "'
'-'-.----2~ De he
van verschillende bakken vlas kan dikwijls zeer ver uiteenlopen.
De~.rootduur
4 em

De ene bak zal binnen 50 uren geroot zijn,
zal

zitten.

Hoewel

verversing~
vallen

afkoeling

Ook

het

opbergen,

e.d.

of hoedanigheid

kunnen

dat te vroeg geplukt is.

zetten.

Verder

zal op vlas

dat

te vast

dagen ofwel 240 ur

10

van

3. In he

der V

vullen, (onvoldoende

zijn op de rootduur,

e~z. van grote invloed kunnen

de 6orze.ak in de soort

1. Vlas

terv~jl de andere

tijdens het roten,

het vlas

water
de meeste

ligt in

het 'I

zelf.

balkE
ook ~
ken I
ven 1
moet
late]
zijn.
4. De d
leeg
van
tran
5. Omn
en a
neerr

een nadelige
invloed hebben b.v.:1
hiervan
laten zich moeilijk om
even
geplukt
is veel bl~~ zitten, v~t

op het

roten

De pectinestoffen
te vroeg

eens invloed heeft op de rootduur, ~~~\:,"-4r,
~
;.Qt.v.>",V~as da~ noodrijpis (~angeslagen door de zon). Uft.was~a~gje (cuticula) is h"
b]JdikvTlJls
sterk ontw~kkeld. ~~~t1Á~)u.Q1;
M--e:J~(.Átû.~û.-:J-~v9~~
3. Nieuw vers vlas zal altijdmoeilijkerroten dan vlas dat enige tijd gGzct~ee
Wanneer het echter langer dan 2 jaar heeft gezeten,zal het ook niet zo gema
lijk roten.
Bij dauwroot
verloopt dit proces vlugger met vers vlas dan CGt vla
2.

4.

~~

dat overwinterdis.

1 ~J>e>ft-Q..

~..)~

Vlas dat niet goed bewaard is geweest, b,v. wandeeer h~t te vochtig is ° oSlal
waardoor het gebroeid heeft. ~/~l,>~A~~~
~v-b.,h.f
~ ~t!~. ..~P11
.
Vlas dat boven vee heeft gezeten.Oj;.r,~J;
' ~
~.~
r. J1'o

rotJ.

.

5.

~ fijne
~\!!J~l~~v-ll
zullen
soorten

6. Vlas met kwade koppen.
Over het

algemeen

.

.

I

) 1..:.,,\wJ.À"\

~~.~

~-:.

en gÓedc lctvalitei

IJ

6. De a
een
dit
7. De 1

l\;~

t vlas langer roten

m

ook meer kunnen verdragen
dan slechte,
grove of geil gegroeide
partijen.
Wij hebbe!
hier reeds eerder
de aandacht op gevestigd. Laatstgetloemdesoorten, dus uitgespn
vlas met veel afwijkingen
gevon practisch
altjjd een beter r8suliol
ken slechte
partijen
I

taat

wanneer men deze dauwrootY

Van een roter mag geëist worden, dat hij een goed vlaskenner

is,

omdat

bij

I

moei!

helpen beslissen op welk~ w~ijze men het beste kan roten.
Vele van bovongenoemde
soorten
vlas welke moeilijkwarmwaterrot:n kan men beter dauwroten; een en ander
ook een rootmeester kunnen beoordelen.
Verschillende van bovengenoemde
gevallen
Bovendien
kunnen schubben voorkomen wanneer:

moet

1. Het water

2. Het
3.

4.

5.

tijdens

het raten verzuurt

kunnen ook oorzaak
S \..; '.

1. Er

zijn van

De bak te veel afkoelt
De rootbak te vast gevuld is met vlas
Het op pas gekappeld
vlas vriest.

en roterij overgaat,

en geschikt torrein

bak van 40 m2 op 2/3 ha droogveld.

I,
lil.. 'v'.~ -'-~-'" . -~ --,

De
spo
1en
zie
ter
dat

schubben,'

aanwezig zjjn.

~ç~

f

I

I

ook schubben

dient men rekening
Men rekent

f
I
I
1

DE BOUW VAN EEN WARMWATERROTERLJ

moet voldoende

8. Voo

11'":

vlas z.g. "verbrand" is (zie hoofdstuk 111 Hoofdtijdperk) ~~,...

Alvor'ensmëntö-.r-V-êI3t"iiiiï1-g-.-V:an--ë
den met de volgende punteng

I

I

~anneer het vlas te weinig geroot is komen er vanzelfsprokend
voor. In de practijk is dit do meest voorkomende oorzaak.

XIII.

'iJOO
gen
gen

.

voor

een

SpI..
ciJ

9. lei
me
bo,
10

.

Aal

me
te hou- 11. De
gewono ~

12.

le
So
He

te te bes'
pa

11)

Er moet goed en voldoende voedingswater

e bak door I.
dre
e

De mogelijkheid

~

weerdo
d
eden doo~r e~

van

het

lozen

van
...

zijn.

het afvalwater

dient

aanwezig

te zijn.

Wat de plaats van de rot0r~ op het terre~n zelf betreft1 kan vermeld worden,

at deze zo l!logel~kop het hoogste pun~ gebouwd moet worden. Is dit niet mogelijk,
n dan
b g'k an moet deze 30 a 40 cm boven het maalvold gebouwd worden. Men kan dan het afvald aan ~:nr~~l- a~er gemakkelijk lozen, terwijl men dan ook geen last heeft van regenwater.
in het
1
Wanneer een roterijin een volledige vlasserijgebouwd wordt, moet deze dicht
aangez ~ de opslag van gerepeld strovlas geplaatst worden} zodat men op eenvoudige ~~ze
.

iekere h
:iI1düD

1- het vlas naar de roterij kan transporteren.

~ev~\

Wanneer de roter tevens stoker en machi-

nist is, verdient het aanbeveling de gebouwen zodanig te plaatsen, dat hijvanaf de

belang.Z~Vtd. stookplaats de leidingen van de roterij en de machines gemakkelijk kan controleren.
tijd eindi;t~:.
v/at ~7 bouw van de roterij zelf betr3ft, dient men met de volgende punten rokade leid'
n~ng te houden:
de andlnge~ t 1. De afmetingen van de rootbakken zijn meestal 4 m breed, 5 m lang en 2.20 m hoog.
ere .e
Deze grootte hoeft geen invloed op het roten, maar de practijk heeft geleerd,
dat dit de meest ideale grootte is in verband met het vervoer en de verdere
.en afzonderljj
werkzaamheden die er moeten gebeuren. In een bak van dergelijke afmetingen kan
r van klfur
i
~ 4000 kg vlas, wat overeenstemt met de grootte van een normale vlas~1agcn. Wanneer men over weinig personeel beschikt, dan zal mep. deze hoeveelheid behoorlijk
VLAS (~b!§
aan kunnen.
2~ De helling vanaf de kanten van de rootbak naar het midden toe moet minstens
uiteenlopen.
4 cm zijnvoor de goede afwatering van de bakken.
ofwel 240 uren
3~ In het plafond dienen balken aangebracht te worden. Deze dienen om het vlas ondoendo Vlatarder water te houden, immers het S.G. van vlas is lichter dan van water, waardoor
n de meeste gel
het vlas gaat drijven.Het kan echter niet hoger komen dan de onderkant van de
balken,
terw~ijlhet water tot halverwege de balken reikt. Hierdoor zit het vlas,
hebben b.v.:
ook al daalt het water nog enige centimeters, altijd onder water. Zijn deze balh moeilijk omken niet aangebracht, dan steken de uiterste voeten en toppen van de bOGsen boen, wat evenven het wRter uit, waardoor ze zwart worden en niet goed geroot zijn.De balken
I
moeten ongeveer 15 cm dik zijn.Om lucht
en t~dens het roten ontstane gassen te
icula) is h\er~
laten
ontsnappen
moeten
in
de
balken
vlak
tegen de zoldering gaten aangebracht
'''~~
~
./ , '/vo..rt,~
zijn.
gezeten 1iee4ft. 4 De deuren van de bakken moeten minstens
1.30 m breed zijn voor het gemakkelijk
liet zo gemakkeI
leeghalen
en
vullen
van
1.80 m. Do drempel
de bakken. De normale
hoogte
bedraagt
dan !:lat vla.n
van deze deuren moet zo laag mogelijk zijn met het oog op het binnenrijden
van de
transporteur.
g is
5 Om niet al te veel t~dverlies te hebben moet een rootbak in 15 à 20 min. opgezet
;JJo~geslage1
% ~p 11-1
. ol" ,
en afgelaten kunnen worden. Wanneer men de dikte van de buizen 12 tot 15 cm
.
I '"
(. .I
neemt, zal dit geen moeilijkheden opleveren.
nger ra t en en 6. De aan- en afvoerleiding in een roterij moet zodanig gemaakt zijn, dat men tegenjk
een root~ak kan aflaten terw~l een andere wordt opgezet. Bij grote roterijen is
n. Wij hebben
dit zeer belangrijk.
~us
ui
tgespro7.
De
buizen, die door de wand van een rootbak gaan, maakt men liefst niet van ge'n beter resul..
\roon ijzer, daar deze gemakkelijk vergaan. Ze dienen van materiaal te zijn dat tegen rocston
bcstnnd is of zodanig aangebracht tG zijn, dat ze gemakkelijk vervanomdat hij moet
gen
k~en
worden.
ngenoemde
8. Voor het spoelen moet eon afzonderlijke leiding mot verzamelaar gemaakt worden.
n en ander
De dikte van de spoelleiding varieert naar het aantal bakken dat tegelijkgespoeld moet worden. OD het spoelwater in de bak zo rogelma tig mogelijk te verdevan schubben.
len, i{ordt er onder in de bak over de gehele omtrek een leiding gelegd, waarin
zich op regelmatige afstanden van + 50 cm kleine buisjes bevinden ~et een dianeter van 6 tot 10 mmo Deze moeten i;ts naar beneden gericht zijn,opdat het water:
?~~~;t'- 1Ç ~
dat via do leiding door de kleine buisjes in de bak komt niet in bot vlas z~l
spuiten. Het warme water vermengt zich in de bak met het koudero, zodat or Bon
circulatie ontstaat.
9.
Iedere bak moet voorzien zijnvan oen overloopbuis, die als communicerend vat
IC schubben
met de rootbak in vorbinding is gosteld, op zodanige v~ze dat vmnneer het ilater
boven de gewonste hoogte komt, deze p~p ~egint over te lopen.
10. Aan de binnenkant in de stookplaats Doet iedere bak voorzien zijn van een thermo.
1

.
.

,

1\
~

.~

f

kening

te h.
ou

~ een gewone

meter.
11. De hoogte
van het water in de bakken moet door ~iddel van Gcn peilglas gecontro.
leerd leunnen worden.
12. Sommige roterijon
zijn in het bezit van een warmwater- en een koudwaterroservoir.
Het is echter voordeliger bij de bouwen
ook voordeliger aan stookmateriaal om

-
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13.

14.

15.
16.

17.

I

met een grote ketel
te werken zonder warmwaterreservoir.
Werkt men met een
.ve
stoomketel,
dan is een warmwaterreservoir
noodzakelijk.
Ee
van de roterij
va vo
De grootte
van de ketel
moet zodanig zijn 1 dat bij een grootte
6 bakken of minder men minstens 1 bak in zijn geheel moet kunnen opzetten.
Dit ka
kan met een ketel
van ~ 16 m3 inhoud en een v8rwarmend oppervlak van 40 à 50 I Me
Is de roterij
groter,
dan moet men 2 bakken achter
elkaar
kunnen opzetten.
he
De leiding
van het koudwaterreservoir
naar de ketel
moet zodanig aangebracht
ps
zijn, dat er voldoende veerkracht
in de verbinding
zit. De leiding moet tot on, OD
deraan in de ketel
doorlopen.
Het is bovendien
gewenst,
dat er een afsluiter'
al
wordt tussen het reservoir
en de ketel
om de ketel
desge~enst
lee~. Re
aangebracht
te laten
lopen zonder het water uit het reservoir
weg te moeten laten
lopen.
~
De war.cwaterleiding
moet de k~tel op het hoogste
punt verlaten
en voorzien
zijrade1
van een--:èxpansieleiding.
(Vv--.
IL.""'..w\"-')
--:;:
Do leidingen,
die uit het koud water re serv oir komen moeten ongeveer
5 cm boveni 2.
de vloer van het reservoir
uitsteken
om te voorkomen dat er vuil van het resel
3.
voir door de leiding
in de ketel
komt. Om het koudwaterreservoir
te kunnen lel
4.
maken is het nodig een speciaal
afvoerbuisje
aan te brengen.
5.
De bakken moeten goed geïsoleerd zijn. Het komt nog vaak voor, dat roterijenin'

.

het geheel niet geisoleerd

"

zijn. Het euvel van afkoeling

is dan ook zeer goed I

)

merkbaar.
Het is, zo heeft do practijk
bewezen, voorgekomen dat hoekbakken vankaar
een roterijtwee dagen langer roten dan bij een roting zonder afl{oeling.De iso~ere
tie brengt vanzelfsprekend kosten met zich mee, doch deze wegen ruimschoots
°lstaa'
vlorden.:
tegen de voordelen die met isolatiein de loop der jaren bereikt
Een goede isolatie kan bereikt worden door~
rot~

a. Rondomde

rootbakken aan de buitenkant een muurtje zodanig te bouwen, dat er voch'
zich tussen de betonnen wand en het muurtje een ruimte bevindt die men desge-Een I
wenst
op kan vullen met isolatiemateriaal (kurkplaten, schevenplaten, steenworiod,
of gl-aSVfO1 Lemen of scheven
die ook zeer slecht
geleiden
zijn toch niet
aan
jaarl
nog:
bevelen,
omdat ze te vlug vergaan doordat de wanden vocht doorlaten.
Onder de bodem van de bak een laag sintelbeton van minstens 20 cm aan te bren
gen. Sintelbeton bevat veel lucht en lucht is een slechte warmtegeleider. DO Dauw
I

).

b.

---

koude kan hierdoor langs onder slechts moeilijktot de bak doordringen.
o. Wanneer zich aan de bovenkant
van de bakken een warm',-;aterrescrvo:ir
bov:indt, kn. veer
isolatie

achterwege

gelaten

kant een koudwaterreservoir

goed gebouwde roterij

Bij vele
roterijen bevindt zich aan de bove
~
of alleen een laag beton. De afkoeling
is in een
Geso

worden.

-

niGt zo groot,
omdat in de zoldering
balken zijn aangezich lucht bevindt. Toch is het aanbevelenswaardig een iso ten

bracht,
waartussen
tielaagje aan te brengen, omdat gedurende het roten de warmte vooral naar bovt heef
stijgt en door straling en stroming van en door de lucht warmte wordt overgeniet
bracht naar de betonlaag, die ze op zijnbeurt weer overdraagt aan de buiten- I
lucht.
voor
d. De deuren moeten dubbelwandig zijn. Het beste
is tussen de ~anden kurkplaten & dan

zioh

te brengen.

e. Aan de binnenkant van de rootbakken bevindt zich de stookplaats

of een afgeslr
ten ruimte, zodat daar practisch geen afkooling plaats vindt. Isolatie is aan zonn
deze kant dus niet nodig.

Ope!!
hanE
gelE

DAUWROTEN
,

Alvorens tot èen nadere
bAschouwing van deze methode over te gaan zullen we
eerst een vergelijking
maken van de dauwrootmethode tegenover het warwNaterroten.

kle~

leVE
Het

Voordelen

van warmwaterroten t.o.v. dau'vroten
1. Men- zal de beste kwä:ïi tei ten viastot"een--'hogere
waarde van het lint kunnen
1. 1
,
brengen bij warmwaterroten. De conclusie is dus, dat we de beste soorten vlas
beter kunnen warmwaterroten dan dauwroten.
2. 1
1
Hen is minder
afhankelijk
van het weer.
Hen kan een bak vlas
la ten roten tot hij
!
precies
gaar is. Het roten mot warmwater gaat onafhankelijk
van het weer verder,
Dauwroot
daarentegen
root
practisch
alleen
b~j nat weer.
Verder
zal vlas
dat llit
3. 1
een rootbak komt, niet
meer verder roten als het op de weide staat.
Schade door 4. !
regen aan vlas dat op de weide te drogen
staat is echter niet denkbeeldig. De
5. J
schimmels bij dauwroot blijven echter net ,zo lang werken als het vlas nat is. Bij

2.

.
f'"J<'I-t

en

'veel

..

r~

.

.(' ),).A.AJ..'~ )., ./b,.D '" ~wmJi\-1t

ragen

.. Een vluggere

D:a~
lt

,

bij grote

. kleinere

.

heeft.

f~ht
rt
on-

peld en gespreid

""

te. ver

vlas,

roten.

waardoor

deze kleiner
en bij vlassers

prijsschommelingen

hoeveelheden

In lange droogteperioden
wordt grote

vlas

buiten,

eeg).

Regelma. tig

werk

op het

hoeveelheden

bedrijf

kunnen zijn. Dit is
met weinig bedrijfs-

zodat men minder terrein

nodig

komen bij het dauwroten, wanneer regelmatig
vlas

buiten

ontstaat
dan dikwijls grote schade,
omdat dan al het
al in het najaar
ka.n deze schade aanzien l~k zijn.

I~ ~r

!

,"

omzet der voorraden

vooral
van belang
'
2 ka p~ t aa 1

a 50 rn.. Men heeft

"I'~

kan men dus gemakkelijk
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p~.:tf'.,4).
,

f

~\.-

te liggen.
vlas

r:

Bij

tegelijk
or.~

gaar
~

slecht
is.

'IA"'V't.rf

1. Het vinden van geschikt

oven
reser-

2. Het vinden van geschikt

en ~og

4. Men heeft meer kapitaal

3. Men heeft

5.

.1

,en ln

I

goed

I

weer
Voor~.,i

~

, .

dauwroot

en vOlä:oenëië-yoë'dlngäwa ter

.-

droogterrein

een grote

hoeveelheid
schadelijk afvalwater
nodig
De bewerking is duurder dan bij dauwroot, vooral wanneer direct
ken gedauwroot wordt.

Wanneer wij de voordelen en nadelen van warmwaterroot t.o.v.

na het pluk-

dauwroot met el-

in :an ~ar vergelijken,
dan zien wij dat warmwaterroot
vooral bij de betere
kwaliteiten
begeeft. Dit is ook de reden waarom algemeen, waar de mogelijkheid bele lsol~ereresultaten
ots op staat,
wordt overgegaan
tot warmwaterroot.
In de inleiding
is reeds besproken,
dat de pectine
afbrekende
werking bij dauwroten veroorzaakt
wordt door schinnnels. Er zijn afhankelijk van de temperatuur
en de
t er
vochtigheid
verschillende
soorten
schimmels,
die de dauwroot kunnen veroorzaken.
esge-Een
en ander is ook goed aan de kleur van het vlas op te merken.
In koude weerspeeenwol rioden is het vlas blanker
van kleur.
Men noemt dit wel voorjaarsbleek.
In warmere
aan t~jaargetijden
is de kleur donkerder.
Vooral bij vers vlas wordt deze donkere kleur
brenDo

nog geaccentueerd.

.

.

Dauwrootveld
Op één ha kan ongeveer
6000 kg 'gerepeld
vlas gespreid
worden. Dit is dus onge:1:,klln dveerdezelfde
hoeveelheid
als op 1 ha gegroeid
is,
boveneen Gesohikt terrein
ge~
Het beste is magere droge grond met kort gras. Vochtige
grond is voor het roen bovendien
n lso1sten
wel goed, maar er i~ te grote käns dat het gras ,te vlug groeit
~r bovGrheeft
men meer kans op wormen en slakken.
Stoppelvelden
zijn goed als de stoppels
'~rgeniet te lang zijn.
1tenOver het algemeen kan gezegd worden, dat de grond niet
te vlak mag liggen,
vooral wanneer het kale grond betreft.
Kale kleigronden
zijn altijd nog iets beter
is zandgrond
zeer slecht.
Het zand dat
laten aar dan kale zandgronden.
Vooral bij stortregens
zich op de vezel vastzet tast
de vezel en de machines aan.
~fgesloHet vlas moet niet onder bomen uitgespreid
worden, omdat al het vlas evenveel
IS aan
zonnes~hjJn moet hebben. 'Onder bomen is het vlas niet overal
gelijkmatig
nat.
'

len we
roten.

Openspreiden
Hiervan
Hot openspreiden
is het voornaamste
werk op een bedrijf met dauwroot.
hangt het af of het vlas gelijkmatig
zal roten.
Wanneer vlas op dikke strengen
wordt
gelegd,
zal het plaatselijk
slecht
roten.
Er ontstaan
dan strengen
met een slechte
kleur
die later
moeilijk zwingelen
en vooral
bij de turbine
minderwaardig
vlaslint
leveren..t'\
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Het keren
~auwrootvlas
moet gekeerd worden:
Wanneer
het vlas aan de bovenkant
of de onderkant
gedeeltelijk is geroot, dus
wanneer
enig verschil van kleur optreedt.
2. Als het gras te lang wordt. Het zakt dan in hoopjes bij elkaar. Het vlas dat door
tot hij
het gras wordt overgroeid
heeft een slechte kleur en kan plaatselijk te veel geverder.
root zijn.

nnen
vlas

dat

ui i

ade dOOI

ig. De
~ is. Bij

1.

3. Wanneer

wormschade

,

011 !..10//1'l

,-' <r-.J.. M

~~
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~n z~n~delen van warmwaterroot (c.q. de moeilijkheden die zich voordoen) t.o.v.

iPen".

b

~

gere-

optreedt.

4. Bij optreden van witte schimmel (geen root- maar een rottingsschimmel).
5. Om te drogen als het geroot is.
Bij veel regen, vooral op vochtige grond, root de onderkant het meeste. Op

- 21 droge grond met kleine buien, mist of dauw daarentegen root de bovenkant het me_Worn
te. Het_MJ:'~ ~t
om een geJJjkmatige roting t::vorkrij~()n.Moostal wordt t~ee~gekeerd~
e1r~ugge
roting keert men slechts eenmaal. De laat&te maal dient Ivan
het vlas te drogen. Bij een lange droogte wanneer het vlas iets in het gra.s is €:I
zet'
groeid, is het het beste het te laten liggen. Het vlas root dan nog iets; het
grOJ
droogt niet te veel uit in de lange droogteperiode en het waait niet zo gemakk met
~ ger
weg.

Plot
Onderzoek rootrijpheid
Om na te gaan of het vlas voldoende
~

geroot is, zoekt men enkele droge str

wort

gen uit. Deze worden
zodanig gewreven,
dat de lemen breken en er uit geWTeven ~ voo:
den. Wanneer.
het vlas zeer nat is, kan men het op dezelfde manier proberen
als
"
warmwaterroot.
Verder verdient
het aanbeveling
eerst een kapel te zetten om te
gen en deze da.a.rna te zwingelen.
In dit geval moet het een op verschillende
p1
sen genomen monster
zijn.
Als het dauvirootveld ver van het bedrijf gelegen
is] k
men het monster
thuis drogen en dan proef zwingelen.
Als het vlas genoeg geroot
moet men trachten
het zo spoedig mogelijk droog te krijgen. Wanneer
het vlas imm
droog is, eindigt het rootproces.
Bij zeer droog we~r kunnen de rijen van de gro
af worden gebonden.
Droogt het minder goed, dan wordt het vlas in kapellen
gez

,

Hèt zetten van kapellen
Het besis zet men de kapellen wanneer het vlas aan de bovenkant iets droo~1
In dit geval zet men de droge kant binnen .in de kapel. Wanneer het vlas
wordt
gf
kapeld wanneer het zeer nat is, moet men voorzichtig zijndat het vlas in de ne~
niet te warm wordt. Het kan dan zeer snel rotten. Men kan dit voorkomen door de~
pellen vlug te keren. Vooral bij goede kwaliteit vl~s loont dit de moeite. De kw~
teit

van

het

lint

is dan veel

beter.

Bij zeer nat weer ~oet men tijdig kapellen.
is geroot, dan laat men de kapellen
ietll
eens keren.

I

Mocht het blijken dat het iets te weinig
langer

staan.

Ret binden
W~er
. droog
.

Men

kan

ze dan ook nog

het vlas droog is, kan het worden gebonden. Een partij vlas welke ~:e'

wordt gebonden moet zo spoedig mogelijkgezwingeld worden. Laat men een da~

lijke partij liggen, dan wQrden de voohtige
vlas steeds verder root.

strengen geheel waardeloos,

omdat het

êchelven:

I

Wanneer
het vlas bijna droog
den. Het is van belang vooral in
dig te sohelven. Wanneer
het nat
voorzichtig
zijn. Het vlas is dan
het aanbeveling
de schelven niet

is, z.g. "winddroog", dan moet het geschelfd1r1
het

najaar

als

het

rootproces

vlug

verloopt,

~-

is en zeer warm, dus vochtig zwoel weer, moet
spoedig te veel geroot. Over het algemeen verdiej
te groot te nemen.
mal

Welk vlas dauwroten?
S-pöciaal ges{)hikt om te dauwroten zijm
1. Slechte en onregelmatige partijen
2. Te vroeg geplukt vlas
3. Kwado koppen (thrips)
4. Uitgesorteerd vlas
5.

Te grof

ontwikkeld

vlas

6. Vlas, dat noodrijp is geworden.
Soms kunnen sleohte partijen met weinig
waarop ze gegroeid zijn, worden gespreid.
Optreden
van schimmel
--\vannë-ër vias~ dat

bij het plukken

direct

zaad

direct

wordt

na het

gespreid

trekken

of vlas

dat

op het vII

te vro~
nat word
ziet men dat zich witte sohimmel op do vlasstengels
ontv~kkelt.
Het vlas moet ~n
direct gekeerd Vlorden. Het wordt dan iets droger en de schimmel verdwijnt. Dit kom
ook veel voor op vlakke
zandgronden,
wanneer
het veel regent. Over het algemeen,
maar vooral bij groenvlas,
heeft men direct na het spreiden liefst enkele dagenzoj
waardoor
het vlas een mooie gele kleur kr~gt. Het schijnen van de zon tussen WSNe
regenbuien
geeft een zeer mooie blauwe klour. Men moet nooit vlas in de schaduw
willen dauwroten.

wordt geplukt, direct na het spreiden enkele dagen achter elkaar di~ls

..

~

- 22 het mee.Wormschade
t ~"ÇÇ"eemai Wa~~~~ o'phet
vlas dat ligt
te
d~~t
01van wormschade.
De wormen zuigen de
~ ~s ge. zetten
zich recht.
Dit zijn de witte
; het
gronden heeft men over het algemeen

roten witte
pluisjes
komen, is dit een bewijs
vezel af en de afgebroken
eindjes
van de vezel
pluisjes
die omhoog steken.
Op de droogste
de minste last van de wormen. Wees voorzichtig
gemakkel~met vochtige weilanden! De beste bestrijders
van de wormen zijn de mollen. I~o langer een veld gebruikt
wordt om te roten,
hoe meer wormen er doorgaans
opkomen.
Ploeg het veld niet öm ter bestrijding
van wormen, maar bescherm de mollen.
Ook kan schade worden veroorzaakt
door kleine
slakken.
Deze kunnen gemakkelijk
ie
stren.worden
bestreden.
Een bestrijdingsmethode
kan worden gevraagd
bij de Rijkslandbouw'even
wO~voorlichtingsdienst
en
de
Plantenziektenkundige
Dienst
te
Wageningen.
In als bI
om t e dJ
:de plaa'
is~ kan
[geroot 11
las immer I
Ide grond
'en gezet,
:8 droog:
wordt ge'
, de nek
door de ]

.

De kwa.:
ellen.
len iets

welke ni,
een der,
dat het

chelfd wo:
loopt, tiJ
r, moet m
een verdi

op het ve

It te vroeg
:18 nat wor
as moet da
t. Dit ko
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