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Inleiding
Aangezien erbij het voorsorteren van perenweinig bekend isover devruchtbeschadiging,diewordt veroorzaakt door devulIers van stapelkisten, isopverzoek van dewerkgroep "Sorteren van hard fruit"hiernaar onderzoek gedaan.De
firma Greefa en de firma V.d.Munckhof hebben vulIers terbeschikking gesteld
en geplaatst op deveiling Kapelle. Daar zijn proeven uitgevoerd met peren van
het ras Conference.Ter vergelijking iseveneens een beschadigingsproef gedaan
met dekleine kistenvulIers van de firma Greefa.

Voor deze proef stonden vier stapelkisten met Conference terbeschikking. Deze
zijn bij deverschillende vulapparatenmet dehand leeggeraapt en devruchten
zijnop deaanvoerbanden naar devulIersgelegd. Eén stapelkist isgebruikt als
nulobject ter controle.Deproefpartij peren isdoor dezelfde plukkers geplukt
zodat magworden aangenomen, dat de plukbeschadiging indevier kisten ten
naaste bij dezelfde isoeweest.

Naeen verblijf van vier dagen bij haltemperatuur zijn deproefkisten gecontroleerd op beschadiging.

Beoorde1ing
Een peer isals licht beschadigd gekwalificeerd als ereen kleine schaafplek of
kleine streepop voorkwam.
Een ontvellingof sterke strepen zijn als zwaar beschadigd aangemerkt.
Hetontbreken van desteel ofeen huidpuncture is ineen aparte klasse ingedeeld.

Debeoordelingsresultaten zijnopgenomen in tabel 1.Dedaarin genoemde percentages zijn procenten van het gewicht en afgerond opeen half procent.
Doordebeoordelingsresultaten teverrekenen met het nulobject zijn depercentages van tabel 2verkregen.
Deeerste kolom geeft hier deafname van degave vruchtenweer. Devolgendekolommen vermelden de toename van debeschadiging persoort.

Resultaten
1.DeV.d.Munckhof stapelkistenvul1er veroorzaakt een kwaliteitsachteruitgang
van 5%,verdeeld in 2%lichteen 1%zware beschadiging en 2%gebroken stelen
en huidpunctures.

-2-

Tabel 1.Beoordelingsresultaten kistenvulIers voor peren

procenten vanhet gewicht
gaaf
controle

88,5

V.d.Munckhof *

83,5

Greefa

87
81

*#

Greefa

1icht
beschadigd

zwaar
beschadigd

7,5
9,5
7,5
1,5

0,5
1,5
0,5
0,5

gebroken stelen
punctures etc.

3,5
5,5
5
3,5
(afgerond ophalve procenten)

Tabel 2.Kwaliteitsverandering ten gevolge van kistenvulIers

procenten vanhet pewicht
afname
gave
vruchten
V.d.Munckhof *

toename 1icht
beschadigde
vruchten

toename zwaar
beschadigde
vruchten

toename gebroken
stelenen
punctures etc.

5

2

1

2

Greefa

*

1,5

0

0

1,5

Greefa

**

7,5

7,5

0

0

(afgerond op halve procenten)

stapelkistenvul1er
**kleine kistendwarsvul1er
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2. DeGreefa stapelkistenvul1er veroorzaakt een toename van debeschadiging met
1,5%.hoofdzakelijkgebroken stelen en huidpunctures.

3.Dekwaliteitsachteruitgang van 7»5% bij dekleine kistenvuller van Greefa
bestaat geheel uit lichte beschadigingen.
Deoorzaak hiervan iswaarschijnlijk het doordraaien vaneen aanvoerbandje,
tijdens hetwisselen van dekist,waardoor schuurschade ontstaat.

Enigeopmerkingen over het functioneren van dekistenvulIers
1.BijdeV.d.Munckhof stapelkistenvulIers kunnen grote peren bekneld rakenbij
de invoerop deverticale band metvincjers.
Dezeafstand zou instelbaarmoetenworden gemaakt.
Devuiler vult dekist gelijkmatig af.

2. DeGreefa vuiler voor stapelkisten vult opdekist niet gelijkmatig af.In
het midden van dëkistwordt deze hogerafgevuld dan aan de randen.

3.Dekleine kistenvuller van Greefa functioneert wat het vullen betreft goed.
Deaanvoerband moet tijdens hetwisselen van dekist stopgezet kunnenworden.
Dit om schuurschade op doordraaiende banden te voorkomen.

k. Voor allemachines geldt, dat tervoorkoming van het afknellen van destelen
de ruimte tussen dedubbeleaanvoerbanden van devulIersvoldoende groot moet
zijn.
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