Invloed vaneen rijenfrees op de kwaliteit en de arbeidsbehoefte bijdeoogst vanwitteasperge
Effect of mechanical closing of harvest holes on the quality and labour requirement when
harvesting white asparagus
ing. J.G.M.Jeurissen, ROC Noord-Limburg, ir. C. Kramer, PAGV

Inleiding
Het oogsten van asperge is zeer arbeidsintensief.
Hiervoor dient in het algemeen losse arbeid te worden aangetrokken. De kosten en de beschikbaarheid
van losse arbeid leiden tot problemen bij de oogst
van asperge. Daarom is gezocht naar methoden om
het oogsten minder arbeidsintensief en fysiek minder
zwaar te maken. Dit kan onder andere door de
oogstgaten open te laten en deze enkele malen per
week te dichten met een rijenfrees. Een rijenfrees
brengt door middel van snel draaiende rotors de
uitgegraven grond terug in de oogstgaten. en strijkt
de bedden weer glad.
Om de voor- en nadelen van een dergelijke machine
te achterhalen en een economische afweging te
kunnen maken, zijn in 1992 door ROC Noord-Limburg twee praktijkproeven en een arbeidstudie uitgevoerd.

Proefopzet veldproeven
Er waren drie objecten opgenomen in dit onderzoek.
Deze objecten staan vermeld in tabel 36. Bij object 1
werden de ruggen voor het begin van de oogst met
een aspergeploeg met aangedreven schijven opgeploegd. Tijdens de oogst werd de gaten met de hand
gedicht.
Bij object 2 werden de ruggen voor het begin van de
oogst opgefreesd met de IRF-II rijenfrees van

Imants. Tijdens de oogst werden de gaten open
gelaten en drie maal per week gedicht met de rijenfrees. Bij dit object zijn in proef I 16 maal en in de
proef II 15 maal de gaten gedicht met de rijenfrees.
Door natte weersomstandigheden zijn bij zeven respectievelijk vijf oogsten de gaten met de hand dicht
gemaakt.
Bij object 3 werden de ruggen eveneens opgefreesd
met de IRF-II voor het begin van de oogst. Tijdens
de oogst werden de gaten echter met de hand gedicht. Alleen in perioden met warm weer werden de
gaten open gelaten en de rijenfrees ingezet voor het
dichten van de gaten. Bij 17van de in totaal 48 oogsten zijn de gaten met de hand dicht gemaakt.BIJ
deze variant zijn in beide proeven 12 maal de gaten
gedicht met de rijenfrees.
Op twee percelen in de omgeving van Horst zijn
proefvelden aangelegd. De gegevens van beide
proefplaatsen zijn vermeld intabel 36. Beide proeven
werden uitgevoerd in vier herhalingen. De proeven
werden dagelijks geoogst. De geoogste asperge
werd geteld, gewogen en beoordeeld op afwijkingen.
Daarnaast is enkele malen de penetrometerweerstand van de ruggen bepaald.

Proefverloop veldproeven
Bij het gaten dichtmaken diende de machine nauw-

Tabel36. DeObjekten. Asperge. Noord-Limburg.
object
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rugopbouw

oogstmethode

aandreven schijven
rijenfrees
rijenfrees

gaten dichten met dehand
gaten dichten metde rijenfrees
gaten dichten met de hand. alleen bij grote oogst gaten dichten
met rijenfrees

Tabel37. Bodemanalysevanbeideproeven.Asperge.Noord-Limburg.
proef!
pH-KCI
%vocht (g/100gIdr.)
%organischestof
%afslibbaar (0-16)
%zand (16-2000)
M

proef!

6.8
0.71
3.4
7,3
89.1
121
0.2

CaC03

6.4
0.61
2.2
6.8

91.0
116
0,0

keurig afgesteldteworden. Indienteveel grond werd
opgenomen door de rotors werd hetbedzeer hard
aangedrukt. De maximale rijsnelheid was5 km/uur.
Reed mensneller danwerden de gaten niet goed
gevuld. Doordat de grond regelmatig werd bewerkt,
vormde zich geen onkruid opde bedden. Degaten
die metdemachine waren gedicht, hadden een lossere structuur dan degaten diemet de hand waren
gedicht. Ookwas de grond in deze gaten droger.
Toch vormde het 'inzakken' van de machinaal gedichte gaten naeen beregening geen probleem.

drogend weer. Een dagelijkse watergift van 5mm
was toen onvoldoende. De gaten werden redelijk
gevuld maar de structuur van de bewerkte grond
was geheel kapot waardoor bij het oogsten de barsten niet meer te zien waren. Doordat dagelijks
moest worden beregend, kon derug waar destandpijpen van de teloskoop-beregening stonden niet
machinaal gedicht worden. Ditis 11 %van detotale
oppervlakte.

Resultaten veldproeven

De rijenfrees bewerkt slechts de bovenste 1tot1,5
cm vande rug.Dit laagje grond moest eengoede
vochtigheid hebben. Dit kan alleen worden bereikt
indien indroge perioden elke avond licht werd beregend. In mei was ereen periode met zeer sterk

Beide proeven werden dagelijks geoogst. De geoogste asperge werd geteld, gewogen enbeoordeeldop
afwijkingen. De resultaten hiervan zijn vermeld in
tabel 38.

Tabel38. Produktieenkwaliteit. Asperge.Noord-Limburg.

object

produktie
(kg/ha)

holle
stengels

I

1
2
3

9228
9254
9231

II

1
2
3

1
2
3

proef

losse
koppen

gescheurde
stengels

kromme
stengels

gekleurde gekleurde
koppen
stengels

%

%

%

%

%

%

gem.
stengelgewicht(g)

3.1
3.9
4.2

0.6
1.1
0.9

5.8
5.5
4.5

9.1
10.2
10.9

16.6
20.5
18.5

10.4
13.1
11.8

35
37
36

7937
8548
7734

7.5
11.2
11.0

4.3
2.8
3.0

13.2
10.4
11.1

16.1
17.1
14.3

16.2
19.0
19.0

16.1
17.1
16.8

47
48
46

8582
8901
8482

5.3
7.6
7.7

2.5
1.9
1.9

9.5
7.9
7.8

12.5
13.7
12.6

16.4
19.7
18.8

13.1
15.1
14.3

41
43
41

975

1.4

1.2

1.4

2.2

2.3

1.9

3

gemiddeld

L.S.D.
(a= 0.05)
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Produktie

Percentage gekleurde koppen

De verschillen inproduktie zijn niet betrouwbaar.Het
dichtmaken vande gaten hadgeen invloed op het
aantal kilogrammen asperge dat isgeoogst.

Het betreft hier violetverkleuring als gevolg van inwerking door daglicht. Het object dat steeds machinaal werd gedicht, vertoonde iets meer gekleurde
koppen.
Het verschil met handmatig dichtmaken vandegaten
is betrouwbaar. Bij het object waar alleen bij grote
oogst machinaal werd gedicht, washetverschil niet
betrouwbaar. Hethogere percentage gekleurde koppen werd veroorzaakt doordat ineendroge periode
de barsten opdedagnahetgaten dichtmaken niet
of niet goedtezien waren.

Percentagehollestengels
Proef IIvertoonde veel meer holle stengels dan proef
I. Tussen de objecten was ook een betrouwbaar
verschil. De objecten die machinaal gedicht zijn. hadden 2,3tot 2,4% meer holle stengels. Ditwas betrouwbaar meer.
De oorzaak hiervan isniet bekend.

Conclusies veldproeven
Percentage lossekoppen
Proef IIvertoonde meer losse koppen dan proef I. Bij
proef II lijkt hetalsof hetmachinaal dichtmakenvan
de gaten leidde totminder losse koppen. Ditverschil
is echter niet betrouwbaar.

Percentage gescheurdestengels
Proef II vertoonde meer gescheurde stengels dan
proef I. Opvallend is datde Objekten die machinaal
zijn gedicht minder gescheurde stengels geven.

- Het machinaal dichtmaken had geen significante
invloed opdeproduktie en het percentage losse
koppen, kromme stengels of het gemiddeld stengelgewicht.
- Hetmachinaal dichtmaken van degaten gafongeveer 2% meer holle stengels, 1,5% minder gescheurde stengels, 2tot3%meer rose verkleurde
stengels en 1tot2%meer gekleurde koppen.
- Doordat dagelijkse beregening noodzakelijk is, kan
de rugmet destandpijpen van deberegening niet
machinaal worden gedicht. Dit is 11% vanhet
perceel.

Percentagekrommestengels
Proef IIvertoonde meer kromme stengels dan proef
I. Tussen de objecten zijn geen betrouwbare verschillen geconstateerd, hoewel dit wel verwacht
werd.

Percentagegekleurdestengels
De objecten waar machinaal de gaten zijn gedicht,
gaven meer gekleurde stengels. Het betrof hier
hoofdzakelijk roseverkleuring van de stengels. Het
verschil methet handmatig dichtmaken is ongeveer
3%.
Een mogelijke oorzaak hiervan isdat de grond waarmee de gaten worden gevuld door de machine losser endroger is. Degaten worden minder vastgevuld.
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Proefopzet bepaling arbeidsbesparing
Als tweede onderdeel van het onderzoek is een
arbeidstudie uitgevoerd. Hierbij is bepaald welk deel
van hetoogstproces bestaat uit hetdichtmakenvan
het gat. Dit is gedaan door middel vaneen videoanalyse.Op twee verschillende dagen zijn hiertoe 10
verschillende oogsters op verschillende percelen
gefilmd. Metbehulp van video-afspeel-apparatuur is
het gehele arbeidsproces geanalyseerd.
Hiertoe werd het arbeidsproces verdeeld in een
aantal deelprocessen. Dit waren:
- Hetzoeken vaneenbarst tot het neerzettenvan
de oogstkist.
- Het graven van hetgatinclusief hetsteken vande
eerste stengeltothet neerleggen van deze stengel

indeoogstkist.
- Eventueel hetoogsten van devolgende stengel(s).
- Het dichtmaken van het gat totdat de oogstkist
wordt opgepakt.
- Het aandrukken van het gedichte gat totmen weer
gaat zoeken naar de volgende barst.

dat 11% vanhetperceel niet machinaal gedichtkon
worden in verband metde beregening en in 12.5%
van de oogsten toch handmatig gedicht moesten
worden in verband met slecht weer bedroeg dearbeidsbesparing opperceelsniveau ± 25%.

Economische afweging
In totaal is337maal hetoogstproces geanalyseerd.
Voor alle handelingen isdegemiddeld benodigde tijd
bepaald met een nauwkeurigheid van 0.1 seconde.
Uit deze cijfers kon het percentage tijd. benodigd
voor het dichtmaken van de gaten, worden berekend.

Resultaten bepaling arbeidsbesparing
Bij hetoogsten werd niet steeds één stengel per gat
gestoken. Vaak stonden er meerdere stengels dicht
bij elkaar. Indien éénstengel pergemaakt gatwerd
geoogst, bedroeg hetdichtmaken vanhetgat 36%
van detotale oogsttijd. Ditaandeel nam af naarmate
meer stengels pergatwerden geoogst. Bijvier stengels pergatbestond nogslechts 24procent vande
oogsttijd uit hetdichtmaken vanhetgat.Gemiddeld
werden over alle waarnemingen 1,46 stengels per
gat geoogst, hetgeen betekent dat het dichtmaken
van het gat33,6%vandeprocestijd was.
Per gat was gemiddeld 4,33 seconden nodig. Door-

Het machinaal dichtmaken van degaten kost 1.8 uur
per haindien wordt uitgegaan vaneen werksnelheid
van 5 km per uur en een perceel van 100x100
meter en10minuten aanrij-tijd. Perseizoen moeten
gemiddeld 15,5 maal degaten worden gedicht. Hiervoor isintotaal 27,9 uurnoodzakelijk. Voor dekosten vande machine is uitgegaan van eenaanschafprijs vanƒ 19.000,- (inclusief B.T.W. en benodigde
accessoires). Voor deberekening van detrekkerkosten is uitgegaan van een reeds aanwezige trekker
met voldoende bodemvrijheid (55cm). Demachinekosten perha hangen samen methetaantal ha dat
bewerkt kan worden. Daarom zijn twee bedrijfsgrootten meegenomen in de berekening. Alsloonwerktarief is uitgegaan vanƒ 250,- perhaperbewerking.
Er zijn geen extra kosten voor de beregening opgenomen omdat beregening vrijwel standaard is op
recent aangelegde percelen.
De arbeidsbesparing bijdeoogst is sterk afhankelijk
van de produktie endestengeldikte. Voor een gelijke

Tabel39. Opbrengstderving, kosten en arbeidsbesparing bijdrie verschillende situaties t.a.v. produktie enstengeldikte bij eigen mechanisatie met tebewerken oppervlakten van 3en5haen bijloonwerk.
kg opbrengst perha (gr)
aantalstengels/ha
gemiddeld stengelgewicht(gr)

9000
180000

9000
260000

6300
180000

50

35

35

opbrengstderving (per ha)
- 2%meer kwaliteitII
-4%meer kwaliteitII

670

670

1339

1339

469
937

kostendichtfrezengaten (per ha)
- loonwerk
- eigen rijenfrees voor 3 ha
- eigen rijenfrees voor 5 ha

3875
2061
1613

3875
2061
1613

3875
2061
1613

113
85
85

164
136
136

113
85
85

arbeidsbesparing (uur/ha)
- loonwerk
- eigen rijenfrees voor 3ha
- eigen rijenfrees voor 5 ha
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Tabel 40. Loonniveau in gulden per uur waarbij hetsaldo vaneenaspergeteelt bij machinaal dichten vandegaten gelijk is aandat van
een tradionele teelt bij drie verschillende situaties t.a.v. produktie en stengeldikte bij eigen mechanisatie met te bewerken
oppervlakten van 3en5haenbijloonwerk.
kgopbrengst perha (gr)
aantal stengels/ha
gemiddeld stengelgewicht(gr)

9000
180000

9000
260000

6300
180000

50

35

35

bij 0%meer kwaliteit II
- loonwerk
- eigen rijenfrees voor 3 ha
• eigen rijenfrees voor 5ha

34
18
14

24
13
10

34
18
14

bij 2%meer kwaliteit II
- loonwerk
- eigen rijenfrees voor 3 ha
- eigen rijenfrees voor 5 ha

40
32
27

28
20
17

38
30
24

bij 4%meer kwaliteit II
- loonwerk
• eigen rijenfrees voor 3 ha
- eigen rijenfrees voor 5 ha
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40
35

32
25
22

43
35
30

produktie moeten bij dunne asperge veel meer gaten
worden gemaakt dan bij dikke asperge. Daarom zijn
in de berekening drie 'bedrijven' met verschillen in
produktie en stengeldikte meegenomen.
De opbrengstderving, doordat meer kwaliteit II wordt
geoogst, dient eveneens te worden ingerekend. Meer
roseverkleuring of verkleurde koppen leidt immers tot
meer kwaliteit II en een lagere middenprijs. Als prijsverschil tussen kwaliteit Ien II is ƒ 4,18 (gemiddelde
1990 tot en met 1992) aangehouden.
Daarnaast zijn de loonkosten van groot belang. Bij
lage lonen zal de machine immers minder snel rendabel zijn dan bij hoge lonen. Gezien de onduidelijkheid rond de loonkosten is deze post als open post
gebruikt bij de analyse. De kosten van het gebruik
van de rijenfrees zijn daarom weergegeven in kosten
van het frezen per uur arbeidsbesparing. Indien de
daadwerkelijke loonkosten hoger zijn dan de loonkosten die in tabel 39 en 40 zijn weergegeven, is het
gebruik van de rijenfrees in die situatie economisch
zinvol.

Conclusies arbeidsbesparing eneconomische afweging
- Het dichtmaken van het gat is 24 tot 36% van de
totale oogsttijd, afhankelijk van het aantal stengels
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dat per gat geoogst wordt. Gemiddeld over alle
waarnemingen bleek het dichtmaken van het
oogstgat 33,6%van de oogsttijd tebedragen.
- Door de beregening en het handmatig dichtmaken
van de gaten bij slecht weer kan de rijenfrees niet
overal of altijd ingezet worden. De netto arbeidsbesparing op perceelsniveau ligt daardoor op ±
25%. Dit is afhankelijk van het type beregening en
het weer tijdens de oogstperiode.
- De produktie per ha blijkt van minder belang; met
name het aantal stengels dat op een perceel moet
worden gestoken bepaalt of de machine rendabel
is. Bij veel stengels per ha is de machine snel
rendabel, bijvoorbeeld bij een relatief dun ras maar
een goede produktie.
- Indien de inzet van de rijenfrees niet zou leidden
tot kwaliteitsverschillen is de machine reeds rendabel bij loonkosten van 10 tot 14 gulden per uur,
maar bij 4% meer kwaliteit II pas bij loonkosten
van 22tot 35gulden per uur.
- Het te bewerken areaal heeft een kleinere invloed.
De maximale capaciteit van een machine is ongeveer 5 ha omdat alleen 's middags de gaten kunnen worden gedicht. Inzet van de machine tegen
loonwerktarief is pas rendabel bij loonkosten van
meer dan 24 gulden per uur en als er veel stengels per ha moeten worden geoogst.

Eindconclusie
De rijenfrees is technisch goed inzetbaar indiendagelijks kanworden beregend. Door de inzet van de
rijenfrees zal een iets mindere kwaliteit asperge
worden geoogst als gevolg van rose-verkleuringen
verkleurde koppen. Met de rijenfrees kan eenarbeidsbesparing van± 25 %worden bereikt.
Door de hoge kosten vande rijenfrees enhetgrote
effect vande kwaliteitsvermindering is de rijenfrees
alleen rendabel indien relatief veel gaten moeten
worden dichtgemaakt (bijdunne asperge dus)en/of
het kwaliteitsverlies als gevolg vande inzet van de
machine minimaalis.

oogsturen. Uit de economische analyse bleek de
inzet van de rijenfrees alleen rendabel indien veel
dunne asperge wordt geoogst en/of het machinaal
dichten van degaten niet leidt totkwaliteitsvermindering.
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Summary

Samenvatting
De rijenfrees is ontwikkeld omde gaten bijdeoogst
van witte asperge tedichten. Hierdoor wordt arbeidsbesparing verkregen. Om demogelijkheden vaneen
rijenfrees te onderzoeken zijn in 1992 door ROC
Noord-Limburg twee veldproeven uitgevoerd. Om
met een rijenfrees te kunnen werken, bleek elke
avond een kleine beregening noodzakelijk. Is de
grond te droog dan ontstaan problemen met roseverkleuring en verkleurde koppen. Daarnaast is een
arbeidstudie uitgevoerd. De inzet vande rijenfrees
leiddetoteen arbeidsbesparing van 25%op de

At the regional experimental station Noord-Limburg
two trials were carried out with white asparagus in
1992 to study theeffect of regular mechanical closing ofharvest holes by means ofa specially adapted rotary hoe onthe yield, quality and labour requirement. Theuse ofthe rotary hoe ledtoa savingin
labour ata farm level with 25%. The total yield was
not affected, but the yield ofgrade I asparagus was
up to4% lower,caused bymore discolorations.The
use ofthe rotary hoe is attractive when harvestinga
field with many thin spears or when only very little
loss ofquality takesplace, for instance throughregularirrigation.
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