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Automatisch sorteren alstroemeria nauwkeuriger dan handmatig sorteren

Bosautomaat maakt veel

Leo Neeleman bezig met het één voor één op de band leggen: “De verwerking is zo ingericht dat de lijnen elkaar nergens kruisen.”

Op het bedrijf van Leo en Corry Neeleman in Luttelgeest wordt zes dagen in de week
geplukt. Het handmatig sorteren en bossen van de alstroemeria’s nam echter zoveel tijd in
beslag dat de teler goed personeel tekort kwam in de kas. Door automatisering komen er
meer handen vrij voor het teeltwerk in de kas.
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Een tweede sorteer- en bosautomaat voor alstroemeria’s (ook van fabrikant BTM) is sinds mei 2003 in bedrijf

druk zijn, maar het wordt daardoor nooit

bij Melenhorst Alstroemeria Cultures in Klazienaveen. Ook bij Rick Melenhorst ging er enkele maanden overheen

hectisch.”
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voordat de machine volledig was afgesteld. Hij denkt dat een teler bij het automatiseringsproces moet
incalculeren dat er een aanloopperiode nodig is.

Samenvatting

“De snelheid van het sorteren was direct een verbetering. Maar voordat de kwaliteit van de sorteringen op orde

De eerste twee alstroemeria telers

was, hebben we vaak de instellingen moeten aanpassen. In het begin waren we één man kwijt aan het corrige-

hebben het sorteren en bossen van

ren van de bossen”, vertelt Melenhorst.

alstroemeria’s geautomatiseerd. Dit

“Uiteindelijk hebben we onze doelstelling gehaald en zelfs meer dan dat. Het doel was minimaal dezelfde

bespaart hen arbeid, het maakt een

kwaliteit halen met minder arbeid.” Volgens de teler bespaart hij nu 20% op de totale arbeidskosten.

nauwkeurigere sortering mogelijk en

“Uiteindelijk halen we door de automatisering zelfs een hogere kwaliteit. We kunnen met de machine

ontziet tevens de ervaren arbeids-

alstroemeria’s sorteren in vier sorteringen: een extra zware A1, standaard A1 en lichte A1 en A2. Met de hand

krachten, die daardoor handen vrij

is dat niet te doen.”

hebben voor het teeltwerk.
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