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/.Inleiding

De snoei vormt met 10 - 20%van de totale hoeveelheid te besteden
arbeid een duidelijke arbeidspiek voor de fruitteler,temeer omdat
dit werk gewoonlijk door de teler en zijn vaste personeel wordt
uitgevoerd. Mechanisering van de snoei zou aantrekkelijk zijn voor
de fruitteler,mits daar een arbeidsbesparing tegenover staat.
Hydraulische snoeiapparatuur isreeds in 1950 door de N.F.0. uit
Amerika geïmporteerd om in de Nederlandse fruitteelt tewordenbeproefd. Aanvankelijk hebben verscheidene fruittelers dit gereedschap gebruikt,maar het heeft toen geen ingang gevonden. In 1965
werd door nederlandse importeurs hydraulische en pneumatische
snoeiapparatuur op demarkt gebracht. Enkele fruittelers gingen
tot aanschaf over.
Uit buitenlandse (vnl. Duitse) literatuur, zijn informaties verkregen over de snoeitijden zoals deze tijdens onderzoek zijn verzameld (zie literatuurlijst). Uit eigen arbeidskundig onderzoek
(van Lookeren Campagne,1968)bleek dat deze arbeidsbesparingen
werden bereikt door een vermindering van het aantal knippen per
boom,m.a.w. erwerd met het hydraulisch gereedschap minder gedetailleerd gesnoeid. Daarom is een proef opgezet om na te gaan of
dit ook consequenties heeft voor de groei van de boom, voor de
produktie envoor de kwaliteit van het geoogste fruit. Enkeleresultaten zijn reeds gepubliceerd (van Lookeren Campagne,1968;
Verheij &van Lookeren Campagne, 1968).
Bovendien leek ergonomisch onderzoek wenselijk. Gebruikers waren
nl. vanmening dat met dehydraulische apparatuur belangrijk grotere arbeidsbesparingen werden behaald dan uit de tijdstudies
bleek,hetgeen alleen kan worden verklaard uit een hoger en/of
meer gestaag volgehouden werktempo.
Indit verslag worden deresultaten van de arbeidsstudies,deergonomische metingen en de opbrengstbepalingen van het fruit besproken.

1.1. Probleemstelling.
Het onderzoek moest antwoord geven op de volgende vragen:
- Geeft het gebruik van hydraulische snoeischaren een belangrijke
arbeidsbesparing t.o.v. de handschaar?
- Betekent het gebruik van demechanische snoeischaar eenarbeidsverlichting enkan er onder alle omstandigheden mee worden gewerkt?
- Geeft het gebruik van demechanische schaar aanleiding tot verschillen in de opbrengst,demaat en de kwaliteit van het geoogste fruit?
- Wat zijn de gebruikskosten van demechanische schaar en is de
eventuele arbeidsbesparing zodanig dat van een kostenbesparing
kan worden gesproken?

2. Omschrijvingvanhet onderzoek

2.1. Ergonomisch_onderzoek.
Onder ergonomisch onderzoek wordt verstaan het bestuderen van door
de arbeid bij demens optredende verschijnselen, inhet bijzonder
uit anatomisch,fysiologisch en psychologisch oogpunt. Studie van
vermoeidheidsverschijnselen is een onderdeel van de ergonomie.
In samenwerking met Ir.H.W. Vos van de Landbouwhogeschool is een
vermoeidheidsonderzoek gedaan bij verschillende werkmethoden,zowelmet hydraulisch als handgereedschap. Tijdens waarnemingen bleken er verschillen te bestaan inwerkhouding,werktempo en inspanning, zoals b.v. bij veel zaagwerk. De vraag rees welke snoeimethode het minst vermoeiend was.Enerzijds was er bij hydraulisch
gereedschap het effect van minder zaagwerk enhet warme handvat,
hetgeen het werken aangenamer maakt.Anderzijds was de invloed onbekend van het zwaardere gereedschap,het meetrekken van de slangen enhet lawaai van de trekker.
Het vergelijken van polsfrequenties is een bruikbaremethode om na
te gaan of een bepaalde methode meer of minder vermoeiend is.Alleen polsfrequenties van eenzelfde persoon kunnen worden

vergeleken,omdat ieder mens een ander hartslagniveau heeft,afhankelijk van de lichamelijke conditie. De twee snoeimethoden
moesten dus door eenzelfde persoon worden uitgevoerd, hetgeen niet
altijd gemakkelijk is.
Om persoonlijke invloeden teminimaliseren zijn deproeven op2
fruitbedrijven uitgevoerd en 3maal herhaald,waarbij intotaal3
proefpersonen waren betrokken. Steeds werd een halve dag met de
hand en daarna mechanisch gesnoeid of omgekeerd. Tijdens ditvermoeidheidsonderzoek werd nauwkeurig vastgelegd wat voor werk men
precies deed,zoals knippen, zagen,trekker verzetten enz.,bovendien werd het aantal handelingen genoteerd,terwijl ook dediameter van de afgesnoeide takken werd opgemeten.
De snoeiers waren d.m.v. een draagbaar zendertje of met een lang
snoer verbonden met eenregistratie-apparaat, dat de hartslag op
stroken papier vastlegde.Alvorens tot vergelijkende metingen over
te gaan werd eerst een dag "geoefend".
2.2. Teeltkundig_onderzoek.
Het teeltkundig onderzoek had betrekking op:
1. de invloed van de snoeimethode op de boomvorm.
2. de produktie perha.
3.de kwaliteit van het fruit qua maat enkleur.
Dit onderzoek is gedurende 4jaar verricht op de proeftuin "Grebbedijk" van het ITT. De proef is in dewinter van 1965 opgezet met
10 jaar oude Cox's Orange Pippin op matig sterke onderstammen en
Golden Delicious op type IV. De plantafstand bedroeg resp. 4x 3m
en 6x 3m voor de beide rassen. De boomgaard met Cox's Orange
Pippin is eind 1968 gerooid, zodat voor dit ras slechts gegevens
over 3jaar zijn verzameld. Jaarlijks werden produktie ensortering van devruchten naar kwaliteit en grootte per object bepaald.
2.3.Arbeidskundig_onderzoek.
Zowel op de proeftuin als op de bedrijven waar het ergonomisch onderzoek plaatsvond, zijn tijdstudies gemaakt van beide snoeimethoden,waarbij is vastgesteld:
- het aantal handelingen;
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Afb. 1.Hydraulische schaarmethettrekkerhydrauliek
verbondendooreendubbeleslang.
111. 1.Hydraulic shearslinkedwiththetractorhydraulicsystembyadoublehose.
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Afb. 2.Decombinatiewerkstelling-hydraulischsnoeigereedschapbevordert eengoedetaakverdeling
tussenbeidesnoeiers.Detrekkerwordtvanaf
dewerkstellingbediend.
111.2.Thecombinationworking-platform-hydraulic
pruningequipment facilitates acleardivision
oftasksbetweenbothpruners.Thetractoris
drivenfromtheworking-platform.

- de aard der handelingen;
- de tijd per handeling;
- de tijd voor bijkomende handelingen.
Bovendien zijn in de loop der jaren bij fruittelers nog diverse
andere tijdstudies gemaakt van het werken met hydraulisch gereedschap. Uit de veelheid van gegevens is een goed overzicht verkregen van de gebruikelijke werkmethoden.
2.4. Het_gebruikte_gereedschap.
Hydraulische snoeischaar: Dit type schaar van het merk New Draulic
ismet twee slangen verbonden aan de buiten-hydrauliek van de
trekker (afbeelding 1 ) .De olie staat onder een druk van + 140 ato;
door middel van kranen inhet handvat kan de schaar worden gesloten en geopend. Inhet laatste seizoen werd op de proeftuin gebruik gemaakt van eenwerkstelling op detrekker van waaraf de
boomtoppenwerden gesnoeid (afbeelding2 ) .
Handgereedschap: Dit bestond uit de normale handschaar (merk Felco)
ag,de lange stokzaag (afbeelding 3)en de Canadese
\A D 22.V'
'

fbeelding4 ) .
.werd gebruik gemaakt van driepoot-trappen.

on het onderzoek

iig onderzoek,
-analyse.
:veelal uit de volgende handelingen: (Zie hiervoor
m2 ) .
knippen
zagen
snoeihout weggooien
Inboom
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kijken +overleg
trap verzetten
lopen

}
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111.3.Handpruningwithalong-handledsaw.

Afb.4.SnoeimetbehulpvandeCanadesetakkenschaar.
111.4.Pruningwiththelong-handledbranchshears.
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Bij de snoei ishet element "knippen"verreweg het belangrijkste.
Dit gebeurt 20 - 80.000 keer per ha,afhankelijk van boomvorm,variëteit, snoeimethode en leeftijd van debomen.
Het knippen kan als volgt worden ingedeeld:
r

- tijd voor het kijken,met een denktijd;
- tijd voor het reiken vanuit de uitgangspositie
naar de plaats waar moet worden geknipt;

II Knippen

-<!

- tijd om de schaar op de juiste plaats te zetten;
- de eigenlijke kniptijd (demechanische beweging
van het sluiten van de schaar);
- de tijd nodig om de schaar weer in deuitgangspo^ sitie te brengen.

Deopbouw van het element "knippen" is voor beide typen snoeischaren gelijk. Nu blijkt er in de tijd per knip van takken van ongelijke diameter een groot verschil voor te komen,waarvoor enkele
verklaringen zijn. De kijk- en denktijd is een belangrijke oorzaak
van verschillen,hetgeen wordt beïnvloed door de vaardigheid ende
instelling van de snoeier.
De tijd die nodig is om te beslissen hangt af van de grootte van
detak. Een kleine tak wordt sneller afgeknipt dan een grote tak.
Hoe groterde ingreep op de boom,hoe langer de denktijd.Het blijkt
dat de tijd om te kijken en denken van 5- 15%van de totale
snoeitijd (I)uitmaakt en zelfs tot 25%van de eigenlijke kniptijd
(II).
Wisskirchen (1967)zegt daarvan: "Het snoeien vanvruchtbomen is
werk,dat steeds door het menselijke oog moet worden bestuurd. De
minimum tijd bij de snoei is daarom gegeven, in die zin dat de
snoeier deboom eerst moet bekijken en dan pas kan beslissen waar
geknipt moet worden".
De reiktijd wordt ook beïnvloed door deman en zijnwerkmethode.
Een vaardige snoeier werkt systematisch door de boom. Een minder
vaardige snoeier knipt nu eens hier en danweer daar,waardoor hij
lange reikafstanden (reiktijden)heeft.
Lux (1969) zegt daarover: "Mechanisatie bij de selectieve snoei
heeft alleen dan tijdvoordeel,wanneer niet alleen de kniphande-

ling,maar ook de bewegingen om de knipplaats te bereiken worden
bekort. Het is te verwachten dat voorlopig alleen een verandering
in de snoeimethode zal plaatsvinden door minder te gaan knippen
endoor eenvoudiger beslissingen te nemen over de plaats waargesnoeid wordt,hetgeen eenwerkelijke arbeidsbesparing zal geven".
Ook het model van de boom en de hulpmiddelen, zoals ladders of
werkstellingen, spelen eenrol. Speciaal bij gebruik vanhydraulische scharen is dit van invloed. Er iswat meer tijd nodig voor
het kiezen van de goede knipplaats bij dit type schaar,vanwege de
grote bek van de scharen en de lange stok waarmee men moet manoeuvreren. Detijd voor het sluiten van de scharen is vrij onafhankelijk van de snoeier en demethode. Er is een correlatie tussen de
takdiameter en de kniptijd.
Het terugkeren van de schaar in deuitgangspositie is een ongecontroleerde handeling die veelal plaatsvindt in de kijktijd voor de
volgende knip. Ook deze tijd kan moeilijk worden beïnvloed. Dit
geldt ook voor het verwijderen van het snoeihout. Meestal is dit
een apart element,maar bij snoeien met hydraulisch gereedschap
kost het meer tijd dan bij handsnoeien. Bij dehandsnoei heeft men
één hand vrijwaarmee de af te snoeien tak wordt beetgepakt. In de
tijd voor het reiken naar de volgende tak wordt het hout dan'weggegooid. Bij de hydraulische snoei wordt dikwijls het snoeihout
met de schaar uit de boom verwijderd, zodat dit een apartehandeling vormt.
3.1.2. Resultaten van tijdstudies.
Dat de arbeidsbesparingen bij hydraulische snoei zijn te danken
aan een vermindering van het aantal ingrepen per boom blijkt uit
deresultaten van een tijdstudie in 1967 op de ITT-proeftuin,samengevat in tabel 1.
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Tabel 1: Resultaten van een tijdstudie van snoei met hydraulischenmet handgereedschap in 1967 bij grote bomen van 2appelrassen; proeftuin ITT
Table 1: (Results of atime study of pruning with hydraulic and
hand tools in large apple trees of 2varieties;experimental farm ITT, 1967)

ras
variety

methode
method

Cox's

hand

O.P.

hydr.

Golden

zag en
sawing
tijd/snede freq/
(cmin.)
boom
freq/
time/cut
tree

hand

14.9

13.3

6.1

2.7

Delicious hydr.

knippen
cutting
tijd/knip freq/
(cmin.)
boom
time/cut freq/
tree

totaaltijd x per
boom/
(cmin.)
total
time per
tree

4.1

59.5

457

7.1

38.0

403

3.3
4.5

102.4

480

78.9

420

x De in de tabellen vermelde totaaltijden zijn exclusief toeslagen.
The total time in the tables does not include allowances for additional activities.
Uit tabel 1blijkt dat bij Golden Delicious ruim 12%enbij Cox's
Orange Pippin ruim 11%tijd werd bespaard bij gebruik vanhydraulisch gereedschap. Deze besparing is geheel te danken aan eenvermindering van het aantal ingrepen per boom. Let ook op de rasverschillen intabel 1;bij Golden Delicious wordt meer geknipt en
minder gezaagd dan bij Cox's. De tijd per handeling isbij Golden
Delicious in alle gevallen korter dan bij Cox. Cox-hout'is namelijk harder,maar belangrijker is dat bij Golden Delicious veel
vruchthoutsnoei en snoeivan eenjarig hout plaats vindt,terwijl
bij Cox het accent ligt op de vervangsnoei vanmeerjarige takken,
zodat het snoeihout gemiddeld dikkeris.
In 1969 is de tijdstudie herhaald, althans voor Golden Delicious,
met hetzelfde personeel endezelfde apparatuur als in 1967.De
werkmethode met het hydraulisch gereedschap was in 1969 aanzienlijk
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verbeterd: eenman werkte op een stelling,de ander vanaf de
grond. Deze scheiding naar plaats en taak maakte het werk veel
overzichtelijker. Deresultaten van de tijdstudie zijn samengevat
in tabel 2;het verschil met tabel 1 is frappant.
Tabel 2:Resultaten van een tijdstudie van snoei van grote bomen
van het ras Golden Delicious met hydraulisch- enhandgereedschap, 1969;proeftuin ITT.
Table 2: (Results of a time study of pruning in large Golden Delicious trees with hydraulic and hand tools; experimental
farm ITT,1969.)
knippen
cutting

totaal- gem.
tijd per doorsnee
fa
sawing
-u
-v -t.
4--U^
j.••j/ j
.e
i -4---J/T
c
i boom
snoeihout
methode
tiid/snede
freq/
tiid/knip
freq/
\
, N
., , .time/cut
. ,
, boom
^
,• time/cut
, , -,
( c m m .,,)_,_, • (mm)
method
boom
,.
, cmin.
. N
c freq/
/ r (cmm.)
• \
c freq/
i tree
total
mean.diatree
,-,_,_
_,_ ^
_,_ ^ time/tree meterprumngs
hand
13.3
5.8
3.3
111
531
9.5
hydr.

-

-

3.3

155

546

11.5

Het meest valt in tabel 2op dat de tijd per knip voor hydraulisch
gereedschap even kort is geworden als voor handgereedschap. Behalve aan de goede werkmethode ende vaardigheid van de snoeiers is
deze korte tijd per knip te danken aan het vele knippen van fijn
hout,waaronder nogal wat rugscheuten. Het aantal knippen per boom
is zeer hoog en de gemiddelde doorsnee van het snoeihout is slechts
2mm groter dan voor dehandsnoei. Deze tijdstudie is belangwekkend omdat ze een aanwijzing geeft dat men met hydraulisch gereedschap ook zeer gedetailleerd kan snoeien. Niettemin is dat niet de
aangewezen werkwijze,want ze leidt niet tot arbeidsbesparing, integendeel: de totale snoeitijd per boom is langer voor hydraulisch
gereedschap dan voor handgereedschap. Dit is overigens vooral een
gevolg van het feit dat met hydraulisch gereedschap meer en gemiddeld iets dikker hout is geknipt; er is dus meer werk meeverzet.
Het verschil inaantal endikte van de gesnoeide takken bemoeilijkt de vergelijking van hydraulisch gereedschap met handgereedschap. Om een beter inzicht te geven inhet verzette werk zijn in
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bijlage 3 grafieken opgenomen van de verdeling van het snoeihout
in klassen van oplopende takdikte. De gegevens hebben betrekking
op de percelen waarin de tijdstudies van de snoei zijn verricht;
ter aanvulling zijn ook de gegevens van een>jonge boomgaard op de
ITT-proeftuin opgenomen. De gegevens zijn verzameld door de heer A.
Schouten, student aan de Landbouwhogeschool.
Tabel 3 is een voorbeeld van een tijdstudie waarin hydraulische
snoei juist een zeer grote arbeidsbesparing oplevert, echter vooral dank zij een ondoelmatig gebruik van het handgereedschap. De
studie heeft betrekking op 15 jaar oude struiken van James Grieve
en 12-jarige spillen van Golden Delicious.

Tabel 3: Resultaten van een tijdstudie van snoei van grote appelbomen met hydraulisch- en handgereedschap op een fruitteeltbedrijf in 1969.
Table 3: (Results of a time study of pruning in large apple trees
in a growers' orchard, with hydraulic and hand tools; 1969

zagen
sawin;g
ras
variety

methode
method

tijd/snede
time/cut
(cmin.)

James

hand

11.2

Grieve

hydr.

Golden
Delicious

knippen
cuttir.ig

freq/
boom
freq/
tree

totaaltijd per
boom
(cmin.)
total
time per
tree

tijd/knip
time/cut
(cmin.)

freq/
boom
freq/
tree

57.9

4.8

45.2

965

14.4

3.1

5.4

110.7

672

hand

10.1

50.8

4.3

51.5

857

hydr.

15.9

1.7

5.2

83.5

492

Bij de handsnoei is meer dan 50 keer per boom gezaagd. Dit gebeurde met een stokzaag; veel hout was zo dun dat men het beter had
kunnen knippen. Dit blijkt uit de geringe diameter van het snoeihout: 15,4 mm voor de zaagsneden en 9,7 mm voor schaarsneden; het
totaal gemiddelde voor de handmethode bedroeg 13.2 mm, tegenover
14.5 mm voor de hydraulische methode. Bij de hydraulische snoei is
het aantal ingrepen per boom wat kleiner dan bij de handsnoei,
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maar het snoeihout is gemiddeld wat dikker,zodat de hoeveelheid
weggesnoeid gewas voor beide methoden niet ver uiteenloopt. Dearbeidsbesparing bedraagt 30%voor James Grieve en 42%voor Golden
Delicious. Uit de ergonomische studie blijkt (tabel 5)dat het
werken met hydraulisch gereedschap bovendien minder inspannend is.
Tenslotte zijn intabel 4deresultaten vermeld aan een tijdstudie
waarbij dehydraulische scharen alleen voor dikkere takken worden
gebruikt. Op dit bedrijf vervangt dehydraulische apparatuur de
Canadese takkenschaar; het lichtere snoeiwerk wordt met de handschaar gedaan. De studie heeft betrekking op 8jaar oude spillen
van Cox's Orange Pippin IX aan draad.
Tabel 4:Resultaten van een tijdstudie van snoeimet hydraulischenhandgereedschap bij 8-jarige spillen van Cox's Orange
Pippin IX op een fruitteeltbedrijf in1969.
Table 4: (Results of atime study of pruning in 8-year-old spindle
bushes of Cox's Orange Pippin IX in a growers' orchard,
with hydraulic and hand shears; 1969).
takkenschaar
hydr.schaar
methode tijd/knip
method time/cut
(cmin.)
hand
hydr.

11.2
12.7

limb shears
hydr. shears
freq/boom
freq/tree

handschaar
hand shears
tijd/knip freq/
time/cut boom
(cmin.)
freq/
tree

totaaltijd
per boom
(cmin.)
totaltime/
tree

17.4

5.2

71.7

65'.

12.8

4.9

70.1

58i

Uit tabel 4blijkt dat de snoeiwijzen bijna gelijk war.en.Met de
hydraulische schaar werd wat minder geknipt danmet detakkenschaar,maar de diameter van het snoeihout was wat groter: gemiddeld 23.7 tegenover 18.3 mm. De arbeidsbesparing is gering (11%).
Dit ismede een gevolg vanhet werktempo; erwerd rustig enkennelijkmet overleg gesnoeid envanzelfsprekend worden verschillen in
benodigde tijd per knip voor beide gereedschappen onbelangrijker
naarmate het tempo lager ligt,d.w.z. naarmate een kleiner deel
van de totale snoeitijd aan het eigenlijke knippen wordt besteed.
Toch versterkt deze tijdstudie de Indruk dat het gecombineerd
14

gebruik van hydraulisch enhandgereedschap niet tot de gewenste
arbeidsbesparing leidt.Een combinatie diemisschien haalbaar is,
is snoeien met hydraulische apparatuur inhet ene jaar enmet handgereedschap inhet andere jaar.
3.2. Ergonomisch_onderzoek.
Ophet eerste bedrijf is de polsfrequentie gemeten van twee personen diewerkten in een perceel 15-jarige struiken James Grieve en
in eenperceel 12-jarige spillen Golden Delicious.
Afbeelding 5toont de apparatuur die dehartslag registreert en
overseint naar derecorder.
Dehandelingen die bij beidemethoden werden verricht,met dedaarvoor benodigde tijd,zijn vermeld intabel 3.
Tabel 5geeft een overzicht van de gemiddelde hartslag van iedere
proefpersoon gedurende de proefperiode van ruim 2uur per snoeiobjekt.
Tabel 5:Gemiddelde polsfrequenties van twee personen over eenperiode van 2uur,voor twee snoeimethoden; 1969.
Table 5: (Mean pulse rates of 2persons over aperiod of twohours,
for 2sets of pruning gear; 1969).
methode

James Grieve

Golden De:1icious

method

leman

2eman

leman

2eman

hand
hydr.

116.7

107.6

134.0

117.6

107.6

109.2

117.4
110.6

Bij de snoei van James Grieve is de polsfrequentie voor beidemethoden gelijk. Bij Golden Delicious is erwel een duidelijk verschil: bij handsnoei loopt de polsfrequentie op van 109 naar 134
envan 110 naar 117.
Uit het niveau van de polsfrequentie blijkt dat de handmethode
voor de eerste man uitgesproken "zwaar werk" is,terwijl dehydraulische methode op de grens van matig tot zware arbeid ligt.
Het tempo lag hoog en deman werkte zich letterlijk inhet zweet.
Het iswel gebleken dat zagen vermoeiender is dan knippen, zowel
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Afb.5.Ergonomischonderzoek:apparatuuropdeman,diedehartslagopneemtenoversei'ntnaareenrecorder.
111.5.Ergonomicalstudy:equipment
ontheman,toregistertheheartbeat
andtransmit ittoarecorder.
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hydraulisch alsmet dehand. De afbeeldingen 6en 7 illustreren
dit nog eens. Grafisch ishet verloop van de polsfrequentie weergegeven, zoals dit tijdens de proef isopgetekend. Bij de handmethode ligt het totale niveau wat hoger,met daar steeds uitspringend demomenten waarop veel wordt gezaagd. De dalen zijn demomenten van knippen entrap verzetten,waarin kennelijk wordt uitgerust na het vermoeiende zagen.
Bij de hydraulische methode vertoont de polsfrequentie eenrustiger beeld,waarin dehartslag tijdens het knippen regelmatig iets
oploopt,doch tijdens het lopen naar de volgende boom weer watterugvalt.
Ophet tweede bedrijf snoeide een persoon in een perceel 8jaar
oude spillen van Cox's Orange Pippin aan draad. Het werk met de
handschaar werd aange.vuldmet de Canadese takkenschaar ofmet hydraulische scharen. De resultaten van detijdstudie op dit bedrijf
zijn vermeld intabel 4. Ter bepaling van de vermoeidheidsverschillen is dehydraulische methode gesplitst in een periode waarin
uitsluitend met dehydraulische schaar werd geknipt,gevolgd door
een periode waarin alleen handgereedschap werd gebruikt. Ook op
dit bedrijf is de polsfrequentie bepaald,waarvan in tabel 6een
overzicht wordt gegeven.
Tabel 6: Gemiddelde polsfrequenties over een periode van 2uur
voorhet snoeien met dehandschaar envoor de aanvullende
snoei met een Canadese takkenschaar danwel met eenhydraulische schaar; 8-jarige spillen van Cox's Orange Pippin aan draad,1969.
Table 6: (Mean pulse rates over 2-hour periods for pruning with
hand shears, supplemented for the heavy branches by the
Canadian limb shears and the hydraulic shears resp.)

methode
method
hand
hydr.

takkenschaar c.q.
limb shears
hydraulische schaar
hydraulic shears

handschaar
hand shears

101.0

93.9

94.2

93.3
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K = knippen/cutting
Z = z a g e n / sawing
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In deze proef is erweinig verschil inpolsfrequentie,hetgeenmedete danken is aan het rustige tempo. Het is duidelijk dat de
takkenschaar meer inspanning vraagt dan de hydraulische schaar.
Het niveau van de polsfrequentie duidt opmatig zware arbeid,die
in deze afwisseling goed isvol tehouden.
3.3. Teeltkundig_onderzoek.
Bij het begin van de snoeiproef waren de boomkronen tamelijk dicht,
Bij de hydraulische snoei werd het eerste jaar aldrastisch ingegrepen door meerjarige takken weg te nemen. De bomen waren daardoor aanvankelijk lichter inde kop dan demet handgereedschap gesnoeide bomen,waarbij de correctie over enkele jarenwerd gespreid. Na het tweede proefjaarwaren er echter geen duidelijk te
omschrijven verschillen in boomvorm tussen de behandelingen,ondanks het kleine aantal knippen per boom bij gebruik van hydraulisch gereedschap. De jaarlijkse produkties per boom zijn vermeld
intabel 7.
Tabel 7:Invloed van snoei met hydraulisch enhandgereedschap op
de gemidd.elde jaarlijkse produktie per boom inkg voor 2
appelrassen.
Table 7: (Mean annual yield per tree inkg for 2apple varieties,
following pruning with hydraulic or hand tools).
proefjaar
year in
trial

hand

hydr.

1966

le

23,4

15,9

1967

2e

52,9

49,3

1968

3e

33,7

1969

4e

kalenderjaar
calender year

proefjaar
year in
trial

hand

hydr.

28,5

le

45,0

35,0

34,0

42,1

2e

34,1

39,9

27,0
56,3

20,1
58,4

le

50,2

44,0

16,3

14,0

2e

18,4

16,7

Golden Delicious

Cox's Orange Pippin
1966

le

1967
1968

2e
3e
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Opvallend is de oogstreduktie inhet jaar,nadat de bomen met de
hydraulische scharen kennis maakten. Waarschijnlijk is dit eengevolg van de drastische snoei bij de omschakeling. Inde volgende
jaren herstelde de produktie van dehydraulisch gesnoeide bomen
zich,maar zebleef inhet algemeen enkele procenten lager dan bij
dehandsnoei-objekten. In 1969,na een zeer gedetailleerde hydraulische snoei bedoeld omhet boomvolume zoveelmogelijk intakt te
laten, lag de produktie bij deze Objekten hoger dan bij handsnoei,
maar dit ging ten koste van de vruchtgrootte, zoals blijkt uittabel 8. In voorgaande jaren zijn geen verschillen in vruchtgrootte
geconstateerd. Debehandelingen hadden geen aantoonbare invloed op
de vruchtkleur.
Tabel 8: Grootte-sortering van vruchten van het ras Golden Delicious inkwaliteitsklasse I in 1969,na snoeimet hydraulisch en handgereedschap.
Table 8: (Size distribution of first grade fruit of Golden Delicious in 1969,after pruning with hydraulic orhand tools).
handgereedschap
hand tools
vruchtgrootte
fruit size (mm)

prod./obj ect
(kg)

hydraulisch gereedschap
hydraulic equipment

in%

prod,/objec 2t
(kg)

> 70

1.712

54.7

1.659

42.6

60 -70

1.197

37.0

1.548

40..3

292

8.3

702

<60

De overgang op hydraulisch gereedschap heeft dus tot ernstigeproduktieverliezen geleid; voortgezet gebruik ging gepaard met een
lichte produktie- en kwaliteitsvermindering.
Bij de opzet van de proef werd ervan uitgegaan dat hydraulisch
gereedschap dwingt tot een vereenvoudigde grove snoei,zodat de
invloed van de persoon die snoeit van ondergeschikt belang is en
deresultaten voornamelijk aan het gereedschap kunnen worden toegeschreven. Dit uitgangspunt is echter achterhaald door deverfijnde hydraulische snoei in 1969,gepaard aan eentot dan toeongekend korte tijd per knip. Het istechnisch blijkbaar mogelijk
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in%

17.1

ommet hydraulische scharen vrijwel opdezelfde wijze te
snoeien alsmet dehandschaar,al zalmen in de regel een grove
snoei toepassen terwille van de arbeidsbesparing. De mogelijkheid
om naar eigen inzicht te snoeien houdt indat de proefresultaten
vooral door de snoei-opvatting van de snoeier zijn bepaald enniet
door het gereedschap.

4. Bespreking van de resultoten

Het opbrengstonderzoek bevestigt dat een afwijkende snoei gevolgen
heeft voor produktie en kwaliteit. Ware de snoeiwijzemet handgereedschap volmaakt,dan zou de afwijkende snoei met hydraulisch
gereedschap dus zonder meer tot opbrengstderving leiden. Zolang de
ideale snoei echter niet duidelijk kan worden omschreven,blijft
deze opbrengstderving een niet te begroten risico. Dit risico zou
vervallen alsmen met het hydraulisch gereedschap precies hetzelfde zou snoeien als met handgereedschap. Uit de arbeidsstudies
blijkt echter dat in dat geval de arbeidsbesparing nihil is.De
tijdstudies tonen nl. aan dat de arbeidsbesparing voortvloeit uit
de vervanging van zaagwerk door het snellere hydraulische knipwerk
enuit de vermindering van het aantal snoeihandelingen per boom.
Deze twee besparingen vullen elkaar aan.
Om dit inte zienmoet men zich een volwassen boomgaard voorstellen,waarin de teler tracht de hoeveelheid gewas constant tehouden. Daartoe moet jaarlijks -ongeacht het gebruikte gereedschapeen bepaalde hoeveelheid gewas worden weggesnoeid. Gebeurt dit met
handgereedschap, dan wordt er veel geknipt enweinig gezaagd,mede
omdat men een gegeven hoeveelheid gewas veelal vlugger kan verwijderen door enkele keren te knippen dan door één keer te zagen.
Bij gebruik van hydraulisch gereedschap kunnen vrij dikke takken
nog met hetzelfde gemak worden geknipt als dunne takken. Voor deze
dikke takken werkt de hydraulische schaar veel sneller dan de
handzaag; daarom ismen geneigd meer in deze takdikten te werken
endit heeft weer tot gevolg dat minder knippen nodig zijn om de
gewenste hoeveelheid gewas te verwijderen.
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De grootte van de arbeidsbesparing hangt sterk af van deuitvoering van de twee te vergelijken snoeimethoden. Dit blijkt uit de
tijdstudies die zijjngemaakt. In een der studies werd bij de handmethode veel inhet dunne hout gezaagd. De arbeidsbesparing met de
hydraulische schaar was hier hoog (+40%)omdat isvergeleken met
een ondoelmatige uitgangssituatie. Wanneer dehydraulische schaar
verkeerd wordt gebruikt door veel inhet dunne hout te knippen levert deze schaar geen enkel voordeel op.
Inde beide tijdstudies met redelijk vergelijkbare situaties geeft
het hydraulisch gereedschap ca. 12%arbeidsbesparing. Inboomgaarden waarbij relatief vrij veelmoet worden gezaagd zal dearbeidsbesparing wel ca. 20%kunnen bedragen. Daaruit blijkt wel dat voor
moderne boomgaarden met kleine spillen ernauwelijks eenarbeidsbesparing te verwachtenis.
Uit debeide ergonomische studies kan men afleiden dat werken met
hydraulisch gereedschap wat minder vermoeiend is,met name bij een
hoog werktempo; dit is vooral te danken aan het wegvallen van veel
inspannend zaagwerk.
De in de loop van het onderzoek verrichte studies zijn geen van
alle representatief voor een grote groep boomgaarden offruittelers en onderling verschillen de studies teveel om een evenwichtige totaalindruk tebieden. Om toch nader de plaats vanhydraulisch snoeigereedschap te kunnen aangeven is een rekenvoorbeeld
opgesteld,waarin de tijdens het onderzoek verworven inzichten
zijn verwerkt. Dit voorbeeld isook gebaseerd op boomgaarden uit
devijftiger jarenmet grote spillen.
Als eerste uitgangspunt is in afb. 8schematisch voorgesteld hoe
inprincipe detijd per knip samenhangt met detakdikte.Aangenomen is dat men met dehandschaar takken tot 22mm kan knippen,
met dehydraulische schaar takken tot 42mm; dikkere takken worden
gezaagd. Te zien is dat debenodigde tijd per handeling oploopt,
naarmate dikkere takken worden gesnoeid.
Indeze grafiek is aangenomen dat bij takdikten tot 20mm detijd
per knip voor de hydraulische schaar langer is dan voor de-handschaar,omdat dehydraulische schaar minder beweeglijk is.Voor
takken dikker dan 20mm is de benodigde tijd per knip met dehydraulische schaar korter,omdat de inspanning gering is.
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Duidelijk blijkt dat het voordeel van hydraulisch gereedschap
vooral ligt in de vervanging van zaagwerk, ofwel inde snoei van
takken met een doorsnee van 22-42 mm.
Het tijdsvoordeel voor dehydraulische schaar bedraagt in dittrajekt ongeveer 9cmin per knip. Inwerkelijkheid varieert dit bedrag
natuurlijk van geval tot geval,maar de grafiek geeft de orde van
grootte redelijk weer. Trouwens zelfs bij vrij grote afwijkingen
zouden dehieronder afgeleide gevolgtrekkingen weinig anders luiden.
De vraag isduswelk dee,lvan het snoeihout in dematen 22-42 mm
valt. In antwoord op die vraag is de in afb. 9Aweergegeven maatverdeling van het snoeihout als uitgangspunt gekozen.Als takmaat
isdaarbij niet demiddellijn van de snede,maar de oppervlakte
van de snede gehanteerd, omdat deze volgens Engels onderzoek
(Byass, 1968) een goedemaat isvoor de door de tak ondersteunde
hoeveelheid gewas. In afb. 9A is aangenomen dat 5%van deingrepen in het kritieke gebied tussen 22 en 42mm ligt. Twee-derde van
het aantal ingrepen betreft takken met een snede kleiner dan 2cm ,

2

ofwel met eenmiddellijn van 16mm. Blijkens Duits (Moser en
Allimant, 1966) en eigen onderzoek (zie bijlage 3)is een dergelijkemaatverdeling van het snoeihout vrij normaal bij handsnoei van
grote spillen.
Aan dehand van debenodigde tijd per snede voor takken van verschillende dikte,af te lezen in afb. 8,kan men voor de situatie
in afb. 9A uittellen hoeveel tijd per 100 handelingen nodigis.
Dan komt men zowel voor hydraulisch als voor handgereedschap tot
ruim 400 cmin per 100 handelingen. Uit dit resultaat blijkt dat
het voorbeeld tamelijk gunstig is gekozen voor het hydraulisch
snoeigereedschap,omdat alle tijdstudies op een nauitwijzen dat
de gangbare snoei bij gebruik van hydraulisch gereedschap meer
tijd vraagt.
De gebruiker van hydraulisch gereedschap ismet de geschetste situatie niet tevreden; hij zalmet zijn krachtige apparatuur er
naar streven om deze hoeveelheid gewas weg te snoeien met minder
ingrepen enmeer sneden inhet trajekt van 2 2 - 4 2 mm. Dat kan,
zoals blijkt uit afb. 9Ben C,waarin dezelfde bomen zijngesnoeid met 75 en 50 ingrepen enrespektievelijk 15 en 20 sneden in
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het trajekt van 22 - 42 mm. Dank zij de minder gedetailleerde
snoei daalt de benodigde tijd tot.resp. 325 en 250 cmin. Dat zijn
aanzienlijke arbeidsbesparingen, -resp. bijna 20 enbijna40%maarmen kan natuurlijk ookmet handgereedschap een vereenvoudigde
snoei toepassen entoch evenveel gewas wegsnoeien. Terwille van de
arbeidsbesparing zalmen dan echter juist trachten het aantal ingrepen van 2 2 - 4 2 mm beperkt te houden,inhet voorbeeld tot 10
sneden. Merkwaardig genoeg blijkt uit afb. 9B en Cdat demet
handgereedschap te behalen arbeidsbesparing klein is;de benodigde
tijd daalt tot 390 cmin bij 75 ingrepen entot 335 cmin bij 50ingrepen. Inhet laatste geval is de arbeidsbesparing nog geen20%
enweinig telers zullen daarvoor derisico's t.o.v. kwantiteit en
kwaliteit van de oogst willen nemen die uit een zo drastisch andere snoei van afb. 9Cvoortvloeien. Dit schematische voorbeeld bevestigt dus de praktijksituatie waarin hydraulisch gereedschap tot
een vereenvoudigde snoei leidt,terwijl gebruikers van handgereedschap aan de gangbare snoeiwijze vasthouden.
Het voorbeeld isnog verder uitgewerkt door te berekenen hoe hoog
de snoeikosten per ha zijn voor de situaties in afb. 9, uitgaande
van de veronderstelling dat voor de situatie in afb. 9A het
snoeien 75manuren per ha vraagt. De snoeikosten zijn berekend
voor een bedrijf van 10ha,maar ook voor het geval dat de apparatuur het gehele snoeiseizoen volledig inbedrijf is;voor het
laatste geval is uitgegaan van 650 beschikbare snoei-uren per man
per seizoen. Dekosten van de apparatuur met 2scharen bedragen
ƒ 3000,=,af te schrijven over 5jaar;rentevoet 8%;onderhoudskosten ƒ160,= per jaar. De arbeidskosten zijn op f 5,45 per uur
gesteld, de kosten per trekkeruur op ƒ0,95. Tabel 9geeft hetresultaat van de berekening.
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Tabel 9: Kostenvergelijking in guldens perha per jaar voor
snoei met hydraulisch enhandgereedschap bij verschillende aantallen ingrepen per boom; op basis van de gegevens
in afb. 9.
Table 9: (Comparison of costs in dutch florins per ha per year for
pruning with hydraulic orwith hand tools,for varying
numbers of cuts per tree;based on data in ill.9).
aantal ingrepen per boom,
capaciteit

hydraulisch gereedschap
hydraulic equipment

handgereed^C"1"hri T)

*

number of cuts per tree,
capacity

trek- gereed- arbeid totaal
ker
schap
trac- equip- labour total
tor
ment

*
hand
tools

A: 110 ingrepen per boom
kosten toegerekend aan:
l x . 10ha

35,60

90,40

408,80 534,80

2 . 650 draaiuren(17,3ha) 35,60

52,30

408,80 496,70

90,40

332,10 451,40

X

412,50

B: 75ingrepen per boom
kosten toegerekend aan:
1. 10ha

28,90

2. 650 draaiuren (21,3ha) 28,90

42,40

402,20

332,10 403,40

C: 50ingrepen per boom
kosten toegerekend aan:
1. 10 ha.

22,30

2. 650 draaiuren (27.7ha) 22,30

90,40
32,60

255,50 368,20

345,50

255,50 310,40

The cost ofhydraulic equipment isb'asedon
1.use on an area of 10ha.
2. use to full capacity (650 operational hours per season).
Uit de tabel blijkt dat bij 75 ingrepen per boom het hydraulisch
snoeien ongeveer evenveel kost als het handsnoeien,mits deapparatuur volledig wordt benut. Bij 50ingrepen per boom is dehydraulische apparatuur ook op een bedrijf van 10ha verantwoord: de
kosten zijn wat hoger dan bij vereenvoudigde handsnoei,maar wat
lager dan bij normale handsnoei.
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De tabel laat tevens zien hoe de arbeidsbesparing kan worden omgezet in uitbreiding van het gesnoeide areaal,volgens het voorbeeld van 17tot bijna 28ha. Dit is van veel groter bêla gdan de
betrekkelijk geringe verschillen in snoeikosten per ha. De arbeidsbehoefte voor de snoei is inhoge mate bepalend voor de omvang van
de vaste arbeidsbezetting op een fruitteeltbedrijf.
Als de snoei-uren ontoereikend zijn,blijft een deel van hetbedrijf ongesnoeid of het bedrijf als geheel wordt minder goed gesnoeid,waardoor de opbrengst lagerwordt. Schaft men indezeonbevredigende situatie hydraulische apparatuur aan,dan is er weinig
reden om een verdergaande opbrengstderving te verwachten; misschien mag men integendeel een hogere opbrengst verwachten.
Op bedrijven waar men "een halve man"tekort komt,kan hydraulisch
gereedschap dus een goede oplossing zijn. Dit voordeel van hydraulisch gereedschap wordt nog versterkt door de resultaten van het
ergonomisch onderzoek waaruit blijkt dat bij een hoog tempo het
werken met dit gereedschap minder vermoeiend is.Bovendien ismen
met dit gereedschap wat minder afhankelijk van het weer.Een wat
hoger tempo en doorwerken inminder gunstig weer,dragen ook bij
tot vergroting van de oppervlakte boomgaard die per man per seizoen kan worden gesnoeid.
Het risico van opbrengstderving is groter naarmate de hydraulische
snoei sterker afwijkt van dehandsnoei. Of bij handsnoei veel hout
in demaat 2 2 - 4 2 mm wordt gesnoeid,hangt behalve van boomgrootte
en leeftijd ook af van het ras. Bij een ras als Golden Delicious
dat veel vruchthoutsnoei verlangt,komen procentueel meer knippen
inhet dunne hout voor dan bij eenras ais Cox,waarbij de snoei
zoveel mogelijk beperkt blijft tot vervangsnoei van meerjarige
takken. Inbijlage 3komt dit nauwelijks tot uiting omdat de Coxboraenvrij jong zijn; bovendien hebben de gegevens slechts op één
jaar betrekking.
Om de gedachte te bepalen,kan men zich voorstellen dat afb. 9A
betrekking heeft op Golden Delicious. Zelfs als men zonder opbrengstderving over kan gaan naar situatie Bmet drie maal zoveel
ingrepen intakdikten van 22 -42mm,heeft men daar blijkens de
cijfers intabel 9geen baat bij.Halvering van het aantal ingrepen zoals in situatie C iswaarschijnlijk te drastisch; het is in
detijdstudies ooknooit voorgekomen. Stelt men daarentegen dat de
28

maatverdeling vanhet snoeihout in afb. 9Brepresentatief is voor
Cox's O.P.,dan ishet heel goed mogelijk dat men met hydraulisch
gereedschap ongestraft naar de situatie in afb. 9Ckan gaan.
Dit levert een veel grotere arbeidsbesparing ten opzichte van
snoei met handgereedschap op en uit het kostenoverzicht intabel9
blijkt dat hydraulisch gereedschap bij deze uitgangspunten opbedrijven groter dan 10harendabel is.Bij rassen zoals Cox's O.P.
ishydraulisch snoeigereedschap dus veel eerder op zijn plaats dan
bij rassen als Golden Delicious.
Deze rassenvergelijking illustreert nog eens temeer dat demogelijkheden voor gebruik van hydraulisch gereedschap vooral worden
bepaald door demaatverdeling van de te snoeien takken en door de
mate waarin men deze verdeling kan verschuiven zonder de oogst nadelig te beïnvloeden. Om dezemogelijkheden te kwantificeren zou
demaatverdeling van het snoeihout moeten worden bepaald voordiverse rassen enonderstammen intyperende boomgaarden van verschillende leeftijd. Daaruit zou kunnen blijken of voor rassen als Golden Delicious hydraulisch gereedschap inderdaad geen perspektief
biedt. Een dergelijk onderzoek zou ook van belang kunnen zijn in
verband met de opkomst van nieuwe hulpmiddelen bij de snoei,zoals
demotorkettingzaag, en inverband met debelangstelling voor volledig mechanische snoei.
Tot dusverre is debespreking geheel gebaseerd op de tijd per
knip. De vergelijking wordt echter niet wezenlijk anders als men
de bijkomende handelingen, zoals het verzetten van ladders,in de
beschouwing betrekt. In detijdstudies schommelde het percentage
bijkomende handelingen entoeslagen rond 25 - 30%,voor hydraulisch gereedschap zowel als voor handgereedschap. Dank zij de lange
stokscharen en demogelijkheid om de trekker tevens te gebruiken
voor opbouw en voortbeweging van eenwerkstelling, is dehydraulische apparatuur bij grote bomen enigszins inhet voordeel.
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5. Conclusses

1.Men kan met hydraulische scharen de snoeimet handschaar en
zaag vrij goed nabootsen; in dat geval bespaart men echter geen
arbeid.
2. Als men dehydraulische kracht wil gebruiken om arbeid tebesparen,moet men meer in de dikkere takken gaan snoeien. Met name
inde snoei van ± 20 -45 mm dikke takken zit tijdwinst omdat deze
te dik zijn voor de handschaar maar nog binnen het bereik van de
hydraulische schaar vallen. Door de snoei naar deze takdikten te
verschuiven,kan ook met veelminder knippen de gewenste hoeveelheid gewas worden weggenomen. Voor grote spillen mag men bij deze
werkwijze op een arbeidsbesparing van 10 - 20%rekenen.
3. De verschuiving van de snoei naar dikkere takken houdt risico's
invoor vruchtproduktie en -kwaliteit. Deze risico's zijn groter
voor rassen zoals Golden Delicious die veel snoei inhet fijne
hout vragen; bovendien zijn bij deze rassen de te behalen arbeidsbesparingen klein.
4. De arbeidsbesparing wordt mede verklaard door het ergonomisch
onderzoek. Met name bij een hoog tempo ishet werken met hydraulische scharen minder vermoeiend,vooral dank zij het feit dat veel
inspannend zaagwerk vervalt.
5. Bij grote bomen ishydraulisch gereedschap verder inhet voordeel door de lange stokscharen en demogelijkheid de trekker te
benutten voor opbouw van eenwerkstelling. Bovendien ishet werk
onder ongunstige weersomstandigheden aangenamer. Deze faktoren
dragen bij tot de vergroting van het areaal dat per man per seizoen kan worden gesnoeid.
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6. Tegenover de arbeidsbesparing staan de kosten van de apparatuur
enhet gebruik van de trekker,evenals het opbrengstrisico. Bij
een arbeidsbesparing van 10-20% is de apparatuur rendabel als de
capaciteit -gesteld op 650 uren per seizoen- vrijwel volledig
wordt benut,dat wil zeggen: als de arbeidsbesparing wordt gebruikt per vergroting van de gesnoeide oppervlakte. Dat betekent
dat + 20ha grote spillen moeten worden gesnoeid. In deze situatie
ishet opbrengstrisico miniem, omdat derving als gevolg van hydraulische snoei kanworden gesteld tegenover derving als gevolg
van niet gereedkomen met de snoei.Er is inNederland slechts een
kleine en slinkende groep fruitteeltbedrijven die aan deze voorwaarden voldoet.

6. Samenvatting

Vanaf dewinter 1965/66 is gedurende 4 jaren vergelijkend onderzoek verricht betreffende de snoeimet hydraulisch en handgereedschap in appelboomgaarden.
Uit arbeidsstudies valt af te leiden dat het snoeien met hydraulisch gereedschap in grote spillen arbeidsbesparingen van +20%
kan opleveren. Deze besparingen vloeien voort uit een vermindering
van het aantal knippen per boom, samenhangend met een grotere diameter van de gesnoeide takken (Methydraulische scharen kan men
takken tot 4-0à 45mm knippen,voorhandscharen ligt de grens bij
20 à 25mm).Bij gebruik van handgereedschap is een dergelijke
grovere snoei niet zinvol;de arbeidsbesparing is nl. zeer klein
omdat men om evenveel gewas te verwijderen meer moet zagen; debenodigde tijd per zaagsnede bedraagt een veelvoud van de tijd per
knip. De arbeidsbesparing moet relatief groot zijn om de kosten
van hydraulisch gereedschap en de draaiuren van detrekker goed te
maken. Ermoet dus veel snoeihout met takdikten van 20 tot 45 mm
voorkomen,hetgeen vooral afhangt van boomgrootte,ras enbedrijfsgrootte.
Voor kleine bomen en voor rassen die een gedetailleerde snoeivragen (vruchthoutsnoei,Golden Delicious) lijken dete behalen
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arbeidsbesparingen onvoldoende. Bij grote bomen en voor rassen
waarbij de snoei beperkt blijft (vervangsnoei, Cox's Orange Pippin) zijn grotere besparingen mogelijk,maar blijkens het opbrengstonderzoek ishet risico van oogstredukties enkwaliteitsverlies ten gevolge van de vereenvoudigde snoei wel degelijk aanwezig. Relatief grote kostenbesparingen in de snoei worden alteniet gedaan door een nauwelijks meetbare daling van dewaarde van
deoogst.
Dank zij de arbeidsbesparing kan men -werkend met 2scharen- wel
20ha per seizoen snoeien en alleen grote bedrijven kunnen hydraulisch gereedschap zelf met sukses exploiteren.
Met name op bedrijven waar men bij de snoei "eenhalve man" tekort
komt kan hydraulisch gereedschap de oplossing zijn.
Uit het ergonomisch onderzoek blijkt dat het werken met hydraulisch gereedschap iets minder inspannend is danmet de handschaar
enveel minder inspannend dan zaagwerk. Bovendien ishet werk onder ongunstige weersomstandigheden aangenamer. Deze faktoren dragen nog bij tot de grootte vanhet areaal dat per man per seizoen
kan worden gesnoeid.
De conclusie luidt dat hydraulisch gereedschap in aanmerking komt
voor bedrijven of combinaties van bedrijven met voldoende snoeihout intakdikten van 20 - 45mm, speciaal als het snoeihout in
deze maat een groot deel vanhet totaal betreft. Demogelijkheden
worden beperkt door het risico dat de arbeidsbesparing, bereikt
door veel in dit takdikte-trajekt te snoeien,teniet wordt gedaan
door opbrengstderving.

7. Summary

Time studies revealed that labour saving obtained with hydraulic
pruning shears arises from areduction inthe number of cuts per
tree. Assuming that less detailed pruning is inherent to the use
of power equipment,a trial was laid out and continued for M-years
to compare the effects of pruning with hydraulic and hand tools on
yield level and fruit quality. Also,since growers using hydraulic
shears claimed much greater rise in output per man than could be
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established intime studies,the ergonomics ofwork with hydraulic
and hand tools was compared. Further time studies were made to
supplement the investigations inrespect ofyield and ergonomics.
The yield trial was inconclusive because the presumption that hydraulic shears impose adifferent style of pruning proved incorrect. In 1969 hydraulic pruning was very detailed (table 2)and
the time per cut was no longer than by using hand shears, showing
that hydraulic equipment is sufficiently versatile to imitate hand
pruning (although in that case labour saving is negligible). Hence
differences inyield (table 7)and in fruit quality (table 8)reflect the growers'motion ofhow trees should be pruned rather
than the influence of the tools.As is to be expected,the results
do confirm that yield and fruit quality are affected by the way
trees are pruned.
No difference in pulse rate was measured when work was carried out
steadily with both types of tool (table 6 ) ,but when working ata
high pace the pulse rate was higher with hand tools (table 5 ) ;sawing in particular is tiring (ill. 6,7 ) .
Hydraulic pruning essentially leads to a shift inthe sizedistribution of the pruned wood towards thicker branches (as shown-somewhat inconvincingly- inappendix 3 ) .Thus the labour savings are
explained by the superior speed of the hydraulic shears incomparison with the handsaw for branch diameters of approx. 22 -42mm
(ill. 8)and by the reduction inthe number of cuts per treerequired to remove the desired amount ofwood (ill.9 ) .
The percentage of labour saved depends onmany variables; in the
time studies the values ranged from -3%(table 2)to 30 and42%
(table 3 ) .These extremes were largely due to inefficient use of
hydraulic shears and hand tools respectively. The savings of 11
and 12% (table 1)and 11% (table 4)could have been somewhat
higher if other variables had been more equal.These results refer
to large spindlebushes. For the modern slender spindles the potential saving would seem to be vary small.Also,there ismore scope
for hydraulic equipment with varieties responding best toreplacement pruning (Cox's O.P.) than with varieties which require tipping and thinning out of fruiting wood (Jonathan,Golden Delicious)
Hydraulic equipment can only be economical if the capacity -estimated at 650 hours per season- is almost fully used; in other
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words the labour saving should be used to cover a larger area
(table 9 ) .Twomen should be able to prune some 20haof large
spindlebushes. Inthis situation the risk of losses inrespect of
yield and fruit quality is small because the alternative -having
this acreage pruned inadequately by the samemen working with hand
tools- also tends to depress returns per ha. In abstract terms hydraulic equipment can be profitably employed onholdings with an
adequate amount of pruning wood with branch diameters of 20-45 mm,
especial].y of these branches represent a large portion of total
prunings.
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bijlage 1

INSTITUUT VOOR TUINBOUWTECHNIEK
W A G EN I N G E N

appendix 1

NORMBLAD
Teelt:

F r u i t t e e l t appel

Tijdstudie nr.

Teeltonderdeel:

Code nr.:

Snoei

Handeling met omschrijving:

Invloedsfactoren:

Onderhoudssnoei van Golden Delicious
met handgereedschap (spil)

Cyclus per boom.
Nr.

Onderstam: type IV. Leeftijd:
13 jaar. Plantafstand 6x 3m.
Boomhoogte 2.70 - 3.50 m.
Handzaag. Felco schaar en3
poot trap. 1man werkt boven,
1 man werkt vanaf de grond.
Vergelijking met hydraulisch
snoeien.

Omschrijving der elementen

Knippen
v a n a f grond

Elementtijd

Freq./Cyclus

Tijd in c. m i n .

met de h a n d s c h a a r w o r d e n
d u n n e (5-15 m m ) z o w e l als
e n k e l e d i k k e t a k k e n (15-25
mm) afgeknipt.

3.3

17.3

288.1

knippen
vanaf trap

de k o p p e n m e t de h a n d s c h a a r
van d u n h o u t w e g k n i p p e n

4.0

15.1

60.4

zagen

a l l e e n v a n a f de grond e n k e l e
dikke takken wegzagen

1 3 .3

2.7

35.9

p l a a t s e n van t r a p bij b o o m
en t r a p o p - en a f k l i m m e n .
6 à 7 treden.

29,8

1.7

50.7

k i j k e n n a a r b o o m o m te z i e n
welke takken moeten worden
afgesnoeid.

10.6

2.3

2 4 .3

6.3

1.6

10.0

trapwerk

kijken +
overleg

gereedschap
wisselen

de zaag v o o r de s c h a a r omr u i l e n of o m g e k e e r d .

469.4

bijlage 2

INSTITUUT VOOR TUINBOUWTECHNIEK
W A G EN I N G E N

appendix 2

NORMBLAD
Teelt:

Tijdstudie nr.

F r u i t t e e l t appel

Teeltonderdeel:

Snoei

Code nr.:

Handeling met omschrijving:

Onderhoudssnoei van Golden Delicious
met hydraulisch gereedschap (spil)

Cyclus per boom.

Invloedsfactoren:Onderstam: type IV
Leeftijd 13 jaar. Plantafstand
6x3 m. Boomhoogte 2.70-3.50 m.
Hydraulische schaar new draulic
Stoklengte 1.25 m. Trekker met
agriomatic. Goede ervaring m.h.
gereedschap, minder ervaring
met de beplanting. Snoeihout
niet in middenpad. Vergelijking
met handsnoei.

Omschrijving der elementen

Nr.

Elementtijd

Freq./Cyclus

Tijd in c. min.

Knippen
vanaf grond

met de schaar dunne en dikke
takken afknippen (5-40 mm)

4.5

Snoeihout
weggooien

afgeknipte takken uit de
boom trekken

7.7

Kijken en
overleg

kijken naar boom om te zien
welke takken moeten worden
weggeknipt

10.5

2.3

24.1

Lopen met
slang

om boom heenlopen en
manoeuvreren met slang

22.9

0.6

13.7

Trekker
verzetten

met de agriomatic wordt de
trekker verzet en met een
touw op de grond gestopt

17.3

0.7

12.1

78.9

355.5

13.8

419.2

bijlage 3
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Frequentieverdelingen (inprocenten)vandetakdikte (inmm)van
hetsnoeihout inenkeleproefobjecten;boven:snoeimethandgereedschap;onder:dezelfdeobjecten,snoeimethydraulischgereedschap.
Frequencydistributions(%) ofbranchdiameters (mm)ofprunings
insomeoftheorchardswheretimestudiesweremade.Upperseries
plotsprunedwithhandtools;lowerseries:corresponding plots
prunedwithhydraulicshears.

