Vruchtbomen

probleem

Gecombineerd rooien en sorteren van
vruchtbomen kan beter
Er zijn mogelijkheden om de combinatie van het rooien en het sorteren
van vruchtbomen te optimaliseren.
Recent onderzoek hiernaar door
PPO en de Agrotechnology & Food
Sciences Group heeft interessante
verbeterpunten opgeleverd.

In een eerder onderzoek werd de gecombineerde rooi-sorteermachine al
aanbevolen. De sortering van de bomen
vindt hierbij plaats op het veld. Bij het
nieuwe onderzoek, dat is uitgevoerd
op vruchtboomkwekerij Hillebrand in
Zeewolde, is gekeken naar de verbetermogelijkheden van deze rooi-sorteercombinatie in arbeidstechnische zin en
de mogelijkheden om het plomberen
(dichtmaken van de gaten) te automatiseren en om de tak- en stambreuk
te verminderen.
Wat de arbeidstechnische knelpunten
betreft, kan de negatieve belasting van
de mensen aan de tafel worden verlaagd
door de hoogte van de sorteertafel aan
te passen. Het vervangen van de sorteertafel door een sorteerband kan verbetering opleveren van de werkbelasting,
maar dwingt de sorteerder wel in een
bepaald tempo te werken.
Voor de werkhouding van degene die
de bundels bomen op pallets stapelt, is
het gunstig als de vorken die de pallets
dragen, wat meer omhoog en omlaag
zouden kunnen bewegen. Het is het best
om deze persoon zelf de hoogte te laten
veranderen.
Het enige knelpunt met betrekking tot
het tillen en dragen, duwen en trekken
betreft het werk van de stapelaar. Het
belangrijkste aandachtspunt hierbij is
de stapelhoogte.

Toenemend probleem
Kwekers en onderzoekers verwachten dat
de schade door gaatjes in laanbomen de komende jaren zal toenemen door het verdwijnen van breedwerkende middelen. Ook is
er grote kans dat door een toename van de
gemiddelde temperatuur in Nederland meer
exotische insecten hun intrede doen. Verder
onderzoek is daarom gewenst.
Om te komen tot een oplossing, zal eerst
bepaald moeten worden om welke soorten
houtkevers het nu precies gaat. Er moeten
daarom insecten worden verzameld en gedetermineerd. Als duidelijk is om welke
houtkevers het precies gaat, kan mogelijk
een feromoonstof worden ontwikkeld. Met
behulp van deze lokstof en vallen kunnen
dan uitgebreidere waarnemingen worden
gedaan. Ook kan dan pas een goede bestrijdingsmethode worden ontwikkeld.
■

Uit onderzoek blijkt dat de
chauffeur van de rooi-sorteercombinatie gedurende 30% van
de tijd een gedraaide houding
heeft.
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De chauffeur heeft gedurende 30% van
de tijd een gedraaide houding. Het gebruik
van een stuurknop en een goede stoel kunnen zijn werkhouding verbeteren.

Tak- en stambreuk
Tijdens het onderzoek is gebleken dat het
plombeerproces moeilijk blijkt te integreren in de huidige werkwijze van de
rooi-sorteercombinatie. De juiste apparatuur is hiervoor nog niet beschikbaar.
Het aantal planten dat door stambreuk
onverkoopbaar wordt, kan worden verminderd door voorzichtiger te schudden
met de klemband. De hoeveelheid grond
die aan de wortels blijft hangen, zal dan
echter groter zijn. Dit laatste is onwenselijk, omdat hierdoor alle volgende handelingen worden verzwaard. Het voorzichtiger schudden is daardoor geen goede
methode om stambreuk te voorkomen.
Takbreuk is de meest voorkomende
beschadiging. Deze vindt voornamelijk
plaats na de sorteerfase en bij het stapelen. Verbetering is mogelijk door de bediening voor de instelhoogte van de pallet
te laten verrichten door de bundelaar of
de stapelaar.
Verder kan het gebruik van netten in
plaats van touwen voor het bundelen van
de bomen de hoeveelheid takbreuk verminderen.
Een andere mogelijkheid om de kwaliteit van het plantmateriaal te behouden, is
de pallets direct op een kar met huif plaatsen, zodat de planten worden beschermd
tegen uitdroging.
■
Het rapport over dit onderzoek vindt u op
www.deboomkwekerij.nl.
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larven van schorskevers maken een gaatje
in de buitenste schorslaag en vreten zich
dan door het cambium. Hieronder maken
de larven een gangenstelsel. Ze eten van
het weefsel en het oppervlakkige spinthout
en scheiden boormeel uit. Andere mogelijke aantasters zijn houtwespen en boorvlinders.
Spechtenschade wordt wel eens verward
met schade door bast- en houtbewonende
kevers. Schade door spechten veroorzaakt
echter geen vraat onder de bast. De gaten
van een specht zijn vierkant en grof. Of er
verband is tussen spechten en insecten die
in de bast of het hout leven, is niet geheel
duidelijk.
Volgens de literatuur lopen verzwakte
bomen of bomen met stress de grootste
kans op een aantasting. Uit de inventarisatie onder kwekers blijkt echter dat de problemen zich ook voordoen in goed groeiende en gezonde bomen.
Een belangrijke uitkomst van dit vooronderzoek is dat de meeste kwekers aangeven dat de problemen het eerst waarneembaar zijn in de rijen die geplant staan
langs houtwallen en bos. Waarschijnlijk
komt dit doordat de kevers hier een stabiele
populatie kunnen opbouwen.
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