Innovaties op 70-jarige
Mechanisatiebeurs
De 70e Mechanisatiebeurs in Vijfhuizen oogde rustiger, maar er stonden juist
meer standhouders. “De indeling was iets strakker”, zegt secretaris Hans
Guldenmond van de Stichting Mechanisatie Tentoonstelling Bollenstreek (SMTB).
Machinefabriek Akerboom en ‘coater’ Ed Nobel namen de innovatieprijs van het
publiek mee, met een gebruiksklare bollencoatingmachine.
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K

leine, maar belangrijke en juist heel grote innovaties kleuren de beurs in Expo Haarlemmermeer.
Bij Mechanisatie Haarlemmermeer is het nieuws
een beetje verstopt onder een plantmachine, die
het bedrijf al een paar jaar op de markt heeft. “Dit is een
multiconcept, de basismachine is aan te passen aan een
specifieke cultivar”, schetst mede-eigenaar Walter van
Haaster van het bedrijf. Het nieuwe aan de machine is
een ‘trillende regeltransportset’, die voor een gelijkmatige
aanvoer van de bollen naar de plantvoeten zorgt. “De bollen
komen daardoor heel gedoseerd zeer precies in het bed.
Dat geeft een uniform plantbeeld.” Volgens Van Haaster
stellen de kwekers steeds scherpere eisen. “Precies planten
levert voordeel op, in opbrengst en bij de gewasbescherming
bijvoorbeeld. Dat kwartje valt nu steeds vaker.” De basismachine kost circa 20.000 euro, zonder plantvoet. Afhankelijk
van de uitvoering loopt de prijs op tot zo’n 80.000 euro, als
alle opties erop zitten.

PRECIES SPUITEN

Dynajet van Teejet is een nieuwe precisiespuittechniek.
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Wout Hogervorst demonstreert Dynajet, een systeem dat
per dop een variabele spuitvloeistofafgifte regelt. “De enige
techniek die alle mogelijkheden voor plaatsspecifiek spuiten
combineert”, stelt Erik Hogervorst naast de pulserende doppen. Afhankelijk van de rijsnelheid en de taakkaart voor de
spuit, zorgt Dynajet voor een precieze dosering bij constante
druk op de dop. De techniek wordt al gebruikt binnen de
Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Wie zijn spuit wil
aanpassen, moet rekening houden met een investering van
zo’n 10.000 euro. “Het werkt wel samen met alle gangbare
spuitcomputers.”
Elders in de hal staat Ed Nobel naast de coatingmachine
van Machinefabriek Akerboom. Een groot verschil met het
demonstratiemodel waarmee hij de vorige keer kwam. “We
zijn nu met de derde generatie coating bezig, microplasticvrij en dus volledige biologisch afbreekbaar. De coating
gaat niet ten koste van de opbrengst en het middel komt
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De coatingmachine van Akerboom maakt coating ‘praktijkrijp’.

gegarandeerd bij de bol. We hebben verschillende vormen,
afhankelijk van de cultivar. We zijn klaar voor de praktijk”,
verzekert Nobel, die met zijn Agri Treats Projects betrokken
is bij projecten als Het Nieuwe Verwerken en Groene Tulp.
De jury kent die avond de innovatieprijs toe aan de machine
(zie p.50).

BEWAKING
Naast een groot scherm in de stand van klimaatcomputerfabrikant Sercom staan vertegenwoordiger Hugo Nijgh
en dealer Hans Eijk van Kaandorp Wijnker uit te leggen
wat de gekleurde ventilatoren betekenen. Sercom heeft de
bediening van het celklimaat nu gekoppeld aan de tracking
en tracing. Het grote scherm staat eigenlijk voor de tablet
op de heftruck. Nijgh: “We hebben de productbewaking
verbeterd. Je kunt precies zien wat de ventilatoren doen
en of er product voor staat of niet. De computer is intuïtief
te bedienen, vanaf het tablet. De waarden worden vervolgens opgeslagen, zodat achteraf ook nog precies is te zien
wat er met product is gebeurd.” Ook voor Sercom heeft de
innovatieprijsjury belangstelling, want het bedrijf heeft nu
technieken om lichtrecepten in de broeierij te gebruiken
(zie p.50).

Hugo Nijgh (r) en Hans Eijk gaven in de stand van Sercom uitleg over regeltechniek.

VERNIEUWINGEN
Veel ruimte is vrijgemaakt voor de nieuwe kopmachine en
een bloemenoogster van JvS Techniek, met een oogstband
van 11 meter. Van der Sluis BV bracht een Rauch-kunstmeststrooier mee, die op de afgelopen Agritechnica is geïntroduceerd. De Aero heeft een strooibreedte van maximaal
30 meter, met 24 strooimonden die eventueel allemaal een
eigen dosering hebben. Zo is de dosering op een meter nauwkeurig aan te passen, op basis van een taakkaart of bladsensoren. De strooier komt pas eind 2021 op de markt. De
hybride ontboller van Bercomex blijkt ook aangepast, want
de machine heeft een nieuw richtmechanisme om optimaal
af te snijden.
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De Rauch-kunstmeststrooier is pas eind volgend jaar op de markt.
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