In de rubriek Tech & Mech is er aandacht
voor zowel nieuwe als vernieuwende
producten uit de sector. Een plek waar
techniek en mechanisatie structureel
aandacht krijgen.
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Konflex bouwt met de mobiele
stoomketels van het Duitse MSD AG
al jaren stoommachines om in de
grond onkruiden, bacteriën, schimmels en virussen te bestrijden. Veel
machines gaan naar het buitenland.
Nu glyfosaat in opspraak is, komt in
Nederland meer belangstelling voor
deze manier van onkruidbestrijding. Matthijs Koning van Konflex:
“Tot nu toe zijn er alleen ‘stop en
go’-machines. Die worden ook in
Nederland gebruikt. Op bedden van
bijvoorbeeld 1,50 m breed komt
een ‘stoomhoed’ te liggen van 1,40
breed en bijvoorbeeld 3 m lang. Die
wordt in de grond gedrukt om met
90 graden 3 cm diep te stomen. De
stoomhoed wordt na een tijdje opgetild, vooruitgereden en verderop
weer op de grond gezet.”
Het nadeel hiervan is dat deze
machines veel brandstof gebruiken omdat ze telkens opnieuw de
hoed moeten optillen. De nieuw
ontwikkelde machine daarentegen
blijft heel langzaam doorrijden en
continu stomen, waardoor deze
een hogere capaciteit haalt. Ook de
zijkanten van de bedden worden
nu mee gestoomd en de gestoomde
grond wordt achter de ketel afgedekt. Door het langzaam doorrijden
en het afdekken van de gestoomde
grond hoeft de bodem minder verhit
te worden. “Je gebruikt zo minder
diesel”, aldus Koning.
De capaciteit van de stoomketel
wordt afgestemd op de wensen van
de kweker. Een bijkomend voordeel
is dat eventuele ziekten en schimmels ook worden bestreden. De
capaciteit van de machine wordt bepaald door het aantal kilogrammen
stoom die per uur geleverd kunnen
worden en daarmee het aantal te
stomen vierkante meters per uur.

Corné van Aert heeft een vergelijkbare stoommachine gekocht, maar kleiner en op wielen.

Stoommachine bestrijdt
onkruid
De mobiele stoomketels van MSD
produceren meer dan 200 graden
stoom met 0,5 bar druk en een efficiency van 96 procent. “De machine
past de snelheid aan op de gerealiseerde temperatuur in de grond.”

EERSTE VASTEPLANTENKWEKER
Corné van Aert werkte aan het
begin van dit seizoen met een leenmachine; hierbij hing een blauwgekleurde stoomkap van zes meter
breed achter zijn trekker. Deze machine gaf 800 kg stoom per uur. De
kweker heeft er vier hectare grond
mee gestoomd, daarna maakte hij
de bedden klaar. Deze zomer ziet
Van Aert wat het effect is geweest.
Toch bouwt Konflex nu al een nieuwe zelfrijdende stoommachine voor
hem. Hiermee is Van Aert de eerste
vasteplantenkweker die met deze
zelfrijdende stoommachine gaat
werken. De machine wordt naar
verwachting eind mei geleverd.

Het apparaat geeft 800 kg stoom
van 200 graden per uur, is vierwielaangedreven en -gestuurd, heeft
een temperatuursafhankelijke snelheidsregeling, een 1.000 l-watertank
en een dieseltank van 1.500 l. Koning: “De capaciteit van de machine
wordt vaak aangepast aan de lengte
van de kavels bij een klant. Het is
natuurlijk handig om ‘s ochtends de
machine aan te zetten, bij de lunch
om te draaien en later op de middag
weer uit te zetten.”
De machine kan 24 uur per dag
op GPS rijden. Een belfunctie alarmeert de kweker als dat nodig is.
De stoommachines worden op maat
gebouwd. Konflex werkt hierin samen met metaalverwerkingsbedrijf
Vergeest in Druten en met De Jongh
Machines uit Strijen. Tot 1.000 kg
stoom per uur worden machines op
wielen geleverd. Bij een capaciteit
van 2.000 kg stoom per uur wordt
er op rupsbanden gebouwd.
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