DRAINCLEANER JUNIOR
VERNIEUWD

Noviteiten
In 2021 geen driedaagse
Mechanisatietentoonstelling in Vijfhuizen,
maar een online presentatie op de website
smtb.nl. De deelnemende toeleveranciers
in de bloembollen- en vasteplantensector
tonen daar in filmpjes en beeldmateriaal
hun noviteiten. Op deze pagina’s een
kleine greep hieruit.

TEELTREGISTRATIE VOOR BLOEMBOLLENTEELT
Agrifirm-GMN biedt telers een eenvoudig teeltregistratieprogramma
aan: GMN Crop. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor de bloembollenteler. Het ondersteunt bij een zorgeloze registratie die aansluit
op de eisen van het Ctgb en de belangrijkste certificeringsprogramma’s, zoals MPS en GlobalGAP.
De vernieuwde app GMN Crop Eye maakt het bijhouden van de registratie snel en eenvoudig. De app werkt op telefoon en tablet, zodat
bijvoorbeeld een bespuiting direct bij toepassing kan worden ingevoerd. De registratie is daardoor up-to-date en door de controle op
de voorschriften correct.
De app ondersteunt ook de samenwerking met de teeltadviseur. Een
advies of een constatering in het perceel met foto en tekst kan in de
app worden geregistreerd. De GPS-locatie maakt het mogelijk de exacte
plek gemakkelijk terug te vinden. Door bespuiting en bemesting direct
in te voeren kan ook de effectiviteit van elke handeling goed beoordeeld
worden. Kortom, naast registratie biedt GMN Crop ook veel mogelijkheden tot informatie-uitwisseling voor een optimaal teeltresultaat.
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Homburg Holland levert de vernieuwde
Draincleaner Junior. Met 50 jaar ervaring in het onderhoud van drainagesystemen en met een eigen engineeringen productieafdeling in Stiens, heeft
Homburg de laatste jaren de drie typen
drainreinigers doorontwikkeld en verbeterd. Alle typen zijn te herkennen
aan de felrode Homburg-kleur.
Het basismodel Junior heeft een
modern, strak en solide frame. Hij is
uit te breiden met diverse opties, zoals
afstandsbediening en detectie-apparatuur. Tot slot heeft hij een solide rollenbocht met rollen aan binnen- en
buitenzijde.

KRAMER ERMO-PLOEG
Na de 1- en 2-schaar heeft W.N. Kramer nu ook een 3-schaar beschikbaar
van de Ermo-zandploeg en deze heeft
zich inmiddels al goed bewezen. Eigenschappen zoals het goede keren en de
degelijke bouw zijn kenmerken van de
ploeg. De ploegen zijn verkrijgbaar in
de werkdieptes 25 tot en met 45 cm.
Daarbij kan de breedte worden versteld
door middel van een mechanisch pengat, mechanische vario en hydraulische
vario. Optioneel zijn een packerarm,
onderwoelers en dieptewiel. Er zijn
demoploegen beschikbaar.

FOAMCOATING VERBETERD
Agri Treat Projects heeft een coating
van bloembollen ontwikkeld en in
samenwerking met Machinefabriek
Akerboom een machine om het coaten uit te voeren. Dit is in januari 2020
op de Mechanisatiebeurs beloond met
de Noviteitsprijs. Dit jaar is er verder
gewerkt aan het proces en aan de formulering. Nieuw is een goede schuimende coating voor bloembollen. Deze
FoamCoat voor bollen heeft als voordeel dat na indrogen van het schuim
een hechtende laag met middelen
rond de bollen zit. Dit minimaliseert
de stoffigheid bij het planten. Ook is
deze schuimende coating veiliger voor
de wortels. Dit jaar is met verschillen-

de telers een demonstratie gegeven en
zijn kuubskisten met tulp, hyacint en
Muscari met de FoamCoat behandeld
met de machine van Machinefabriek
Akerboom.

VARIABELE DOSERING
BED OF PAD
Vorig jaar toonde Hogervorst het Teejet Dynajet-systeem. Het bedrijf heeft
dit verder ontwikkeld, zodat paden en
bedden met een aparte dosering kunnen worden gespoten. Tot voor kort
kon dat niet omdat dit te gedetailleerd is voor taakkaarten en de doppen niet goed gepositioneerd waren
voor de teelt op 1,80 m. Voor Rustenburg uit Wieringerwerf maakt Hogervorst een machine met deze techniek,
die eind van dit jaar klaar zal zijn. De
tulpen van Rustenburg staan op 184
cm spoor. Hierbij houdt hij een 25 cm
breder spuitspoor. De doppen staan nu
precies op 23 cm en boven het spuitspoor op 2x 24 cm. Daardoor blijft de
verdeling bij volveldspuiten optimaal
en staat er steeds één dop boven het
pad. In combinatie met luchtondersteuning voldoet deze techniek voor
97,5% driftreductie met – belangrijker – een duidelijk betere verdeling
dan normaal.
Met de noviteit is tijdens het spuiten
de dosering op het bed te verlagen; dit
kan zelfs per bed in plaats van over de
hele boom. Dit stelt de kweker in staat
om de dosering aan te passen afhankelijk van de gevoeligheid van het gewas.
Dat kan manueel of met een taakkaart
gebaseerd op plantregistratie. Ook in
de paden is de dosering aan te passen.
Afhankelijk of het gewas over het pad
hangt of nog kort is, of hoe de onkruiddruk is. Bij een onkruidbespuiting na
opkomst kan hiermee de groeiderving van het gewas worden geminimaliseerd, door een kleinere dosering
op het bed en een hogere dosering op
het pad, afhankelijk van de omstandigheden.
Ook bij een schimmel- of luisbespuiting
is te variëren, afhankelijk van het gewas
en omstandigheden. Hierbij kan de
dosering in het pad minimaal worden
gehouden. Dit systeem kan een belangrijke besparing op middelen betekenen
en daarmee een verlaging van de emissie (drift en uitspoeling). Belangrijker is
dat dit systeem een verhoging van de
opbrengst kan betekenen door het verminderen van de negatieve effecten van
de middelen op de groei. Het kan uitgebreid worden met camerasystemen.
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HARDI AEON CENTURA TWINFORCE

NIEUWE VRACHTWAGEN
Meeuwenoord heeft een Volvo FH460 8
x 2 trekker/bakwagen in gebruik genomen. Hierop staat een Effer-autolaadkraan uit de 100 tons klasse. Dit maakt
een veelheid aan transporten en hijswerk mogelijk. Door de lage opbouw
met een gerealiseerde schotelhoogte van 1,16 m is het mogelijk om met
een standaard huiftrailer onder de 4
meter hoogte te blijven. Dit maakt het
mogelijk om lange machines op een
gesloten 13,60 m vloer zelfstandig te
laden en te lossen en droog te vervoeren. Daarnaast is de nieuwe Volvo in te
zetten in combinatie met bijvoorbeeld
een semi-dieplader voor een nog lagere laadvloer (0,90 meter) voor hogere
machines, of in lengte uit te schuiven
voor lengtevervoer. Op de schotel van
de Volvo kan tevens een afneembare
laadbak worden geplaatst van 5 meter
lang en hier kan nog een aanhangwagen achter voor combinatievervoer in
de krappe ruimte.

dacht voor ergonomie. De modellen
PLF, PLR en PLS hebben een laadvermogen van 2.000 of 2.500 kg en zijn
leverbaar in drie chassislengtes: Mini,
Junior of Senior. De trucks zijn ontworpen om laden en lossen, cross-docking,
intern transport en het orderverzamelproces te vergemakkelijken. Dankzij het
gepatenteerde TDS-concept bereiken
de modellen ook hoge prestaties bij
temperaturen onder het vriespunt.
Het doel van het TDS-concept is maximale tractie, demping en stabiliteit.
Zelfs op natte en ongelijke vloeren
behoudt de truck hoge rijsnelheden en
is de remweg kort. De zwenkwielen in
combinatie met de dempende werking
van het aandrijfwiel minimaliseren trillingen en borgen een goede zijdelingse
stabiliteit. De pallettrucks zijn voorzien
van een goed dempend platform, dat
ingesteld kan worden voor nog meer
comfort. Ze hebben een lage instap en
ergonomisch disselkoppen en er is keuze uit drie besturingen.

Homburg Holland levert de nieuwe Hardi Aeon met TwinForce-bomen.
Hardi International introduceerde deze in oktober 2020 als spuit voor
de toekomst. In de Centura-lijn wordt deze gepresenteerd als nieuwste
model onder de getrokken spuiten, naast de Commander en Navigator.
De Aeon heeft een nieuw ontwikkeld chassis en een uniek tankontwerp
voor maximale stabiliteit. Met de luchtondersteuning is drift 99% te
reduceren. Tevens kan er gespoten worden met een boomhoogte van
50 cm en 50 cm dopafstand.
De AEON is uitgevoerd met fuseebesturing, waarbij de spatborden
meedraaien waardoor de spuitopeningen schoon blijven. Voor een
goed overzicht tijdens het vullen is er aan de zijkant een kleurenbedieningsscherm aangebracht. Hierop kan de gebruiker alle gegevens
aflezen van de spuit.

ONTVOCHTIGINGSSYSTEEM

SORTEERMACHINES VAN
PRO-VEGA
Arjan van Lierop Mechanisatie in Lisse – bekend als dealer van Case-IH- en
Steyr-tractoren – heeft sinds dit jaar
ook spoel-, sorteer- en verwerkingsmachines van Pro-Vega in het assortiment. Het bedrijf ziet met de radiaalsorteermachine van dit merk kansen
voor agrarische klanten. Deze machine
wordt veel gebruikt voor het sorteren
van verschillende bolgewassen, wortelen, aardappels en uien. Door de veelzijdige productie van dit merk is een
machine of complete lijn naar wens
samen te stellen.

UNICARRIERS-PALLETTRUCKS MET TDS-CONCEPT
UniCarriers heeft drie nieuwe pallettrucks geïntroduceerd met extra aan-

SPOELWATER REINIGEN
In het project Duurzame Waterkwaliteit heeft VAM WaterTech een installatie geleverd die het erf- en spoelwater
van een bollenteler behandelt en desinfecteert, zodat het kan worden hergebruikt in het spoelproces, in de veldspuit of bij het afspuiten van machines.
Hiermee is de waterkringloop op het erf
gesloten. Het systeem dient als casus
voor verder onderzoek inzake de weten regelgeving voor het eventueel lozen
van dergelijk water door bedrijven in
de sector.
Momenteel wordt ook onderzocht of
het overtollige water geschikt is om
te lozen en aan welke norm dit moet
voldoen. Bij de zuivering wordt eerst
zand verwijderd en daarna de rest van
de gronddeeltjes. Uiteindelijke wordt
het gezuiverde water gedesinfecteerd.
Zo wordt het vrijgemaakt van schimmels, virussen en resten van bestrijdingsmiddelen. Deze aanpak helpt om
de ziektedruk omlaag te brengen, wat
weer resulteert in minder gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en meer
keuze in watergebruik in het spoelproces en op het terrein.

Green Simplicity heeft een ontvochtigingssysteem geïnstalleerd in
een drielaags kas van 6.500 m2 bij J.C.J. Ruiter-Wever in Andijk. De
kas kan hiermee gekoeld, verwarmd en ontvochtigd worden. Het systeem maakt gebruik van een techniek waarmee aanzienlijk minder
koude-energie en dus minder stroom nodig is; het energieverbruik is
30-40% lager dan bij reguliere systemen.
Naast het innovatie luchtbehandelingsysteem om het optimale klimaat
te realiseren is de kas grotendeels voorzien van led-verlichting om het
gewas beter en sneller te laten ontwikkelen.
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