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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Toen ATG & GT van Haaster in De
Zilk vijf jaar geleden een dahliakraam overnam, werd meteen de
keuze gemaakt om de knollenteelt
te moderniseren. Gerald van Haaster: “Het planten met plantkarren
waarbij medewerkers in tuigjes
hangen en de stekken nog met de
hand in de grond planten, is geen
reëel beeld naar de toekomst. Wil je
medewerkers houden, dan moeten
ze prettig hun werk kunnen doen.”
Het bedrijf werkt voor 25 hectare
dahlia’s met twee traditionele plantkarren. Sinds de eerste week van
juni wordt er echter ook geplant met
een aangepaste plantmachine die
veel in de vollegrondsgroente wordt
gebruikt, zoals bij kool en prei.
Samen met Mechanisatie Bollenstreek is de planter aangepast. De
uitgangspunten waren: “Het planten prettiger maken, hogere capaciteit per uur, betere mogelijkheid tot
mechanische onkruidbestrijding in
de toekomst en dat de planters niet
meer het plantbeeld bepalen”, zegt
Van Haaster. Dat laatste is belang-
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Dahlia’s planten in een
prettige houding

rijk omdat de export egale, uniformere knollen wil. “Een homogeen
plantbeeld krijg je door het aantal
stuks per hectare precies op dezelfde afstand van elkaar én even diep
te planten”, vult zijn broer Cliff aan.
Dit kan deze Ferrari-planter af komstig van een fabrikant uit Italië. Via
een computer die de hydrauliek
aanstuurt kan de afstand in de rij
precies worden afgesteld, bijvoorbeeld op 19 centimeter. Ook telt de
computer het aantal stekken. “Aan
het eind van de dag weet je exact
wat er staat.”
Voordeel van de nieuwe planter is
dat mechanische onkruidbestrijding
nu ook in zicht komt. Cliff: “Met als
doel om het gewasbeschermingsmiddelengebruik zo veel mogelijk
te verminderen.” Van Haaster plant
op bedden van 1,80 meter, waardoor
de stekken in de zes rijen iets verder
uit elkaar staan dan op een bed van
1,50 meter breed met vier rijen.
Huub van Gerven van Mechanisatie Bollenstreek: “Door de 1,80 m
breedte kregen we ruimte om met
deze machine te kunnen werken.”
Op de plantmachine zitten zes mensen in twee rijen van drie achter
elkaar. De mensen zitten comfortabel rechtop en pakken de stekken
uit een bak voor hen. Vervolgens
leggen ze telkens een stek in de
grijpers die ronddraaiend voorbijko-

men. Onderaan aangekomen wordt
de stek in een veur gezet en daarna
wordt de geplante stek aangedrukt.
De werkhouding is zo veel prettiger.
Van Haaster geeft aan dat de uiteindelijke wens is dat medewerkers
individueel hun houding kunnen
instellen, zoals de voetsteunen en
de zithoogte. Cliff: “Zodat ze zo
min mogelijk hoeven te reiken. Als
iemand optimaal zit, presteert hij
ook optimaal.” De koolplanter beschikbaar maken voor het planten
van dahlia’s kost 28.000 euro, aldus
Van Gerven. “Daar bovenop komen
de kosten die per klant verschillend
kunnen zijn, zoals een huif om de
planter heen bouwen zodat mensen
in weer en wind altijd beschermd
zitten.”
Met hun normale plantkar plant
Van Haaster 75.000 dahliastekken
per dag. Na een week draaien is al
te zien dat het planten met de aangepaste Ferrari sneller gaat. “We
rijden zo’n 80 procent van de maximale capaciteit. We moeten nog
wennen en soms nog wat sleutelen.
Nu halen we al 105.000 tot 110.000
stekken per dag. Met nog wat
meer kleine aanpassingen komen
we in de richting van 120.000 tot
125.000”, besluit Gerald van Haaster. “Deze machine is een gigantische vooruitgang én een verfrissing
voor de dahliateelt.”
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