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Lezersvoordeel
Werkschoenen

man | machine

Tekst en foto: Klaas Eeuwema

Geert Vedelaar, akkerbouwer uit Nagele:

“Voordelen met voorraadrooien”
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Een opzienbarende verschijning is de vierrijge Samon voorraadrooier van Geert Vedelaar. Je ziet niet zoveel
voorraadrooiers meer, maar het geeft hem flink voordelen.
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Beperkte besmettingskans
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“Dit jaar is het weer natuurlijk bijzonder en dat stelt zware eisen aan het rooisysteem. Wij zien duidelijk
voordelen in het voorraadrooien. We rooien in een combinatie met de collega’s Franke en Van Tilburg.
Met name de inzet in de pootaardappeloogst beperkt de besmettingskans door de natte moederknollen.
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Minder versmering
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Het grote voordeel is dat je veel minder versmering hebt dan bij gangbare rooisystemen. Afhankelijk van het
weer kun je de aardappelen langer of korter in het zwad leggen. Bij fel droog weer ben ik een rondje voor,
omdat de aardappelen sneller drogen en kwetsbaarder zijn. Is het vochtig, dan kan het wel drie ronden zijn.
We hebben al eerder met een dergelijke machine gedraaid, maar deze versie heeft een verstelbare dwarsafvoer. Daardoor kun je de aardappelen even vasthouden op het kopeind waardoor de opraper er gemakkelijker voor kan draaien. Een ander voordeel is dat je je volledig kunt concentreren op het rooien en niet nog
eens een kipper in de gaten moet houden. Dat komt de kwaliteit ten goede. Uiteindelijk heb je ook een
capaciteitsvoordeel, omdat je vier ruggen in een zwad legt. We rapen op met een twee riijge Amac getrokken
rooier met een uienopraapset. Deze rooier is voorzien van een leesband. Het resultaat is dat je uiteindelijk
nauwelijks grond en moederknollen op de kipper hebt en dat scheelt een hoop werk en narigheid in de
schuur. Bovendien blijft de grond waar ze hoort. Op het land.”
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