Oogst

De Ploeger AR-4B aardappelrooier (links) heeft twee tweerijige rooielementen.
Bij het verlaten van de rooikettingen komen de aardappelstromen bij elkaar
en worden daarna gereinigd en naar de grote verzamelbak (inhoud 17 m3)
gebracht. De rooier heeft een Deutz motor die 330 kW levert bij 1.900 omw./min.
Alle zes wielen worden hydrostatisch aangedreven. De transmissie heeft twee
trappen, een van 0-7 km/h en de transporttrap tot aan 25 km/h. De machine
heeft een eigen gewicht van 24.500 kg. Bij een lengte van 14,5 m en een breedte
van 3,5 m mag deze machine alleen als ‘bijzonder transport’ over de openbare
weg. Onder de vierrijige rooier van Ploeger zit een extra wielstel (boven) dat
tijdens het rooien voor extra draagvermogen zorgt. In de volle verzamelbak
zit een gewicht van ongeveer 12 ton.

“Als we kunnen rijden,
kunnen we rooien…”
Rooien onder extreme omstandigheden. Het kan tegenwoordig met de nieuwe aardappelrooiers. Op de aardappelmanifestaties in Westmaas en Waldniel (Duitsland) was het kletsnat en toch bleven de rooiers goed werk leveren.
Dat er zich ook nog andere problemen kunnen voordoen, kwam een week later tot uiting in Frankrijk.
Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

ijdens de landelijke aardappeldag in
Westmaas en de ‘Kartoffeltag’ van
het Duitse handelshuis Weuthen in
Waldniel in de laatste week van augustus viel
er met grote regelmaat overvloedig hemelwater. Deze extreme situatie vormde voor een
aantal loonwerkers geen belemmering om
namens de fabrikanten met succes een aantal
omgangen te rooien. De grond uit de ruggen
was nog steeds goed zeefbaar en het eindproduct kwam goed schoon in de kipper.

T
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In Westmaas demonstreerden de vierrijige
zelfrijder Grimme SF 300-15 en vier tweerijige
rooiers, te weten de getrokken AMAC recht
achter de trekker, de Grimme SE 150-70 in
verstek, de Netagco AVR zelfrijder met twee
smalle voorbanden en de Dewulf met de voorwielen naast de rooischaren. De meeste banden van de rooiers rijden over gerooid land,
wat montage van brede lagedrukbanden
mogelijk maakt. De trekker voor de tweerijige
AMAC stond op smalle cultuurbanden en had
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daardoor moeite met de ontwikkeling van
voldoende trekkracht. Ook het effect van
stuurcorrecties liet soms te wensen over.
Op het rooien was niets aan te merken.
In Waldniel, oostelijk van Roermond, werd
een dag later dezelfde ervaring opgedaan.
Ook op de lichtere maar ook verzadigde grond
hadden de rooiers weinig moeite om aardappelen en grond te scheiden. Naast de een- en
tweerijige rooiers van Grimme en Wühlmaus
trok de zelfrijdende vierrijige rooier van

Ploeger, type AR-4B, de aandacht. Deze grote
machine verraste het publiek door zowel de
rooisnelheid als het scheidend vermogen in
de machine. Het eindproduct was schoon.
Om de beschadiging tijdens het ‘intern transport’ in de rooier te beperken, worden de
aardappelen met een transportband met
zakken tussen de schakels omhoog gebracht.
Tijdens de derde demonstratie begin september in Noord-Frankrijk, waren de omstandigheden ogenschijnlijk optimaal. Volop zonneschijn, maar toch ook hier was plaatselijk
goed te zien hoeveel regen er was gevallen.
Van dat laatste hadden de rooiers weinig
last. Opvallend op deze demonstratie was de
moeite die de rooiers hadden om goed werk
te leveren.

• In verstek de toekomst
Wie op het veld in Westmaas even stond te
drentelen, zag in vrij korte tijd water naast
zijn laarzen verschijnen. Op datzelfde veld
hadden de trekkers, machines en kipwagens
geen moeite met ‘boven blijven’, aardappelen
te rooien en af te voeren. Eens te meer blijkt
dat brede banden met veel draagvermogen op
een lage druk, een grote bijdrage leveren aan
het aantal werkbare dagen tijdens de oogst.
Toepassen van brede banden betekent wel
dat het rooien in verstek moet gebeuren,
omdat anders veel te veel van de ruggen en
dus van de aardappelen wordt vernield. Ook
in Waldniel kon je die conclusies trekken.
Wel vraagt rooien in verstek extra correctie.
>>
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Camera’s en verlichting om
’s avonds waar te nemen, is
nauwelijks meer een optie.
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• Frankrijk: Teleurstellende resultaten

Bij de tweerijige Dewulf rooier staan de voorwielen naast de opraper. De niet werkende loofklapper zwenkt mee met de stuuruitslag.

Bij rooiers in rechte lijn volgen de rooielementen de trekkerwielen. Bij verstekrooiers is
precies rooien veel moeilijker. De fabrikanten
plaatsen daarom voelers tussen of boven de diabolorollen die een signaal geven naar een procescomputer als de rollen niet meer midden
boven de ruggen zitten. De computer vertaalt
het inkomende signaal in een correctie naar de
hydraulische verstekcilinder, zodat de diabolorollen midden boven de ruggen blijven.

• Te veel verlies hoeft niet
Het probleem verliesknollen met als gevolg
opslag in het volgende jaar, is in ons land al
jarenlang bekend. Ook in Duitsland blijkt dit
probleem steeds meer de kop op te steken.
Eén van de methoden om opslag te vermijden,
is de kleine aardappelen op te vangen en te
verzamelen tot op de kopakker. De Wühlmaus
rooiers waren uitgerust met zo’n extra zeefketting. Deze werkwijze vraagt wel een lichte,

De zelfrijdende AVR Quadra met dwarsafvoer.

20]

goed zeefbare grond. Op de Internationale
Aardappeldagen in Frankrijk werden in totaal
veertien aardappelrooiers gedemonstreerd.
Het percentage verstekrooiers was minder
groot, enerzijds door de deelname van andere
merken, anderzijds door de rijenafstand van
90 cm.

Ondanks of dank zij het slechte weer trok ook de tweerijige
zelfrijder van Grimme SF 300-15 in Westmaas veel belangstelling.
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Werd in Nederland en Duitsland tot volle
tevredenheid gerooid, in Frankrijk verschilden
de resultaten tussen de machines zeer sterk.
Een aantal eenvoudig uitgevoerde rooiers
verloor zoveel kiemkrachtig materiaal dat van
een één-op-één teelt kan worden uitgegaan als
er in komende winter geen vorstperiode komt.
Verschillende andere rooiers slaagden er niet
in om een mooi en schoon product af te leveren.
De eenvoudige getrokken machines met één
of twee reinigingsmatten onvoldoende reinigend vermogen om in die korte tijd alle kluiten en stengels uit de aardappelstroom te
verwijderen. Dat was onder meer het geval bij
Reekie, Standen Pearson en Underhaug. De
meer gecompliceerde machines kunnen dat
wel en dat ook zonder visuele beschadigingen
van het eindproduct.
Bij slechts een enkele machine is de steek van
de rooiketting verantwoordelijk voor de verliezen. Het verlies ontstaat elders in de rooier, soms
door doorval bij de loofrollen, soms doordat de
sterrollen achter de rooiketting te wijd waren
gesteld. En je hoeft niet superdeskundig te zijn
om het verschil in verliezen voor en achter de
as van de getrokken rooier waar te nemen. De
zelfrijdende AMAC ZRB, die in plaats van een
getrokken machine moest invallen, had geen
gelegenheid meer om de dag van te voren proef
te draaien. Toen tijdens de eerste omgang te
veel verliesknollen werden gesignaleerd,
besloot de demonstrateur direct de gemonteerde axiaalrollen te vervangen door typen met
een grotere diameter en zo de doorlaat te verminderen. Met succes bleek nadien.
Een bron van verlies is ook het niet precies
aanaarden. Weliswaar waren bij deze 90 cm
rijenafstand mooie ruggen gevormd, maar op
verschillende plaatsen was de bestuurder bij

Bij verstekrooiers is een correctiesysteem op de diabolorollen noodzakelijk.

het aanaarden van het pootspoor afgeweken
en stonden de aardappelen volledig aan een
zijde in de rug. Dat gaf soms bij de opname al
verlies. De ruggen van 90 cm zijn wel zo groot
dat er nauwelijks groenverkleuring optrad.
Uit de oppervlakte die per veldje was gerooid
bij de start van de demonstratie bleek dat op
het toegewezen perceel nauwelijks was
‘geoefend’. Als in zo’n situatie een chauffeur
die de machine door en door kent aan het
werk gaat, zijn de ‘verrassingen’ snel opgelost
en is het resultaat naar behoren. Een demonstrateur geleverd door de fabriek heeft die
machine niet volledig in zijn vingers en
bezorgt het merk geen goede diensten.

van de laatste transportband eerst diep in de
verzamelbak om de valhoogte te minimaliseren. Bij de nieuwe rooiers meet een sensor op
het eind van de afvoerband permanent de
afstand tot de aardappelen. Op het moment
dat het beweegbare deel in zijn hoogste stand
is gekomen, schakelt de computer over van
afstand houden op het laten bewegen van de
bodemketting van de verzamelbak. Als de
afstand tot de sensor te klein wordt, schakelt de
procescomputer de aandrijving van de bodemketting in en verplaatst deze over een kleine
afstand. De verzamelbak wordt zo automatisch
gevuld, zonder ingrijpen van de chauffeur.

• Bedieningseenheid op ‘leesplaats’
• Beperking valhoogte
Op bunkerrooiers steekt het beweegbare eind

De eenrijige Wühlmaus Racer 4000 rooit in verstek en heeft een 4 ton verzamelbak.
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Om onvoldoende scheiding van aardappelen
en tarra te kunnen corrigeren, heeft de >>

De eenrijige Zwitserse Samro:
prima rooiwerk, maar wel vrij
langzaam.
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En verder
Tramlijn-spuitsporen liggen vlakker
Om misvormingen in de ruggen naast een
spuitspoor te vermijden, waren in Westmaas
twee rijen op de spoorbreedte van de trekker
niet meer gepoot. Dat maakt het mogelijk om
met brede banden onder trekker en spuitmachine te rijden, zonder de ruggen te raken. En
hoewel uit onderzoek blijkt dat in de ruggen
naast de spuitsporen meer aardappelen groeien, gaan veel telers toch uit van zeer brede
spuitbanen om zo het verlies aan aantal rijen
te beperken. Opvallend bij de brede spuitsporen is de vlakke ligging waardoor de
spuitboom minder gaat slingeren. Er waren
nauwelijks ‘valkuilen’ te zien.

Opvallend door de kleur en ook door het rooiresultaat, is deze Standen tweerijige wagenrooier. In plaats van diabolorollen heeft deze rooier ballonbanden.

bestuurder van de trekker met camera’s toezicht op wat er bij de reiniging op de Grimme
rooier plaatsvindt. Met een monitor kan hij
diverse functies bijstellen. Op moeilijk oogstbare percelen staan enkele medewerkers aan
de leesband kluiten en loofresten te rapen. Zij
zien wat er echt ‘fout’ gaat en hoe de machine
beter kan worden afgesteld. Met de extra bedieningseenheid bij de leestafel kunnen zij toerentallen en hellingshoeken direct bijstellen.

• Valbrekers
Een van de meest gehoorde opmerkingen bij
bunkerrooiers gaat over de valhoogte bij het

De zelfrijdende AMAC ZRB: mooi
werk na aanpassing aan de situatie.
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legen van de verzamelbak. Een opmerking die
hout snijdt als deze wordt gerelateerd aan alle
moeite voor beperking van valhoogte en verandering van de transportrichting in de rooier.
Om daaraan tegemoet te komen, hebben veel
machines nu een scharnierbare valbreker aan
de uitloop van de verzamelbak gemonteerd.
Bij het lossen steekt deze uitloop in de kipwagenbak en wordt de lengte van de vrije val
min of meer gehalveerd. Bij Wühlmaus was
daarop nog een variant te zien met twee uitlopen voor het lossen in twee naast elkaar
staande kisten op een wagen.

Grimme heeft een extra bedieningseenheid bij de leesband, nuttig op
moeilijk rooibare percelen.
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Druppelbevloeiing
Om bij hoogwaardig uitgang materiaal verzekerd te zijn van een ongestoord groeiverloop
moeten de planten altijd over voldoende
water kunnen beschikken. De Franse fabrikant Netafim toonde een druppelirrigatiesysteem in twee varianten. Een met een slang in
de geul tussen twee ruggen en een met boven
in elke rug een slang. Om verdamping tegen
te gaan en minder last van rek en krimp te
hebben, wordt de slang bij de laatste variant
ongeveer 3 cm onder het oppervlak van de rug
gelegd. Voor zowel het uitleggen als het oprollen heeft Netafim een hydraulisch aangedreven aanbouwwerktuig ontwikkeld.
Lossystemen en inschuurlijnen
Op de demonstratie in Frankrijk werden de
aardappelen direct op vrachtwagens geladen.
Voor dit overladen demonstreerden AMAC,
Bijlsma, Climax, Grimme en Miedema hun

Brede en vooral vlakke spuitsporen
door twee rijen niet te poten.
Met brede spuitbomen blijft het
opbrengstverlies beperkt.

Het leggen van de druppelslangen
gebeurt met een aanbouweenheid
achter de trekker.

ontvangst-, reinigings- en laad-/inbrengsystemen. Daarin zit vaak een voorsorteerinstallatie
met een kistenvuller, soms een leestafel en een
elektronische kluitenscheider en aan de achterkant een (elektrisch zwenkbare) transporteur
of boxenvuller. De verwerkingscapaciteit van
de losbakken varieert van 60 tot 150 ton per
uur. Bij gebruik van de elektronische kluitenen stenenscheider in het lossysteem wordt de
loscapaciteit begrensd tot ongeveer 50 ton/uur.
Mobiele inschuurlijn
Steeds meer loonwerkers nemen hun eigen
inschuurlijn mee. Climax presenteerde een

De mobiele eenheid van Climax heeft een eigen dieselmotor en kan dus ook in het veld
vrachtwagens laden.

combinatie met in het systeem een elektronische kluiten en stenenscheider. Deze trein
heeft een eigen dieselmotor en kan dus ook
worden gebruikt voor vrachtwagens laden op
het perceel. In werkstand rust de stortbak vrijwel op de grond. Voor de verplaatsing wordt
de combinatie van voren hydraulisch via de
sleepvoeten opgetild waarna een trekboom

wordt bevestigd en de machine klaar is voor
transport achter een trekker. Zo’n enorme
combinatie, prijs 171.000 euro, is voor een
loonwerker met veel areaal aardappelen interessant maar niet voor de individuele boer.
Climax heeft overigens deze machine
gemaakt voor loonbedrijf Derks in Volkel. •

Overzicht van de deelnemende rooimachines in Frankrijk
Merk en type

L x B (m x m)

Aantal
Breedte
Reinigingskettingen rooikanaal oppervlakte
(m)
(m2)

Capaciteit
verzamelbak
(kg)

Vermogen
(kW)

Gewicht
(kg)

Catalogusprijs
(€), excl. BTW

Zelfrijdende tweerijers met verzamelbak
AMAC ZRB 1700
13,40 x 3,48
Dewulf Mega R 3000
12,50 x 3,55

4
3

1,70
1,65

14,75
11,06

6.000
6.000

181
222

18.500
17.900

250.560
221.000

Zelfrijdende tweerijer met dwarsafvoer
Grimme SF 1700 DLS
11,40 x 3,30

3

1,70

8,55

-

210

15.700

215.000

Getrokken tweerijers met verzamelbak, in verstek
AVR Spirit 8200
12,00 x 3,30
Grimme SE 170-75 UB
11,20 x 3,00

3
2

1,70
1,70

14,40
8,20

8.000
6.000

110
80

10.350
8.700

107.000
101.000

Getrokken tweerijers met dwarsafvoer, standaard
AMAC G2L 1700 TT *)
9,30 x 3,07
AVR Prestige GMC
10,25 x 3,20
Dewulf RDS 1700 Rollerstar
10,00 x 3,30
Grimme GZ 1700 DL
9,85 x 3,00
Kverneland UN 2607
11,00 x 2,91
Reekie Dominant 3000
11,00 x 2,80
Standen Pearson Enterprise
9,00 x 3,75

4
3
2
2
3
2
1

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1.70

11,20
11,40
8,60
7,45
10,60
8,50

–
–
–
–
–
–
–

55
74
88
66
63
80
92

5.750
6.520
7.500
5.700
5.200
6.950
5.500

78.904
73.000
64.100
69.000
60.000
98.000
76.200

Getrokken eenrijers met verzamelbak, in verstek
Grimme SE 75-40 UB
8,40 x 3,00
Samro Offset 2002 KK
8,40 x 2,55

2
1

0,75
0,70

2,50
2,52

4.000
4.000

52
59

4.800
5.000

49.850
59.000
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