
Machine verlaagt arbeidskosten met 40%

Brabantse Wal presenteert eerste volautomatische asperge-oogstmachine ter wereld

Tholen - Aspergeteler Corné Ooms uit Ossendrecht had het al jaren een idee voor een volautomatische asperge-oogstmachine.
In 2003 kwam Corné in contact met de innovatie-adviseurs van LTO Groeiservice. Zij hebben telersvereniging 'De Brabantse Wal'
geholpen om het idee te vertalen in een project om de machine te ontwikkelen. Samen met machinefabrikant Ewac Industrial is
een samenwerkingsverband opgericht om de machine te gaan ontwikkelen. Vrijdag, op de laatste aspergedag van het seizoen,
presenteerde hij dan ook vol trots de allereerste volautomatisch werkende asperge-oogstmachine ter wereld.

Klik hier voor de videoreportage...

Teler Corné Ooms en Bram Bruinsma van machinefabrikant Ewac

Dit seizoen draaide de asperge-oogstmachine met succes proef bij telersvereniging 'De Brabantse Wal'. De machine heeft een
steekcyclus van onder de 10 seconden per asperge. Volgend seizoen worden 2 machines het hele seizoen ingezet om de
asperges te oogsten. Na het seizoen van 2009 wordt een eerste serie gebouwd, die verkocht gaat worden. De eerste machines
worden verkocht aan telers van 'De Brabantse Wal'. Ook worden er al enkele machines verkocht aan andere aspergetelers.

Steekcyclus onder de 10 seconden per asperge

"De kostprijs voor een kilo asperges is ongeveer 2,30 euro. Daarvan zijn de arbeidskosten ongeveer 1 euro. De kostenbesparing
valt dus uit het oogsten te halen. Met deze machine kunnen we een arbeidskostenbesparing van 30 à 40% realiseren", vertelde
Corné Ooms vrijdagmiddag tijdens een demonstratie van de machine aan de pers trots. In de machine zit een sensor gebouwd,
waardoor de machine aan het einde van de bedden stopt. De teler krijgt vervolgens een sms'je, waardoor hij de machine naar het
volgende bed kan rijden.
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Hoe langer de bedden, hoe beter

"Hoe langer de bedden, hoe beter. Deze machine brengt een compleet andere bedrijfsvoering in de asperges teweeg.
Telersvereniging De Brabantse Wal is een gezonde vereniging, maar de enige rem op uitbreiding was arbeid", vertelt Corné
Ooms. Die rem is er nu afgehaald. De Brabantse Wal gaat de machines de komende jaren inzetten om een goede kwaliteit
asperges te kunnen blijven aanbieden.

Klik hier voor de videoreportage...

Voor meer informatie:
Corné Ooms
Telersvereniging De Brabantse Wal

Mob: 06-51263606
www.brabantsewal.nl
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