
ITVINDER

Voorkiemsysteem pootaardappelen
erbouwer Cor [oppe in
issant (Z.-H.)

twikkelde een eigen
rkiemsysteem voor
taardappelen. Hangende
rkiemzakken in rekken,

oudig te vullen, te
porteren en te legen.

Achter de sor-
achine staat

het vullen
rek met acht zakken. Af-
dsstukken houden de zakken

het vullen open. Als de
t zakken met 125 kg pootgoed
gevuld, worden ze paarsge-
tegen elkaar geschoven. Met

ulp van een transportrek. ge-
teerd voorop de heftruck,
en ze vervolgens in een zes

lang voorkiemrek ge-
t. Om het licht voldoende

te laten, is de onderlinge af-
tussen de zakken 20 cm.

voorkiemrek is in hoogte
elbaar om eventueel pal-

onder de voorkiemzakken
en.

oor transport naar het land

• : Henk Mink. Foto: Cor joppe

wordt het achterschot van de kip-
wagen verwijderd. Op de twee
uitschuifbare rails aan de achter-
zijde van de kipwagen kunnen
met behulp van het transportrek
acht zakken tegelijk worden ge-
plaatst. De zakken hangen hoog
genoeg om boven de rand van de
pootmachine uit te komen.

Bij het lossen worden twee zak-
ken boven de pootmachine ge-
schoven. Door het klitteband te
openen, worden de zakken ge-
leegd. De buizen worden vervol-
gens van de zakken afgeschoven

iets uitgevonden? Bel Boerderij (08340) 4 94 46. Boerderij-uitvinderswedstrijd kent
de volgende prijzen: hoofdprijs: f 5.000; le prijs f 2.500; 2e prijs f 2.000;

- f 1.500; eervolle vermelding f 500.
nieuwe, maar wel reeds geconstrueerde vindingen en/of verbeteringen op het ge-

van de landbouw komen in aanmerking. Belangrijke voorwaarde is, dat de inzendin-

Met een heftruck zijn de voorkiemzakken eenvoudig te laden en te11 lossen. Het systeem bespaart ruimte en is arbeidsextensief

J)za'j'<enklem en in het buizenrek gelegd. De
lege zakken gaan in de zakken-
klem.

Ioppe heeft momenteel 16 voor-
kiemrekken in gebruik. De re-
sultaten zijn tot nu toe goed.
Door de arbeidsbesparing en de
geringe opslagruimte ten op-
zichte van de traditionele kiem-
bakjes bestaat er veel belangstel-
ling voor zijn systeem. Hij over-
weegt fabrikage en verkoop.D

geI) aan de wettelijke veiligheidseisen moeten voldoen. Van deelneming zijn uitgesloten
zij die beroepshalve in de landbouwwerktuigen- en/of bedrijfsgebouwensector werkzaam
zijn. In aanmerking voor de prijsvraag komen alle vindingen die in 1989 in Boerderij wor-
den geplaatst. Over de uitspraak van de redactie en de jury is geen discussie mogelijk.
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