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Loofklapper

Rooischaren

1 Zorg dat de klepels de contouren van de rug volgen.

2	 Stel	de	diepte	van	de	loofklapper	dusdanig	in	dat	de	
 rug en de aardappels niet beschadigen. 
 Een stengellengte van ongeveer 15 cm is ideaal om
 later in de machine verwijderd te worden.

3 Zorg voor een juiste spoorbreedte van de   
	 dieptewielen	van	de	loofklapper.

 Veel stof en/of hevige trillingen 
 zijn redenen om de diepte instelling 
 te controleren.

15cm

Verander geen instellingen handmatig wanneer de machine in werking is! Verander geen instellingen handmatig wanneer de machine in werking is! WAARSCHUWING!

Aardappels rooien
Oogsten van kwaliteit!
De aardappeloogst is een belangrijke en vaak stressvolle periode. Om tot het beste 
resultaat te komen is het belangrijk dat ook in deze laatste, maar cruciale stap alles 
zo goed mogelijk verloopt. Omdat zowel u, als teler, als wij, de afnemer, gebaat zijn 
bij goede kwaliteit en een duurzaam resultaat, hebben wij deze checklist opgesteld. 
We hopen dat deze leidraad u kan helpen om de best mogelijke kwaliteit van de 
aardappels te waarborgen.

Diabolo’s en schijven

Rooimatten

Schudders

• Match het midden van de diabolo met het 
 midden van de rug.

• Houd voldoende druk op de diabolo’s, zodat de rug als  
 één geheel ingevoerd wordt. Te veel druk kan echter de  
 aardappels beschadigen.

•	 Optimale	diepte	van	de	schijven	is	ongeveer	4	cm,	zorg		
 dat de schijven blijven draaien, maar dat de rooibek   
 niet gaat steunen op de schijven.

• De schijven moeten geen aardappels doorsnijden,   
 verstel de breedte wanneer nodig.

•	 Houd	de	snelheid	van	de	rooimatten	zo	laag	mogelijk,		
 of pas de rijsnelheid aan.

•	 Ratio	snelheid	rooimat:	rijsnelheid
	 	 Normale	condities	1	:	1
	 	 Natte	plakkerige	condities	1.5	:	1
	 	 Lichte	zandige	condities	0.7	:	1

• Zorg voor voldoende grond over de hele lengte 
	 van	de	rooimatten.

•	 Houd	10%	hogere	snelheid	aan	voor	de	tweede	
 rooimat.

• Zorg voor berubberde spijlen.

• Zorg met de vlakstelling voor een gelijke 
 belading van de mat.

•	 Overweeg	om	een	kleinere	steek	in	te	zetten	
 bij droge omstandigheden.

• Houd de schudders uit wanneer mogelijk, of gebruik de schudders zo min
 mogelijk. Doel is om net voldoende om grond tot de reinigingsset te houden.

• Aardappels mogen nooit springen door toedoen van de schudders.

• Breng de rooischaren in lijn met de eerste
	 rooimat,	ongelijke	hoogte	geeft	veel	beschadiging.

• Stel de diepte zo af, dat er geen stukken van de  
 aardappels gesneden worden. Graaf hiervoor  
 achter de rooier en zoek naar achtergebleven  
 stukken aardappel.

• Rooi op zwaardere gronden zo ondiep mogelijk om  
 grote hoeveelheden grond te voorkomen.



• Stel de loofrollen af naar de hoeveelheid loof, houd de  
 aggressiviteit zo laag mogelijk.

• Verhoog de agressiviteit niet te veel om het laatste 
	 loof	te	verwijderen,	60-70%	loofverwijdering	is	het	
	 streven	op	dit	punt.	Bij	af-land	levering	is	geen	loof 
 gewenst.   
• Zet de loofgeleiders in werking bij lange stengels, 
 stel deze buiten werk bij korte stengels. 

• Onkruid kan voor verstopping en extra slijtage zorgen,  
 zorg voor goede onkruidbeheersing.

Uitgave van Farm Frites International B.V., alle rechten voorbehouden. 
Ondanks dat de inhoud met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten of 
aansprakelijkheid ontleend worden aan de inhoud van deze uitgave. 

• Houd de pockets/band van de 
 elevator voor 2/3 gevuld. 

• Laat de elevator/losband zakken tot  
 in de trailer, beperk de valhoogte  
 zoveel mogelijk.

• Houd de snelheid van de elevator zo  
 laag mogelijk.

Goede coördinatie tussen chauffeurs is 
hiervoor cruciaal!

• Gebruik een valbreker in de kipper.

• Vul de kipper voorin tot halverwege,  
	 en	werk	rustig	naar	achteren.	Vul		
 vervolgens de kipper van achteren  
 naar voren af.

• Laat aardappels op aardappels vallen.

Axiaal rollen 
Hoek:	 	 	 Droge	condities	 steiler
	 	 	 	 Natte	condities	 vlakker	

Gebruik	gladde	stalen	rollen	in	droge	condities

Multisep of vergelijkbaar
Snelheid	kleine	rol:	 	 Verhogen	tot	net	voordat	
    knollen gaan springen

Hoogte	kleine	rol:		 	 Droge	condities	 lager
	 	 	 	 Natte	condities	 hoger

Afstand	grote-kleine	rol:	 Droge	condities	 verkleinen
	 	 	 	 Natte	condities	 vergroten

Egelband 
Snelheid:	 	 	 Droge	condities	 verlaag
	 	 	 	 Natte	condities	 verhoog

Hoek:	 	 	 Veel	loof/kluiten	 						vlakker
                   Weinig kluiten/loof       steiler

Loofrollen

Elevator / losband

Schoningsset

Agressief
Agressief

Behoedzaam

•	 Zorg	voor	een	maximale	valhoogte	van	30	cm	in	de	lijn.

• Zorg dat aardappels niet op een rol vallen.

• Houd de banden zo vol mogelijk door de snelheid te   
 reduceren, laagdikte sensoren kunnen hierbij helpen.

• Houd de transportbanden zoveel mogelijk in een rechte  
	 lijn,	voorkom	hoeken	van	90°.

•	 Beperk	de	valhoogte	tot	maximaal	30	cm.	

• Voorkom stortkegels, laat de hallenvuller   
	 altijd	heen	en	weer	bewegen,	automatische		
 terrasvulling kan hierbij helpen.

• Houd de snelheid van de hallenvuller zo 
 laag mogelijk. 

•	 Gebruik	altijd	de	mogelijkheid	om	zo	veel	mogelijk		 	
 kluiten, stenen en loof te verwijderen.

• Laat de stortbunker vol tussen vrachten, leegdraaien   
 zorgt voor extra beschadiging.

• Zorg voor een constante stroom van aardappels over
 de rollenset, sensoren kunnen hierbij helpen.

• Zorg dat u de rooier goed kent. Neem extra  
 training bij uw dealer of fabrikant wanneer  
 nodig. 

•	 Rooi	niet	bij	een	knoltemperatuur	onder	7°C	
	 of	boven	30°C,	dit	geeft	een	zeer	verhoogd		
 risico op blauwbeschadiging.

• Rooi zoveel mogelijk met vochtige bodem  
 condities. Overweeg om te beregenen vooraf
 het oogsten wanneer het droog is, mits dit  
 voor u een mogelijkheid is.

Transportbanden

Hallenvuller

Stortbunker

Algemeen

Nat/agressief

Hoogte kleine rolAfstand kleine rol

Droog/behoedzaam

30cm

30cm

30cm

Verander geen instellingen handmatig wanneer de machine in werking is! Verander geen instellingen handmatig wanneer de machine in werking is! WAARSCHUWING!


