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Verwerken van de oogst

Informatie
In dit arrangement over het verwerken van de oogst staan een aantal filmpjes welke voornamelijk op
youtube zijn gevonden.
Er staan soms vragen bij. Deze kun je ook digitaal vinden bij de opdrachten.
Bekijk voor zover mogelijk de filmpjes, van het gewas, waar jij je BPV in doet.
Daarnaast bekijk je ook van minimaal 2 andere gewassen de filmpjes.
Ga nu eerst het hieronderstaande filmpje bekijken over de Bloemenveiling.

De bloemenveiling
kn.nu/ww14e6a78 (youtu.be)

Terug naar de startpagina
kn.nu/ww.f65fe14 (maken.wikiwijs.nl)

Snijbloemen

kn.nu/wwff5d048 (youtu.be)

Alstroemeria
1. Kijk goed naar het filmpje. Wat doet de machine?
kn.nu/ww542d050 (youtu.be)

Tulpen
2. Lekker muziekje bij de verwerking van tulpen in Canada. Welke
handelingen worden hier uitgevoerd?
kn.nu/ww39da3b3 (youtu.be)

3. Hoe worden de bloemen getransporteerd?
kn.nu/ww487b6de (youtu.be)
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4. Welk materiaal wordt gebruikt om de bosjes tulpen te beschermen in de
handelsfase?
kn.nu/wwc88ace1 (youtu.be)

Tulpen inhoezen.
kn.nu/ww65479aa (youtu.be)

Gerbera
5. Wat gebeurd er na het insteken?
kn.nu/wwb127128 (youtu.be)

6. Wat is het grote verschil met het vorige filmpje?
kn.nu/wwd557339 (youtu.be)

Chrysanten
7. Denk je dat deze machine ook voor andere soorten kunt gebruiken?
kn.nu/ww542d709 (youtu.be)

8. Machinaal sorteren op lengte, gewicht en rijpheid. Hoe wordt er
ontbladerd?
kn.nu/wwc5e7956 (youtu.be)

Lelie
9. Wat is het verschil met de oude en nieuwe methode van dozen vullen?
kn.nu/wwa87105a (youtu.be)

Rozen
Rozen inpakken
kn.nu/wwed8084a (youtu.be)

Snij Anthurium
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10. Welke handelingen worden er met de hand uitgevoerd?
kn.nu/ww9cd748c (youtu.be)

Potplanten

11. Wat is hier nog te automatiseren?
kn.nu/wwf2f732e (youtu.be)

Inhoezen
12. Hoes om de pot schuiven of plant in de hoes schuiven?
kn.nu/ww98a1559 (youtu.be)

Etiketteren
Hoezen labellen/etiketteren
kn.nu/wwb635d3d (youtu.be)

Sorteren
Sorteerlijn voor potplanten
kn.nu/wwa91ff57 (youtu.be)

Mixen
13. Welk gewas wordt hier gemixt?
kn.nu/wwe691772 (youtu.be)

Groenten
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Tomaten
Flowpacken van tomaten
kn.nu/wwd8fc4b5 (youtu.be)

Trostomaten
kn.nu/ww07ec571 (youtu.be)

Komkommer
Komkommers inpakken
kn.nu/ww1040c55 (youtu.be)

Komkommers inpakken
kn.nu/wwa87a0e1 (youtu.be)

Komkommers inpakken
kn.nu/wwd166493 (youtu.be)
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14. Welke 3 producten worden hier gesealt?
kn.nu/wwe271393 (youtu.be)

Sla
Sla oogst buiten
kn.nu/ww02acb9e (youtu.be)

Sla oogst met lopende band
kn.nu/wwdfdcb09 (youtu.be)

Paprika
Paprika sorteren
kn.nu/ww102fee5 (youtu.be)

Paprika sorteren
kn.nu/ww8f5ae02 (youtu.be)

Stoplichten flowpacken
kn.nu/wwc4b6961 (youtu.be)

Radijs
Machinaal radijs oogsten
kn.nu/ww046d5e6 (youtu.be)

Opdrachten
Maak op jou bedrijf ook een filmpje over het verwerken van de geoogste producten tot ze klaar zijn
voor verkoop.
Geef aan waar je op moet letten bij het verkoop klaar maken.
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Het product klaar voor verkoop
Vragen bij "verwerken van de oogst".
kn.nu/ww.15cf399 (doc, maken.wikiwijs.nl)

Terug naar de startpagina
kn.nu/ww.f65fe14 (maken.wikiwijs.nl)
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Over dit lesmateriaal
Colofon
Auteurs
Laatst gewijzigd
Licentie

Fred Dukker ; Ria Elgersma
01 june 2012 om 12:29
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding
3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van
naamsvermelding vrij bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te
maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau

;;;;;;;;;;;;;;;;;

Leerinhoud en

;;;;;;;;;;;;;;;;;

doelen
Eindgebruiker

leraar

Moeilijkheidsgraad gemiddeld
Studiebelasting

0 uur en 50 minuten

Bronnen
Bron
De bloemenveiling
https://youtu.be/S4-wZZsfuvA

Type

Terug naar de startpagina
http://maken.wikiwijs.nl/index.php?id=15&arrangement=34555#sub239314

Link

https://youtu.be/a9WLSggwhLg
https://youtu.be/a9WLSggwhLg

Video

1. Kijk goed naar het filmpje. Wat doet de machine?
https://youtu.be/kTQPq3sU8gY

Video

2. Lekker muziekje bij de verwerking van tulpen in Canada. Welke handelingen
wor
https://youtu.be/D9OQVTyqWrU

Video

3. Hoe worden de bloemen getransporteerd?
https://youtu.be/eKvF1yVP4Yg

Video

4. Welk materiaal wordt gebruikt om de bosjes tulpen te beschermen in de hand
els
https://youtu.be/MmclJx22Rh4

Video

Tulpen inhoezen.

Video
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https://youtu.be/rgfYa98t9ec
Bron

Type

5. Wat gebeurd er na het insteken?
https://youtu.be/0jBPsUiUof0

Video

6. Wat is het grote verschil met het vorige filmpje?
https://youtu.be/u0FKc089A3c

Video

7. Denk je dat deze machine ook voor andere soorten kunt gebruiken?
https://youtu.be/kL8HJgsh104

Video

8. Machinaal sorteren op lengte, gewicht en rijpheid. Hoe wordt er ontbladerd?
https://youtu.be/3XhW5Q7Zd8Q

Video

https://youtu.be/bZ-4Ah2InYA

Video

Rozen inpakken
https://youtu.be/rlyd2Cpz8Tw

Video

10. Welke handelingen worden er met de hand uitgevoerd?
https://youtu.be/qHCX1_LA8gM

Video

11. Wat is hier nog te automatiseren?
https://youtu.be/4mq0Zg4KFoI

Video

12. Hoes om de pot schuiven of plant in de hoes schuiven?
https://youtu.be/StOFUJaVnbQ

Video

Hoezen labellen/etiketteren
https://youtu.be/D3R9YZAdobA

Video

Sorteerlijn voor potplanten
https://youtu.be/EkRiqWK3bFE

Video

13. Welk gewas wordt hier gemixt?
https://youtu.be/6uZKte9Udgs

Video

Flowpacken van tomaten
https://youtu.be/KduHgDDv-Rg

Video

Trostomaten
https://youtu.be/2InghmP8anc?feature=player_embedded

Video

Komkommers inpakken
https://youtu.be/io0R3RMB9bw

Video

Komkommers inpakken
https://youtu.be/giKygvUIwRs

Video

Komkommers inpakken
https://youtu.be/rT6dnMsT-XY

Video

14. Welke 3 producten worden hier gesealt?
https://youtu.be/_g0GtPmilVs

Video

Sla oogst buiten
https://youtu.be/q8RfVfc4jTw

Video

Sla oogst met lopende band
https://youtu.be/ANcH84ZKrHQ

Video
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Bron
Paprika sorteren
https://youtu.be/2nCnPpjZs-0

Type
Video

Paprika sorteren
https://youtu.be/IdB2bMYavDE

Video

Stoplichten flowpacken
https://youtu.be/LpQFvbO4Ptk

Video

Machinaal radijs oogsten
https://youtu.be/YgPh5DGLOIM

Video

Terug naar de startpagina
http://maken.wikiwijs.nl/index.php?id=15&arrangement=34555#sub239314

Link
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