
ESTUDI TECNICOECONÒMIC DE RECOL·LECCIÓ D'ARBEQUINA. SISTEMES I COSTOS

Preu hora 60 euros Preu hora 60 euros Preu hora 75 euros Preu hora 60 euros

Temps 20 min Temps 17 min Temps 30 min Temps 26 min

kg recolectats 460 kg kg recolectats 650 kg kg recolectats 600 kg kg recolectats 450 kg

Nombre d'abres 22 arbres Nombre d'abres 27 arbres Nombre d'abres 20 arbres Nombre d'abres 18 arbres

Temps/arbre 0,909090909 min/arbre Temps/arbre 0,62962963 min/arbre Temps/arbre 1,5 min/arbre Temps/arbre 1,44444444 min/arbre

% de caiguda 88,46153846 % % de caiguda 83,33333333 % % de caiguda 100 % % de caiguda 100 %

cèntims/kg recolectat 4,347826087 ct/kg cèntims/kg recolectat 2,615384615 ct/kg cèntims/kg recolectat 6,25 ct/kg cèntims/kg recolectat 5,77777778 ct/kg

Grams de brot 6,52173913 kg/tn recolectada Grams de brot 10,61538462 kg/tn recolectada Grams de brot 7,5 kg/tn recolectada Grams de brot 13,3333333 kg/tn recolectada

Estat de l'arbre OK Estat de l'arbre OK Estat de l'arbre OK Estat de l'arbre

RECOL·LECCIÓ DE L'OLIVA RESTANT

Preu hora 35 euros Preu hora 60 euros

Temps 54 min Temps 23 min

kg recolectats 60 kg kg recolectats 130 kg

Nombre d'abres 22 arbres Nombre d'abres 27 arbres

Temps/arbre 2,454545455 min/arbre Temps/arbre 0,851851852 min/arbre

% de caiguda 12 % % de caiguda 17 %

cèntims/kg recolectat 52,5 ct/kg cèntims/kg recolectat 17,69230769 ct/kg

Grams de brot 25 kg/tn recolectada Grams de brot 30,76923077 kg/tn recolectada

Estat de l'arbre OK Estat de l'arbre OK

COST DE RECOL·LECCIÓ ct/kg
kg ct/kg Resultat(ct/kg) Conclusions

VIBRADOR AGROMELCA 460 4,347826087 1.- El vibrador agromelca ha llençat el 88% de les olives, mentre que el vibrador Topavi el 83%, els dos funcionen en arbres petits molt i molt  bé.

ESTENEDOR FLEXIBLES 60 52,5 2.- El viabrador topavi amb borrases flexibles es un bon sistema de collita, donant preus de recol·lecció baixos i recol·lectant el 100% de l'oliva

VIBRADOR AGROMELCA 460 4,347826087 3.- El varejadors pellenc, juntament amb un vibroli de ganxo al davant en plantacions planes, carregades i en marc de plantacions de 6*5 o menors, 

BORRASES 130 17,69230769 s'erigeix com un dels sistemes més barat, amb un cost de recol·lecció de 5,7 ct/kg. Aquest sistema puja els seus costos amb plantacions menys densificades i amb orografies amb desnivell.

VIBRADOR TOPAVI 650 2,615384615 4,- El repassar els olivers, desprès del vibrador suposa un cost molt elevat, amb preus de recol·lecció per kilogram de 17 i 52 ct/kg

ESTENEDOR FLEXIBLES 60 52,5 5.-En plantacions planes i de alta densificació el vibroli al capdavant, amb varejador pellenc i borasses s'eregeix com el millor sistema, però també el que fisicament suposa més desgast

VIBRADOR TOPAVI 650 2,615384615 6.- En plantacions orograficament complicades i marc de plantacions majors el vibrador amb borasses fexibles és mostra com el millor sistema de recol·lecció.

BORRASES 130 17,69230769 7.-  Amb el preu de l'oliva tant elevat, el deixar el 15% de la collita a l'arbre o major, perjudica greument als costos de recol·lecció

VIBRADOR TOPAVI AMB 

BORRASES FLEXIBLES 600 6,25 6,25 8.- El varejador pellenc pot augmentar la recol·lecció en un 25% respecte altres varejadors

BORRASES I VAREJADOR 

PELLENC 450 5,777777778 5,777777778 9.- Es creu òptim 3 persones collint amb estenedor, collir més persones no és optim.

AGROMELCA, SENSE REPASSAR (60ct/kg oliva) 10,73

TOPAVI, SENSE REPASSAR (60ct/kg oliva) 12,61

7,288135593

6,830985915

5,128205128

VIBRADOR AGROMELCA VIBRADOR TOPAVI VIBRADOR TOPAVI AMB BORRASES FLEXIBLES BORRASES I VAREJADOR PELLENC

ESTENEDOR AMB BORRASES FLEXIBLES I  VAREJADOR ALICE BORRASES I VAREJADOR PELLENC

9,903846154


