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VOORWOORD

Reeds in de jaren 1960 t/m 1963 werd door een werkgroep, samengesteld uit
vertegenwoordigers van onderzoekinstellingen, veilingwezen en organisaties van
fruittelers een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden van de toepassing van
stapelkisten en stapelborden in de Nederlandse fruitteelt. Deze werkgroep stelde
in het in 1964 door haar uitgebrachte rapport „Stapelkisten en stapelborden in de
fruitteelt" dat zij het onder de omstandigheden in de fruitteeltbedrijven van toen nog
niet verantwoord achtte het gebruik van stapelkisten aan te bevelen. Aan deze
conclusie werd toegevoegd dat zich in de toekomst voor de stapelkist nieuwe
perspectieven kunnen openen indien de plantafstanden of de organisatie van de
afzet en de wijze van sorteren zouden veranderen.
De in de laatste jaren snel gestegen arbeidskosten en de door velen gevoelde
noodzaak tot rationalisatie van de afzet zijn er oorzaak van geweest dat het wenselijk werd geacht de mogelijkheden van het gebruik van stapelkisten in fruitteeltbedrijven en in de afzetorganisaties opnieuw aan een zorgvuldige studie te onderwerpen.
In het hierna volgende verslag zijn de resultaten van het onderzoek van de in 1966
ingestelde werkgroep „Stapelkisten in de fruitteelt" vastgelegd. Daarbij kan worden
opgemerkt dat dit het eerste seizoen is geweest, dat op praktijkschaal in Nederland
met stapelkisten in fruitteeltbedrijven werd gewerkt.
Op deze plaats wordt gaarne dank betuigd aan de instellingen en personen, die op
welke wijze dan ook steun en medewerking aan het onderzoek hebben verleend, in
het bijzonder aan het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland, het
Proefstation voor de Fruitteelt, het Instituut voor Tuinbouwtechniek, het Sprenger
Instituut en het Landbouw-Economisch Instituut.
Tenslotte gaarne een woord van dank aan de heer W. Merkens, die de redactie van
deze publikatie verzorgde.
Ir. A. de Zeeuw,
Directeur van de Tuinbouw.

INLEIDING

In landen (Nieuw-Zeeland, Australië, Verenigde Staten van Noord-Amerika, Canada,
Zuid-Afrika, Israël, Frankrijk, België), waar het gebruik van stapelkisten in de fruitteelt op meer of minder grote schaal ingang heeft gevonden, is de beslissing om
met stapelkisten te gaan werken in het algemeen genomen door de voor de afzet
verantwoordelijke personen. Ook in ons land is er vooral van de zijde van de veilingen een toenemende belangstelling voor het gebruik van stapelkisten. Als voordelen van het werken met stapelkisten op de veilingen worden genoemd:
—
—
—
—

vereenvoudiging van het intern transport
opvoering van de sorteerprestatie per manuur
doelmatiger benutting van de bewaarruimten
lagere aanschaffingskosten dan voor een gelijke inhoud vertegenwoordigend
aantal kleine kisten
— vereenvoudiging van de fustadministratie
— geringer onderhoud en een mindere kans op zoek raken van kisten

Een zo rationeel mogelijk werkende afzetorganisatie (veiling) is ook het belang van
elke fruitteler, die van die afzetorganisatie deel uitmaakt. Indien het gebruik van
stapelkisten bij de afzetorganisatie belangrijke voordelen oplevert zal de fruitteler
de mogelijkheid van het werken met stapelkisten in zijn bedrijf ernstig in overweging
moeten nemen. Ook in het moderne fruitbedrijf dringt zich de noodzaak tot verdere
rationalisatie van de oogst- en transportwerkzaamheden op. De stapelkist biedt
daartoe perspectieven.
Wanneer de afzetorganisatie (veiling) op stapelkisten zou overgaan zou de teler
slechts behoeven te zorgen voor hefapparatuur om de kisten te kunnen optillen en
neerzetten.
De werkgroep „Stapelkisten in de fruitteelt" die op 15 juni 1966 door de Directeur
van de Tuinbouw werd geïnstalleerd, werd tot taak gesteld een nader onderzoek in
te stellen naar:
1. De invloed van de toepassing van stapelkisten op de arbeidsbehoefte bij de pluk
en het transport van fruit in het fruitteeltbedrijf, bij het vervoer van het fruit naar
een centrale plaats en bij behandeling van het fruit in koelruimte en sorteer- en
pakstation.
2. De invloed van het gebruik van stapelkisten op de kwaliteit van het fruit.
De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van de
overheid. De samenstelling was als volgt:

Ir. G. S. Roosje, Wilhelminadorp, Proefstation voor de Fruitteelt, voorzitter,
P. van Lookeren Campagne, Wageningen, Inst, voor Tuinbouwtechniek, secretaris,
J. van Dijke, Groede, veilingvoorzitter,
G. van Belle, Wageningen, Sprenger Instituut,1)
R. L. van den Berg, 's-Gravendeel, fruitteler,
Drs. D. J. A. Butijn, Goes, veilingdirecteur,
Ir. W. S. Duvekot, Wageningen, Sprenger Instituut,
Ir. R. K. Elema, Wilhelminadorp, Landbouw-Economisch Instituut,
Ir. P. M. Felius, Goes, namens de Nederlandse Fruittelers Organisatie,
Ir. P. C. Heemskerk, Hilvarenbeek, fruitteeltbedrijf Puyenbroek,
Drs. G. Hogewoning, 's-Gravenhage, Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in
Nederland,
J. J. van Kampen, Rotterdam, veilingdirecteur,
Drs. H. K. Krijgsman, Wageningen, Instituut voor Tuinbouwtechniek,
Ir. J. W. Rudolphij, Wageningen, Sprenger Instituut,
W. Tukker, Utrecht, veilingdirecteur,
Ir. E. W. M. Verheij, Wageningen, Instituut voor Tuinbouwtechniek,
C. van de Vrie, Goes, Rijkstuinbouwconsulentschap.
Het in dit verslag vermelde onderzoek werd gefinancierd door bijdragen van het
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland, het Proefstation voor de
Fruitteelt, het Instituut voor Tuinbouwtechniek en het Sprenger Instituut.
Hier mag echter zeker niet onvermeld blijven dat zowel de Coöperatieve Vruchtenveiling Zeeuwsch-Vlaanderen te Terneuzen als de fruittelers op wier bedrijven het
onderzoek plaats vond zich eveneens grote offers hebben getroost bij de uitvoering
van het onderzoek. Het initiatief van genoemde veiling om de stapelkist op praktijkschaal te introduceren, waarbij deze zich mede baseerde op adviezen van het
adviesbureau "Food Industries Research and Engineering", heeft het onderzoek in
hoge mate begunstigd.
Het onder auspiciën van de werkgroep verrichte arbeidskundig onderzoek werd
uitgevoerd door:
Drs. H. K. Krijgsman, P. van Lookeren Campagne en C. van de Vrie.
Het onderzoek over de invloed van de stapelkist op de kwaliteit van het fruit werd
behartigd door-.
Ir. J. W. Rudolphij en G. van Belle.
De economische aspecten van de toepassing van stapelkisten werden behandeld
door:
Ir. R. K. Elema.

') Voorheen Instituut voor de Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten.
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AARD VAN HET ONDERZOEK

Met de invoering van de stapelkist wordt beoogd door de vorming van grotere
transporteenheden het vervoer en de opslag van hard fruit op een meer efficiënte
wijze te regelen. Tot nog toe werd voor hard fruit algemeen de standaardkist
gebruikt. Deze heeft als afmetingen 56,5 x 36,5 x 31 cm en kan ongeveer 20 kg
appels of 25 kg peren bevatten. Aan de behoefte aan grotere transporteenheden
wordt op vele plaatsen reeds tegemoetgekomen door het gebruik van stapelborden
o.a. voor het vervoer naar centrale sorteerinrichtingen en de opslag in koelhuizen.
Met de introductie van de stapelkist wordt een vaste transporteenheid van 300 à
350 kg geaccepteerd die vanaf het plukken van het fruit tot het moment van sorteren blijft bestaan. Dit heeft consequenties voor het plukken, het vervoer, de
opslag en het sorteren van het fruit. Bij dit onderzoek is nagegaan in hoeverre er
bij genoemde handelingen voordelen aan het gebruik van stapelkisten zijn verbonden. Daarbij is vrijwel steeds een vergelijking gemaakt tussen het werken met
stapelkisten en de overeenkomstige handeling met standaardkisten op stapelborden.
Voor de hantering van stapelkisten zijn tegenwoordig vele technische hulpmiddelen
beschikbaar, zodat hieraan, in tegenstelling tot vijf jaar geleden, weinig ontwikkelingswerk behoefde te worden verricht. Het onderzoek kon nu uitsluitend worden
gericht op het gebruik van de stapelkist. Het kon ook worden vereenvoudigd doordat
in Zeeuwsch-Vlaanderen een groot aantal fruittelers, op initiatief van de veiling
Terneuzen, stapelkisten gebruikt.
Hierdoor was het mogelijk op korte termijn het onderzoek uit te voeren op bedrijven,
in grootte variërend van 6—30 ha, waar men gelegenheid had met het gebruik van
de stapelkist ervaring op te doen. Bij het onderzoek werden dus geroutineerde
werkers ingeschakeld, terwijl ook bij de uitwerking van de gegevens tevens gebruik
kon worden gemaakt van de ervaring van velen. Het onderzoek is uitgevoerd op
moderne bedrijven waar de plantafstanden uiteenliepen van 4 x 2,5 m tot 3,5 x
1,5 m en waar het fruit veelal vanaf de grond werd geplukt.

DE STAPELKIST

Een stapelkist heeft een inhoud van 300—350 kg appels. De kist bestaat uit een
vierkante of rechthoekige houten bak, waaronder een stapelbord is bevestigd om de
vorken van de hefapparatuur gelegenheid te geven de kist op te pakken. De stapelkisten waarmee is geëxperimenteerd waren alle van hout gemaakt.
Afmetingen
De kisten waarmee het onderzoek is verricht hadden de volgende buitenwerkse
afmetingen: 114 x 114 x 75 cm. Deze maat is gekozen om het gemengd gebruik
van stapelborden met standaardkisten en van stapelkisten mogelijk te maken. Deze
stapelkisten beslaan dezelfde oppervlakte in de koelruimte als een stapelbord waar
zes fruitkisten op het grondvlak staan; men heeft daardoor geen moeilijkheden met
het uithalen van beladen stapelborden die geplaatst zijn tussen stapelkisten. Deze
kist past goed op de vrachtwagen en ook met de in gebruik zijnde fruitteelttrekkers
en hefapparatuur zijn drie of vier lege en twee volle kisten goed te vervoeren. Als
diepte van de kist is naar aanleiding van vroeger onderzoek 60 cm gekozen. De
hoogte buitenwerks bedraagt 75 cm. Er werden gesloten zijwanden gekozen met
spleten aan de onderzijde voor toetreding van water. Een stapelkist van bovengenoemde afmetingen kan 310—315 kg Golden Delicious of 330—350 kg Cox's
Orange Pippin bevatten.
Door de vierkante vorm kunnen de kisten niet "genest" worden; dit in tegenstelling
met rechthoekige kisten. Bij de opslag van leeg fust en bij vervoer van de lege
kisten naar de bedrijven is daardoor meer ruimte nodig. Het met de hand nesten
van kisten, evenals het later op de bedrijven weer uit elkaar halen van geneste
kisten, vervalt echter. Dit is een voordeel want de kisten wegen in droge toestand
minimaal 50 kg en het is niet aantrekkelijk deze zware kisten in- en op elkaar te
moeten zetten.
Een ander door de werkgroep gebruikt kisttype is het model van Hesbania te
St. Truiden. Deze kist heeft afmetingen van 124 x 124 x ± 75 cm, en een inhoud
van ca. 400 kg Cox's Orange Pippin appels. Kisten van deze afmetingen kunnen niet
gemengd met stapelborden en standaardkisten worden toegepast. De hefapparatuur die voor het laden van de vrachtwagen wordt gebruikt dient een groter laadvermogen te hebben. De fruitteelttrekkers en de hefapparatuur op de bedrijven kunnen
maar één volle kist van dit gewicht tegelijk vervoeren. Indien met landbouwtrekkers
met een zwaarder type hefmast wordt gewerkt, kunnen wel twee volle kisten worden
vervoerd, maar deze grote trekkers passen niet in nauwe beplantingen.
De stapelkist met de afmetingen van 100 x 120 x 75 cm is bij vorige onderzoekingen toegepast. Deze maat is internationaal genormaliseerd. Ook is er gewerkt
met de maat 112 x 118 X 75 cm, die beter te gebruiken is in combinatie met de
stapelborden en standaardkisten. Er is een sterk verlangen zich te richten naar
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internationaal en nationaal genormaliseerde afmetingen van stapelborden en stapelkisten in verband met uitwisseling van kisten, met standaardisatie van interne en
externe transportmiddelen en vooral ook in verband met de fabricage van de kisten
zelf. Beide genoemde maten kunnen redelijk in combinatie met stapelborden worden
gebruikt. Ook passen zij op vrachtwagens; de inhoud is eveneens ongeveer 350 kg,
zodat de fruitteelttrekker en de hefapparatuur twee volle kisten kunnen vervoeren.
De rechthoekige kisten kunnen wel worden genest. Hierdoor is voor leeg fust een
derde minder opslagruimte nodig en de vervoerscapaciteit op de vrachtwagens is
1/3hoger, maar opgemerkt is reeds dat het nesten zwaar handwerk is. Een voordeel
van de rechthoekige kist kan zijn dat men in de koelcellen de mogelijkheid heeft
een ander stapelpatroon te maken, zodat de ruimte beter wordt benut.
Constructie
De kisten van de veiling Terneuzen, waarmee is gewerkt, zijn van duims vurehout.
In de hoeken zijn ze verstevigd met diagonaal doorgezaagde 4 " balken. De bodem
is eveneens van vurehout, de planken van het palletgedeelte zijn van beukehout.
De hoeken zijn verstevigd met verzinkte metalen hoekstukken die tevens voor de
verbinding tussen de kist en het palletdeel zorgdragen. De kist is gespijkerd met
verzinkte getordeerde nagels. Het palletgedeelte heeft twee insteekopeningen, hetgeen in de praktijk geen moeilijkheden heeft opgeleverd. Een twee-weg pallet is
steviger dan een vier-weg pallet. Het leeggewicht van de kist bedraagt ca. 50 kg.
Spleten van ongeveer 2,5 cm breedte langs de bodem zorgen voor het in- en uitstromen van het water tijdens het dumpen.
De door Hesbania te St. Truiden gebruikte kist is gemaakt van ongeschaafd eikehout met ruime spleten tussen de planken, waarvan de kanten zeer sterk zijn afgerond. De hoeken zijn verstevigd met diagonaal doorgezaagde 4 " balken. De bodem
en het palletgedeelte zijn van eikehout. De kist is voorzien van een twee-weg pallet.
Het leeggewicht bedraagt ca. 100 kg, het met de hand verplaatsen van de kisten is
daardoor vrijwel onmogelijk. De ruime spleten tussen de planken dienen tevens
voor het in- en uitstromen van het water, wanneer de kist via de waterdumper wordt
geleegd.
Twee typen kisten van watervast multiplex zijn eveneens door de werkgroep beproefd. De afmetingen van deze kisten zijn 114 x 114 x 75 cm buitenwerks. Bij
het ene type zijn de wanden en de bodem van 16 mm watervast multiplex. De
hoeken zijn verstevigd met diagonaal doorgezaagde 4 " balken en de kist is voorzien van een twee-weg pallet. De binnenzijde is glad, zodat de beschadiging van
het fruit minimaal is. Het andere kisttype heeft multiplex wanden van 12 mm dikte,
een vurehouten bodem en een vier-weg pallet. Verder is de constructie gelijk aan
de hierboven omschreven multiplex kist. Een bezwaar van multiplex bleek het
gemakkelijk beschadigen van de hoeken door stoten.
Om beschadiging van het fruit te beperken is vooral een volkomen gladde bodem
gewenst b.v. van multiplex. Bodemconstructies van planken veroorzaken door de
spleten steeds beschadigingen. Dit kan worden voorkomen door een bodemvel van
geschuimde kunststof te gebruiken.

DE STAPELKIST EN DE ARBEID

Het arbeidskundig onderzoek heeft betrekking gehad op de besparingen, die met
stapelkisten bij de arbeid kunnen worden verkregen. De werkzaamheden, waarbij
de stapelkist als transporteenheid fungeert, vinden plaats op het fruitteeltbedrijf, bij
het externe vervoer en in het koelhuis en het pakstation (veiling). Bij het onderzoek
is de arbeidsbesparing (of het arbeidsverlies) vastgesteld, die de stapelkisten opleveren bij de diverse handelingen. Daarbij is een vergelijking gemaakt met dezelfde
handelingen verricht met een gelijke hoeveelheid fruit in standaardkisten.
Vervoer van lege kisten van de veiling naar het bedrijf
Het transport van lege kisten naar het bedrijf kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Aangenomen is dat het transport met een vrachtwagen wordt uitgevoerd.
Wordt daarbij een meeneemstapelaar gebruikt, dan is het mogelijk zonder hulp van
de teler de kisten op het bedrijf te lossen. Voor de teler betekent dit een arbeidsbesparing. Deze mag echter niet worden toegerekend aan de stapelkist, maar aan
het nieuwe transportsysteem dat de eigenlijke oorzaak van de besparing is.
Voor het laden bij de veiling zijn de volgende methoden vergeleken:
1. met de vorktruck worden twintig stapelkisten op de wagen geplaatst, de kisten
worden over 10 m aangevoerd en de chauffeur zet de kisten goed neer of plaatst
een aantal kisten op hun kant voor een betere ruimtebenutting;
2. de vorktruck plaatst tien stapelborden met 48 kisten op de wagen, de stapelborden worden over 10 m aangevoerd, de chauffeur geeft aanwijzingen en zorgt
dat uitstekende kisten worden goedgezet;
3. met de hand worden de standaardkisten in pakken van drie op de wagen gestapeld, één man geeft de kisten aan, de chauffeur stapelt de kisten op de wagen;
er worden 600 kisten geladen.
De invloeden van de wagenafmetingen evenals de transportafstanden tussen veiling
en bedrijf zijn hier buiten beschouwing gelaten bij de berekening van de mogelijke
tijdsverschillen.
Voor het lossen van de kisten op het bedrijf zijn de volgende methoden vergeleken:
1. met de hefmast worden de stapelkisten van de wagen gepakt en over 10 m afgevoerd, de kisten worden 6-hoog weggezet;
2. met de hefmast worden de stapelborden met standaardkisten van de wagen
gepakt en over 10 m afgevoerd, de stapelborden worden niet op elkaar gezet;
3. door twee personen worden de standaardkisten in pakken van drie met de hand
gelost en naast de wagen gestapeld.
In de tabellen 1 en 2 zijn de laad- en lostijden vermeld voor de twee fusttypen bij
de genoemde methoden.
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Tabel 1. Tijd in manuren per 25 ton inhoud nodig voor het laden van lege stapel-en standaardkisten met behulp van een vorktruck of met de hand.
Tijd in
manuren

Methode
1. met vorktruck stapelkisten op vrachtwagen plaatsen
2. met vorktruck stapelborden met standaardkisten op wagen
plaatsen
3. met de hand standaardkisten op wagen stapelen door 2 man

Verhoudingscijfers

1,5

93
1,1

1,6

67
100

Tabel 2. Tijd in manuren per 25 ton inhoud nodig voor het lossen van lege stapel- en standaardkisten met behulp van een hefmast of met de hand.
Tijd in

Methode

manuren
1. met de trekker en een hefmast stapelkisten lossen
2. met de trekker en een hefmast stapelborden met
standaardkisten lossen
3. met de hand standaardkisten van de wagen
lossen door twee man

1,0

Verhoudingscijfers
59

0,7
1,7

40
100

Zoals uit deze tabellen blijkt vraagt het laden en lossen van lege stapel- en standaardkisten betrekkelijk weinig tijd. Met stapelkisten is voor deze handelingen geen
besparing te bereiken. Integendeel, voor het laden en lossen van stapelkisten is
zelfs ongeveer 4 0 % meer tijd nodig dan voor standaardkisten op stapelborden.
Het met de hand laden en lossen van standaardkisten kost de meeste tijd; toch zal
het door gebrek aan mechanische hulpmiddelen en het niet aangepast zijn van de
laad- en losomstandigheden nog veel blijven voorkomen.
Verspreiding van lege kisten in de boomgaard
Hierbij zijn vier methoden gevolgd:
1. met de hefmast worden drie lege stapelkisten op elkaar naar de boomgaard
vervoerd en op afstand in de rijen verspreid;
2. met de hand worden drie of vier lege stapelkisten op een lage smalle wagen
geladen, naar de boomgaard vervoerd en met de hand op afstand in de rijen
verspreid;
3. met de hand worden 72 geneste standaardkisten op een smalle wagen geladen,
naar de boomgaard vervoerd en rijdende in de rij gelost;
4. een stapelbord met 48 lege standaardkisten wordt met de hefmast opgepakt,
naar de boomgaard vervoerd en op dezelfde wijze gelost als de smalle wagen.
Bij de eerste methode worden de eerste drie stapelkisten vooruitrijdend in een rij
gebracht. De volgende kisten in die rij worden achteruitrijdend ingebracht. De
tweede methode kan alleen toegepast worden als er naast de neergezette kisten
voldoende ruimte overblijft voor het passeren van een volgende wagen. De stapelkisten staan op hun zijkant op de wagen. Deze methode brengt weer handwerk
11

J. Lege Stapelkisten voor verspreiding in de boomgaard.
mede en kan daar gebruikt worden waar in plaats van een hefmast alleen een hefvork beschikbaar is.
Uiteraard zijn er meer methoden voor het uitbrengen: de keuze is echter afhankelijk
van de bedrijfsomstandigheden. Zo kan men de stapelkist op een wagen of op de
vorken van een hefmast laten staan. Zowel de verspreiding als het ophalen van de
stapelkist wordt hierdoor vereenvoudigd; daarentegen wordt echter voortdurend
beslag gelegd op een trekker of wagen, hetgeen een bezwaar kan zijn. Wanneer
voorts een grote groep plukkers hun plukemmers in één stapelkist moeten legen,
kan de plukprestatie ongunstig worden beïnvloed. Niettemin kan deze methode bij
een geringe vruchtbezetting, natte bodemomstandigheden en bij een plukploeg van
twee tot vier man worden overwogen. Voor afstanden boven gemiddeld 500 m heeft
het zin om een vierwielige wagen te gebruiken, waarop acht of meer stapelkisten
tegelijk kunnen worden vervoerd. Het transport van de lege standaardkisten vond
onder gelijke omstandigheden plaats als bij de stapelkisten om een goede vergelijking te hebben.
Bij de berekeningen is van de volgende omstandigheden uitgegaan:
— afstand schuur - boomgaard 300 m, exclusief de afstand die over kopakkers
wordt gereden
— lengte van de rij 150 m
— de bomen staan op 4 x 2 m geplant
— een opbrengst per boom van 20 kg
— de bomen worden aan één zijde geplukt
12

In het verslag is steeds met een afstand van 300 m tussen schuur - boomgaard
gewerkt. Hiermede wordt bedoeld de afstand gelegen tussen de opslagplaats of
verharde plaats waar de lege of volle kisten worden neergezet en het begin van de
boomgaard. Het is niet mogelijk voor alle denkbare situaties de afstanden te berekenen met de daarbij behorende rijtijden. Voor de bedrijven waar men met andere
afstanden heeft te maken kan men aan de hand van onderstaande rijsnelheden de
juiste tijd berekenen. Voor een globale berekening kan men volstaan met een
gemiddelde rijtijd van 1,0 cmin per meter over paden van redelijke kwaliteit.
Tabel 3. Tijden genoteerd voor de verschillende wijzen van vervoer in centiminuten per meter
(cmin/m) onder diverse omstandigheden.
Belast rijden
Onbelast
met lege kisten
met volle kisten
Methode
rijden
stapelk.
stapelk.
stand.k.
stand.k.
op goed verharde paden
0,96
met trekker en hefmast
0,62
0,96
0,66
1,10
1,13
met trekker en smalle wagen
0,96
1,13
1,13
1,13
op de kopakkers
1,32
0,96
0,96
0,96
0,96
met trekker en hefmast
1,43
1,43
1,13
met trekker en smalle wagen
0,96
in de aanplant
met trekker en hefmast
met trekker en smalle wagen

1,75
1,75

1,75
1,75

1,75
2,45

1,13

1,75
1,75

In tabel 4 zijn de tijden weergegeven voor het transport van het lege fust bij de
omschreven methoden.
Tabel 4. Tijd in manuren voor het laden, rijden en verspreiden van lege stapel- en standaardkisten per ha bij een opbrengst van 25 ton/ha.
Methode
Stapelkisten
1. laden van drie lege kisten met de hand op een lage
smalle wagen, 26 ritten onbelast heen naar boomgaard
en onbelast terug naar schuur, de kisten worden met de
hand van de wagen gekanteld
1a. indien vier kisten worden geladen worden 20 ritten
gemaakt
2. oppakken van drie lege kisten met de hefmast, 26
belaste ritten naar de boomgaard en onbelast naar de
schuur, de kisten worden in de boomgaard neergezet
Standaardkisten
3. laden van 72 lege kisten met de hand op een lage
smalle wagen, 18 belaste ritten naar de boomgaard en
onbelast naar de schuur, de kisten worden in pakken
van drie met de hand verspreid
4. het oppakken van 48 lege kisten op een stapelbord,
27 belaste ritten naar de boomgaard en onbelast naar de
schuur, de kisten worden in pakken van drie met de
hand verspreid

TÜÖT"
manuren

7,3

Verhoudingscijfers

95

6,0

4,7

78

61

7,7

6^0

100

78

Uit tabel 4 blijkt dat het vervoer van stapelkisten met de hefmast ca. 35% minder
tijd kost dan met de smalle wagen. Het transport van lege stapelkisten gaat ca. 40%
sneller dan het traditionele vervoer van standaardkisten met de smalle wagen. Ook
als er van stapelborden gebruik gemaakt wordt is er nog een verschil van 21,5%
in het voordeel van de stapelkist, hetgeen wordt veroorzaakt doordat voor het verspreiden van de standaardkisten een extra man nodig is.
Vergelijking van verschillende plukmethoden
Voor verschillen in plukprestatie zijn vele oorzaken te noemen. Verschillen in o.a.
boomvorm, vruchtdracht, vruchtgrootte en ras, werkmethode, loopafstanden, vaardigheid, organisatie, weersomstandigheden, leiden normaal reeds tot vaak belangrijke verschillen in prestatie tussen bedrijven en personen. Kwantificering van een
nieuwe invloedsfactor — de stapelkist — zou een zeer groot aantal waarnemingen
vereisen. Een aantal invloedsfactoren zou constant kunnen worden gehouden door
de waarnemingen te beperken tot één bedrijf waar dan echter alle te onderzoeken
methoden moeten voorkomen. In de praktijk stuit dit op moeilijkheden. Daarom is
een uniforme situatie vastgesteld, waarbij de bekende invloedsfactoren — behalve
de stapelkist — constant zijn gehouden. De tijden voor de samenstellende werkelementen zijn berekend aan de hand van door middel van tijdmeting verkregen
gegevens.

2. Ledigen van een plukemmer
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in een

stapelkist.

3. De last van de plukemmer wordt verlicht door zg. kruisriemen.

In alle gevallen is ervan uitgegaan dat twee halve rijen in de kisten werden geplukt.
In een ruime beplanting waar men tussen de bomen in de rij door kan lopen zal men
de kisten nog dichter op elkaar kunnen zetten, omdat meer kg per strekkende meter
worden geplukt. Er kunnen dan immers twee hele rijen worden geplukt.
Er komen in ieder perceel echter ook bestuiverrijen en buitenrijen voor. Moeten
deze afzonderlijk in stapelkisten worden geplukt, dan heeft men de dubbele loopafstand vergeleken met de standaardkistenmethode, waarbij twee halve rijen worden geplukt. Dit zal gemiddeld een vermindering van de plukprestatie geven van
10%. Bij het gebruik van standaardkisten zal deze lagere plukprestatie niet voorkomen, omdat men hier steeds halve rijen plukt (in moderne beplantingen). De plukprestatie zal bij enkele rijen voor de stapelkist en de standaardkist vrijwel gelijk zijn.
Het zal dus van het aantal enkele rijen in een beplanting afhangen hoeveel arbeidsbesparing de stapelkist per ha geeft.
Bij de plukmethoden met de standaardkist is ervan uitgegaan dat interieurs in de
kisten worden gedaan. Omdat er een tendens is de kisten niet meer van interieurs
te voorzien, vermelden wij hier de tijd welke nodig is om een standaardkist van rand
en bodem te voorzien. Wordt geen interieur meer in de kist gedaan (45 cmin per
kist) dan kan de plukprestatie bij het plukken in standaardkisten met ca. 7,5%
worden verhoogd, hetgeen de verschillen met de stapelkist vrijwel nivelleert.
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4. De stapelkisten staan ongeveer 30 m uit elkaar. Onder het lopen wordt de plukemmer
geopend en gesloten.
Bij de beoordeling van plukprestaties moet een onderscheid worden gemaakt tussen
de uurprestatie en de dagprestatie. De uurprestatie wordt bepaald door de gevolgde
methode en de dagprestatie naast de werkmethode door de werkorganisatie. De
stapelkist geeft transportbesparingen en de mogelijkheid niet langer de fruitteler
of het vaste personeel met het vervoer te belasten, waardoor meer uren en betere
krachten voor de pluk beschikbaar komen. Hierdoor kan de dagprestatie worden
opgevoerd, hetgeen ook blijkt in de praktijk. Wij zullen ons beperken tot de uurprestatie en ingaan op de volgende praktijkmethoden.
1. Pluk in stapelkisten

met de 8

kg-plukemmer

Bij deze methode zijn de stapelkisten op regelmatige afstand in de rij verspreid
(ongeveer 30 m). De kisten worden tijdens de pluk niet verplaatst. De plukkers (twee
per rij) plukken halve rijen, aan iedere kant van de kist, met een 8 kg-plukemmer.
Uitgegaan is van een situatie waarbij 20 kg fruit per boom hangt, zodat steeds 10 kg
per boom wordt afgeplukt. Er wordt niet doorgeplukt en al het fruit is vanaf de grond
bereikbaar. Wanneer de emmer is volgeplukt loopt de plukker naar de stapelkist en
maakt intussen de emmer open. De emmer wordt voorzichtig in de kist geleegd en
tijdens het teruglopen naar de boom weer dichtgemaakt.
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2. Pluk in de stapelkisten met de 12 kg-plukemmer
Bij deze methode zijn de omstandigheden gelijk aan die bij methode 1; alleen heeft
de plukemmer een grotere inhoud nl. 12 kg. De zwaardere emmer is het meest
geschikt voor mannen.
3. Pluk in de stapelkisten met de 8 kg-plukemmer en een wagentje
Bij deze plukmethode worden de kisten eveneens op regelmatige afstanden in de
rij verspreid (ongeveer 30 m), maar er wordt een wagentje gebruikt om de kist
tijdens de pluk driemaal te verzetten. De loopafstanden van kist naar boom worden
hierdoor bekort; drie plukkers verplaatsen samen het wagentje en verwisselen een
volle kist voor een lege. De plukmethode is verder gelijk aan methode 1.
4. Pluk rechtstreeks in de stapelkist verplaatst op een wagentje
Deze methode is enigszins vergelijkbaar met het plukken in standaardkisten op
een plukslede. Een wagentje wordt gebruikt om de stapelkist steeds tussen twee
bomen te verplaatsen. Er worden halve rijen geplukt; de koppen van de bomen
worden eventueel wel in de plukemmer geplukt. Er zijn drie mensen nodig om de
bijna volgeplukte kisten te verplaatsen.
5. Pluk met de 8 kg-plukemmer in stapelkisten verplaatst door trekker met hefmast
Om aan het verplaatsen van de zware kist met behulp van een wagentje tegemoet
te komen, is nog een methode toegepast waarbij de kist een aantal malen door een
der plukkers met de trekker wordt verzet. De trekker blijft permanent bij een plukploeg van ca. drie personen, de kist wordt driemaal verzet. Verder is de methode
gelijk aan methode 3.
6. Plukken in standaardkisten op een plukslede
Bij gelijke plantafstanden, kg-opbrengsten en boomhoogten worden halve rijen in
een standaardkist geplukt. Men werkt met een plukker aan een normale plukslede
zonder treden. De kisten zijn reeds in de boomgaard verspreid; de plukkers doen
zelf een interieur in de kist. Een volle kist wordt bij de boom neergezet; een enkele
maal worden twee kisten op elkaar gezet.
7. Plukken in standaardkisten met de 8 kg-plukemmer
De standaardkisten worden in een rij op regelmatige afstanden verspreid. De plukkers doen eerst de interieurs in de kisten. De werkomstandigheden zijn gelijk aan
methode 1. De plukkers oogsten halve rijen en legen de volle plukemmer in een
standaardkist. Het open en dicht doen van de plukemmer gebeurt door de korte
afstanden niet tijdens het lopen, maar wordt stilstaand bij de kist gedaan. Er gaan
meer dan twee emmers in een kist; een gedeelte van een emmer wordt in een volgende kist geleegd. De appels worden gelijk geraapt; de kisten worden niet door de
plukker verplaatst of op elkaar gestapeld.
In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de uurprestaties bij de verschillende
methoden.
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5. Wagentje voor het
verzetten van
Stapelkisten bij het
plukken.

6. Rechtstreeks in
Stapelkisten plukken
geeft grote weglegafstanden en veel
bukwerk.
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Door de kisten bij
het plukken op een
wagen te laten staan
wordt de tijd voor
verspreiden en
opladen uitgespaard.

Tabel 5. Plukprestatie in kg per uur voor Cox's Orange Pippin.
Methode
1. stapelkist met 8 kg-plukemmer
2. stapelkist met 12 kg-plukemmer
3. stapelkist met 8 kg-plukemmer en wagentje
4. stapelkist rechtstreeks volplukken en wagentje
5. stapelkist met 8 kg-plukemmer en hefvork
6. standaardkist met plukslede
7. standaardkist met 8 kg-plukemmer

Plukprestatie
in kg/uur

Verhoudingscijfers

200
211
193
132
208
192
207

104
110
100
69
108
100
108

Uit tabel 5 blijkt dat de methode standaardkist met plukslede (6) en standaardkist
met plukemmer (7) een verschil hebben in de plukprestatie van 15 kg of ca. 8%.
Dit wordt veroorzaakt door de kortere weglegafstanden bij de plukemmer. Wel veroorzaakt de pluk met de plukemmer in standaardkisten meer beschadiging doordat
tijdens het legen vaak van kist moet worden veranderd (zie hoofdstuk Stapelkist en
Kwaliteit).
Tussen de standaardkist met plukslede (6) en de stapelkist met de 8 kg-emmer (1)
is een verschil van 8 kg of ca. 4 % in de plukprestatie. Het voordeel van de korte
weglegafstand bij de plukemmer gaat ten dele weer verloren door de toegenomen
loopafstanden. Bomen met grote kg-opbrengsten zullen de loopafstanden sterk doen
verminderen.
Tussen de 8 kg- en de 12 kg-plukemmer (1 en 2) is bij de pluk in stapelkisten een
19

verschil in de plukprestatie van 11 kg of ca. 6%. De grote plukemmer geeft een
vermindering in de loopafstand van 73 m per stapelkist bij 20 kg fruit per boom.
De methode waarbij het wagentje wordt gebruikt komt ongunstiger uit, omdat voor
het verzetten en het verwisselen van de kist meer arbeid nodig is dan voor het
lopen.
Wordt een trekker voor het verzetten gebruikt, waarbij één man het werk kan doen
in plaats van meestal drie plukkers bij het wagentje, dan zien we een verschil ten
opzichte van het wagentje van 15 kg of ca. 7%. De trekker kan echter maar één
plukploeg van ca. drie plukkers assisteren. Dit is vaak bezwaarlijk. De methode
waarbij rechtstreeks in de stapelkist wordt geplukt geeft een zeer lage prestatie,
veroorzaakt door de extra lange weglegafstanden, de afstemmingsverliezen en het
vele verzetten van de kist. De meest aanbevolen methode is de stapelkistmethode
waarbij de 12 kg-plukemmer wordt gebruikt.
De besparingen hebben alleen betrekking op de plukarbeid. Deze zijn gering omdat
ca. 75% van het werk uit het losmaken en wegleggen van de vruchten bestaat. De
stapelkist verandert hieraan niets, zodat besparingen slechts mogelijk zijn bij de
resterende handelingen.
Vervoer van volle kisten van boomgaard naar schuur
Bij het transport van de volle stapelkisten uit de boomgaard zijn de volgende
methoden toegepast:
1. met de trekker, voorzien van een hefmast, worden twee volle kisten op elkaar
gestapeld, naar de schuur vervoerd en daar op een losplaats neergezet;

8. Verzetten van stapelkisten tijdens het plukken op de hefvork van een trekker.
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2. met behulp van een hefvork of hefmast worden twee of vier volle kisten op de
lage wagen geplaatst, de wagen wordt aan de trekker gekoppeld en bij de schuur
weer afgekoppeld, de kisten worden vervolgens met de hefmast of hefvork
gelost.
Bij de berekeningen is er van uitgegaan dat de afstand van de ingang van de boomgaard naar de losplaats 300 m bedraagt. De lengte van de rij is op 150 m gesteld;
er is steeds een aantal meters over de kopakker gereden. De bomen zijn op 4 x 2m
geplant. De opbrengst per ha is gesteld op 25 ton. Er is bij de berekeningen aangenomen dat de volle kisten in aparte ritten worden opgehaald.
Bij het transport van de volle standaardkisten zijn de volgende methoden toegepast:
1. vervoer op een lage smalle wagen, de chauffeur rijdt van stapel naar stapel en
één man plaatst de kisten op de wagen, bij de schuur worden de kisten met vijf
tegelijk door de trekkerchauffeur gelost met een klemsteekwagen;
2. vervoer op een stapelbord op hefmast of hefvork, de chauffeur rijdt door de rij,
terwijl een ander de kisten op het stapelbord laadt, bij de schuur wordt het volle
stapelbord op de losplaats neergezet.
Bij de berekeningen voor de standaardkist is van dezelfde omstandigheden uitgegaan als bij de hierboven omschreven situatie bij de stapelkisten. In tabel 6 wordt
de tijd in manuren gegeven voor de verschillende methoden.

9. Laden van stapelkisten met behulp van een hefvork.
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Tabel 6. Tijd in manuren voor het laden, transport en lossen van volle stapel- en standaardkisten bij een opbrengst van 25 ton/ha.
Tijd in

Methode

manuren
Sfape/k/'sfen
1. het oppakken van twee volle stapelkisten, 38 belaste
ritten naar de schuur en onbelast naar de boomgaard,
de stapelkisten bij de schuur neerzetten
2. het oppakken van vier volle stapelkisten en het laden op
de smalle wagen, 20 belaste ritten naar de schuur en
onbelast naar de boomgaard, bij de schuur de kisten
stuk voor stuk lossen
2a. indien twee kisten worden geladen, 38 ritten
Standaardkisten
3. het laden van 50 volle standaardkisten met de hand op
de smalle wagen, 26 belaste ritten naar de schuur en
onbelast terug en het lossen met de klemsteekwagen
4. het laden van 30 volle standaardkisten met de hand op
een stapelbord, 43 belaste ritten naar de schuur en
onbelast naar de boomgaard, de stapelborden bij de
schuur neerzetten

4,7

10,2
14,1

14,5

11,7

Verhoudingscijfers

32

70
97

100

81

Tussen methode 1 en 2 uit tabel 6 is een verschil in tijd van 5 4 % ten nadele van de
smalle wagen, hoewel er met de trekker en hefmast 18 ritten meer zijn gemaakt. Dit
grote tijdsverschil wordt veroorzaakt door het vele aan- en afkoppelen van de trekker bij methode 2 en het steeds afzonderlijk behandelen van één kist. W o r d e n
slechts twee in plaats van vier stapelkisten op een wagen vervoerd, dan heeft men
een gelijke eenheid als bij methode 1 met veel meer handelingen. De methode 2a
komt daarom niet in aanmerking.
Tussen methode 1 en 3 is het verschil ca. 6 8 % in het voordeel van de stapelkist.
Hier is het handwerk de oorzaak van de langere laadtijd; ook het lossen met de
klemsteekwagen neemt meer tijd in beslag dan het neerzetten van twee stapelkisten
met de hefmast. De kortere transporttijd bij de standaardkisten kan dit tijdverlies
niet goedmaken.
Vergelijken w e methode 3 en 4 dan is binnen het standaardkistensysteem het
stapelbord voordeliger. Ongeveer 1 9 % arbeidsbesparing wordt hier verkregen door
het iets gemakkelijker laden en het veel snellere lossen ondanks een groot aantal
ritten meer.
In alle gevallen is aangenomen dat de terugrit leeg wordt gemaakt. Organisatorisch
is het zeker mogelijk op de terugweg naar de boomgaard lege kisten mee te nemen.
Dit is echter sterk afhankelijk van de betreffende organisatie van de pluk op ieder
bedrijf. Bedrijfsgrootte, grootte van de plukploeg en weersgesteldheid spelen hierbij
een grote rol. Het is niet mogelijk hier een algemene regel voor te geven zodat
ieder bedrijf hier zelf correcties op kan toepassen, hetgeen ook geldt voor de verspreiding van het lege fust.
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10.Vervoermetde
hefmast.

Nemen de afstanden toe ( > 300 m) dan zullen de verhoudingen tussen de diverse
transportsystemen eveneens veranderen waarbij de methode met de meeste ritten
in het nadeel zal komen. Boven een afstand van 500 m is het vormen van grotere
eenheden voordeliger.
Het laden voor de veiling
De volgende methoden voor het laden van volle kisten zijn onderscheiden, waarbij
wordt aangenomen dat het veilingtransport door derden wordt uitgevoerd:
1. het laden van standaardkisten op een vrachtwagen met de hand, waarbij de teler
de kisten aanreikt; op de wagen gaan 300 volle kisten;
2. het met de hefmast laden van 10 stapelborden met 30 kisten door de teler, de
chauffeur wordt meegerekend;
3. het laden van 20 stapelkisten op de vrachtwagen met behulp van de hefmast, de
chauffeur wordt meegerekend;
4. het laden van 20 stapelkisten op de vrachtwagen met behulp van een meeneemstapelaar.
In tabel 7 zijn de resultaten van de tijdstudies vermeld.
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Tabel 7. Tijd in manuren per 25 ton voor het laden van volle stapel- en standaardkisten op de
vrachtwagen.
Methode

Tijd in
manuren

Verhoudingscijfers

1. het laden van 300 standaardkisten met de hand op de
vrachtwagen door twee man

4,6

100

2. het plaatsen van 10 stapelborden met 30 kisten op de
vrachtwagen met de hefmast

2,9

63

3. het plaatsen van 20 stapelkisten op de vrachtwagen met
de hefmast

2,6

56

4. het plaatsen van 20 stapelkisten op de vrachtwagen met
de meeneemstapelaar

1,4

31

Het laden van standaardkisten op stapelborden met behulp van een hefmast vraagt
ongeveer 3 7 % minder tijd dan het handladen. Wanneer wij het stapelborden- en het
stapelkistensysteem vergelijken dan is het verschil ca. 1 0 % in het voordeel van de
stapelkist. Dit komt doordat er iets meer fruit in twee stapelkisten gaat dan op één
stapelbord.
Als de vrachtrijder de beschikking heeft over een meeneemstapelaar is de aanwezigheid van de teler niet meer nodig. Dit voordeel moet dan worden toegerekend
aan het technische hulpmiddel en niet aan de stapelkist.

11. Laden met een hefmast.
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