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schonen en afzetklaar maken vraagt
globaal 70- 75%van de totale

Resultaten praktijkmetingen bijdiverse schoningssystemen

arbeidsbehoefte in deteelt van prei.
Het isdus van belang zicht te hebben
ophet schonen en afzetklaar maken
en defactoren diehierop van invloed
zijn. Naast de schoningssystemen
zijn ditbijvoorbeeld deperiode van
afzetklaar maken, de
bewerkbaarheid vande gerooide
prei, het stengelgewicht etc. Bij de
keuze van een schoningssysteem
spelen naast de arbeidsbehoefte
onder andere ook dekosten van het
schoningssysteem een rol. Deze
kosten tezamen vormen de
bewerkingskosten voorhet schonen
en afzetklaar maken, uitgedrukt per
kg prei.

Tijdopnemenbijhetafzetklaar maken vanprei.

Het doel vanhet onderzoek is inzicht
tekrijgen in verschillen in arbeidsprestatie enbewerkingskosten bij het
afzetklaar maken van prei.Hierbij is
nagegaan inhoeverre de verschillen
in arbeidsprestaties worden bepaald
door:
- schoningssysteem,
-periode inhet seizoen,
-bewerkbaarheid van de gerooide
prei,
-gemiddeld stengelgewicht,
- arbeidsprestatie perhandeling (opleggen-naschonen-sorteren).

Onderzoeksopzet
Inhet onderzoek zijn vier schoningssystemen onderscheiden die inde
praktijk veel voorkomen:
-droog schonen, lijnopstelling, centraal sorteren,
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-nat schonen, lijnopstelling, direct
sorteren,
-nat schonen, lijnopstelling, centraal
sorteren,
-nat schonen, carrousel, centraal sorteren.
Opeen achttal praktijkbedrijven, met
elk één van deze schoningssystemen,
is de arbeidsprestatie geregistreerd
voor het schonen, sorteren en inpakken vanprei voor deversmarkt. Deze
registraties zijn inhet seizoen
1997/1998tien keer uitgevoerd, verdeeld over deteeltwijzen zomer,
herfst, winter en late winter. Debewerkbaarheid van deprei en daarmee
dearbeidsprestatie voor het afzetklaar
maken is mede afhankelijk van deperiode inhetjaar. Deze bewerkbaarheid wordt bepaald door de fysieke
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kwaliteit van degerooide prei. Deze
neemt af naarmate het seizoen vordert. Naast de seizoensinvloeden isde
bewerkbaarheid van deprei verschillend per partij ofperceel.Per meting
iselkbedrijf voorzien van prei afkomstig van een enhetzelfde perceel.
Zodoende worden verschillen inbewerkbaarheid permeting uitgesloten.
Per meting werd elkbedrijf telkens
voorzien van een rek met "standaardprei"van circa 300kg.Daarvan heeft
elkbedrijf een bewerkbaarheidsindicatie opgegeven, gespiegeld aan de
normaal geachte fysieke kwaliteit
voor dieperiode. Perpartij standaardprei werd het gemiddeld stengelgewicht gerelateerd aan de arbeidsprestatie waarmee het mogelijke
verband tussen dearbeidsprestatie en
stengelgewicht kan worden aange-

Uit tabel 1blijkt de gemiddelde arbeidsprestatie per schoningssysteem
geen grote verschillen op te leveren.
Systeem 3 levert de hoogste arbeidsprestatie, systeem 2de laagste. Uit de
variantie-analyse blijken geen betrouwbare verschillen in de arbeidsprestatie door de invloed van het
schoningssysteem. Gemiddeld per periode neemt de arbeidsprestatie af
naarmate het seizoen vordert om in de
late winter, na hergroei van het gewas, weer enigszins toe te nemen. Het
verloop van de arbeidsprestatie houdt
verband met de afnemende fysieke
kwaliteit van het gerooide product in
het seizoen. Hoewel gemiddeld over
het seizoen er geen duidelijke verschillen in arbeidsbehoefte tussen de
systemen bestaan, zijn er binnen twee
perioden in het seizoen wel enkele
betrouwbare verschillen. In september en februari blijkt er een betrouwbaar verschil tebestaan tussen enkele
systemen. Hierbij vertoont systeem 2
echter een behoorlijk extreme waarde
in de periode september. De geregistreerde arbeid is vervolgens gerelateerd aan de door de bedrijven opgegeven bewerkbaarheidsindicatie en
het gemiddeld stengelgewicht per meting. Hieruit blijkt geen duidelijk verband tussen de arbeidsprestatie en de
bewerkbaarheidsindicatie. De opgegeven bewerkbaarheidsindicatie is
een subjectieve waarde die gerelateerd is aan de betreffende periode in
het seizoen. Het effect van de bewerkbaarheid op de arbeidsbehoefte
wordt daarom voornamelijk door de
periode bepaald. Het stengelgewicht
blijkt een belangrijke factor te zijn
voor de arbeidsprestatie per kg te
schonen prei. Er is sprake van een

toond. Behalve de registraties bij de
standaardprei zijn op de bedrijven gedurende het seizoen tijdmetingen verricht per handeling. Deze metingen
zijn gebaseerd op bedrijfseigen prei.
Inzicht in de arbeidsprestatie per handeling kan mede de verschillen verklaren in de arbeidsbehoefte voor het
schonen en dan met name de verschillen in arbeidsprestatie per schoningssysteem. Per schoningssysteem zijn
de totale kosten van arbeid en de kosten van de benodigde bedrijfsuitrusting zoals het schoningssysteem, de
bedrijfsschuur en een recirculeringsinstallatie omgerekend naar de bewerkingskosten per kg prei. Op de bewerkingskosten worden
gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om
de invloed van bedrijfsomvang, productieniveau per ha en stengelgewicht
inzichtelijk te maken.

Effecten op de
arbeidsbehoefte
De metingen met de standaardprei gemiddeld per schoningssysteem en per
periode zijn weergegeven in tabel 1.
De resultaten zijn uitgedrukt als de
arbeidsprestatie per persoon (kg per
uur). De arbeidsprestatie per persoon
is berekend als de totale hoeveelheid
afzetklaar gemaakte prei gedeeld door
de hiervoor benodigde arbeidsuren
van de werkploeg. In tabel 1worden
de gemiddelde resultaten weergegeven. Op deze resultaten is een variantie-analyse uitgevoerd voor bepaling
van de betrouwbaarheid tussen de
verschillen per systeem, per periode
en per systeem per periode. In tabel 1
worden de niet betrouwbare verschillen tussen de gemiddelde arbeidsprestaties aangeduid met dezelfde letter.

systeem
sept.
1
2
3
4
gemiddeld

104 a
551
99 a
108 a
94 bc

arbeidsprestatie (kgper uur)
dec.
febr.
nov.
84a
79a
97a
79a
84be

55
51
71
54
57

81a
48'
71 a
46'
62 a

april

gemiddeld

70 a
79 a
68 a

79 a
65a
81a
71 a

73 ac

Tabel 1. Gemiddelderesultatenarbeidsprestatieperpersoon (kg per uur) per systeem, per
periode en per systeemper periode
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Figuur 1.Arbeidsprestatie in afhankelijkheid van stengelgewicht.

duidelijke afname in de arbeidsprestatie bij afnemend stengelgewicht (zie
figuur 1).Het verschil van één stengel
per kg levert een verschil in arbeidsprestatie van 20 kg per uur.
Uit tijdmetingen per handeling blijkt
de verhouding over de hoofdhandelingen opleggen - schonen - sorteren
en inpakken, over de systemen zich
globaal te verhouden als 15%-67%19%. Het aandeel naschonen in het
afzetklaar maken neemt vanaf het zomerseizoen toe waarmee de toename
in totale arbeid wordt verklaard.
Verschillen in de arbeidsbehoefte per
handeling tussen de systemen zijn te
vinden bij het sorteren en inpakken.
Het direct sorteren (systeem 2) vergt
voor elk seizoen geen extra arbeid in
vergelijking met het centraal sorteren
(systeem 1,3en 4).Het centraal sorteren en inpakken in een lijnopstelling
(systeem 1en 3) lijkt iets meer arbeid
te kosten als met een carrouselopstelling (systeem 4).

Bewerkingskosten schonen
en afzetklaar maken
De bewerkingskosten bestaan uit de
arbeidskosten en de vaste kosten van
de installatie. De arbeidskosten zijn
berekend uit de gemiddelde arbeidsprestatie per systeem, vermenigvuldigd met de loonkosten per uur, uitgesplitst naar een tarief voor vaste en
losse arbeid (respectievelijk ƒ 37,50
en ƒ 30,00). Voor de investeringen
van de benodigde bedrijfsuitrusting
(schoningslijn, gebouwen, recirculeringssysteem etc.) zijn de jaarkosten
berekend op basis van een percentage
van de vervangingswaarde. Deze jaarkosten bestaan uit een percentage
voor afschrijving, rente en onderhoud
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Figuur 2. Kosten arbeid en bedrijfsuitrustingper schoningssysteem.

Figuur 3. Bewerkingskostenper ton prei
bijingesteld productieniveau,
stengelgewichtenbedrij/grootte.

+verzekeringen +brandstof + smeermiddelen. Dejaarkosten per systeem,
omgerekend perkgprei, zijn afhankelijk vandehoeveelheid te schonen kg
prei opjaarbasis. Daarom isper systeem eencapaciteit inkg opjaarbasis
berekend, uitgaande vanjaarrondteelt
ophetbedrijf. Decapaciteit isbepaald door degemiddelde arbeidsprestatie perpersoon te vermenigvuldigen met een gemiddelde
werkploeggrootte per systeem enhet
aantal werkdagen opjaarbasis. De capaciteit per schoningssysteem, uitgedrukt inhectare,is aldusberekend op
respectievelijk 27, 11, 35en 26ha.
Hierbij isuitgegaan van eenkg-opbrengst perhavan gemiddeld 35000
kg. Infiguur 2zijn de bewerkingskosten berekend per schoningssysteem.
Zoals uit figuur 2isopte maken,nemen de arbeidskosten het grootste
aandeel voor hun rekening indebewerkingskosten voor het afzetklaar
maken vanprei.Depiek inbewerkingskosten bij systeem 2wordt niet
zozeer veroorzaakt door delagere capaciteit maar door delagere gemiddelde arbeidsprestatie. In ogenschouw
nemend dat dehandeling 'naschonen'
circa 70%uitmaakt van de arbeidsbehoefte, zal duidelijk zijn dat deschoner grote invloed heeft opde uiteindelijke bewerkingskosten.
Inberekeningen isdeinvloed nagegaan van hetproductieniveau, het
stengelgewicht en debedrijfsgrootte
opde bewerkingskosten.
Uitfiguur 3blijken het productieniveau perhaen debedrijfsgrootte
nagenoeg geen invloed uitte oefenen
opdebewerkingskosten. Beide factoren zijn onafhankelijk van de arbeidsprestatie enbeïnvloeden alleen de

vaste kosten dieechter maar voor
circa 5%deel uitmaken van debewerkingskosten. Het gemiddeld stengelgewicht heeft daarentegen wel een
grote invloed op de bewerkingskosten
pertonprei vanwege dedirecte invloed opde arbeidsprestatie.
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Samenvatting
Deverschillen in arbeidsprestaties
worden beperkt beïnvloed door het
schoningssysteem. Deinvloed van de
periode op de arbeidsprestatie isgroter vanwege een afnemende bewerkbaarheid inhet seizoen. De invloed
van de specifieke bewerkbaarheid van
een partij prei binnen een periode in
het seizoen bleek in dit onderzoek beperkt tezijn. Wanneer echter het sten-

gelgewicht met één stengel perkg
toeneemt, wordt de arbeidsprestatie
met 20kgper uur verlaagd.
Gemiddeld over de schoningssystemenblijkt circa 70%van de arbeidsbehoefte bij het afzetklaar maken te
worden ingenomen door de handeling
'naschonen'. Hieruit blijkt de grote
invloed van de schoner opdearbeidsprestatie. Dejaarkosten van het schoningssysteem, de schuur ende recirculeringsinstallatie blijken maar circa
5% van debewerkingskosten per ton
prei uit temaken, uitgaande van een
jaarrond-benutting en een gemiddelde
werkploeggrootte van het schoningssysteem. Dekeuze van een schoningssysteem voorhet afzetklaar maken kan volgens dit onderzoek niet
louter worden gebaseerd opdemogelijke arbeidsbesparingen en investeringshoogte.Hierin verschillen de
systemen beperkt, ookper afzonderlijke periode.Dekeuze voor hetsysteem zaldus ook inbelangrijke mate
worden bepaald doorbijkomende factoren zoals de arbeidsomstandigheden, het schoningseffect inrelatietot
degrondsoort ende afvalwaterproblematiek.

Dehandeling naschonen vraagt 70%vandearbeidsbehoefte voorhetafzetklaar maken
van prei.
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