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Oogsttijdstip belangrijk voorwinstbepaling

rspelling kan winst bepalen
dr.ir. A.P.Everaarts,PAV-Lelystad
Voorspellen vanhet tijdstip van oogsten van vollegrondsgrventen wordt meer
en meer belangrijk. Werd in het verleden hetproduct simpelweg aangevoerd
opde veiling,waarhet afhankelijk vande vraagtegen wisselendeprijzen werd
verkocht, tegenwoordig wordt veelafgezet viaeen marketingorganisatie direct
aan deafnemer. Het wordtsteeds belangrijker om te weten wanneer en
hoeveel van eenproduct opdemarkt komt en van welke kwaliteit dat product
is. Dit ismede bepalend om winstgevend af tekunnen zetten en verspilling in
deperiode tussen oogsten uitstalling in de winkel te voorkomen. Een
nauwkeurige voorspelling van het oogsttijdstip isin het bijzonder van belang
voorgewassen met een korte optimale oogstperiode in het veldof met een kort
uitstalleven. Het isook van belang voorgewassen waarvan bekend isdat het
geplande oogsttijdstipregelmatig aanzienlijk afwijkt van het werkelijke
oogsttijdstip.Een nauwkeurige voorspelling van het oogsttijdstipmaakt het
dan mogelijk om in tespelen opeen extra hoge of eenjuist lager dan
verwachteproductie, door bijvoorbeeld extra advertentiecampagnes opte
zetten,product van eldersbijtekopen ofproduct tijdelijk opteslaan. In het
onderstaande artikel wordteen overzicht gegeven vande bestaande kennis
overmethoden van voorspellen van het oogsttijdstip. Verder worden mogelijke
toekomstige ontwikkelingen besproken ophetgebied vanafzet van
vollegrondsgroenten in relatie tot voorspellen van het oogsttijdstip.

Innationale eninternationale literatuur werd nagegaan watervan dein
tabel 1vermelde vollegrondsgroenten
bekend isover methoden omhet
oogsttijdstip tevoorspellen. Deresultaten worden alfabetisch opnaam van
het gewas besproken.
Asperge
InAmerika werd geprobeerd om de
eerste oogst van groene asperge te
voorspellen metbehulp van een
warmtesom berekend vanaf 1maart.
De nauwkeurigheid van de voorspelling wasniet groot. In Duitsland
werd onderzocht of het mogelijk is
om metbehulp van de voorspelde
temperaturen en derelatie tussen opbrengst en gemeten temperaturen, de

opbrengst optermijn van enkele dagen tevoorspellen. Ook hier bleek de
nauwkeurigheid van voorspellen nog
nieterg groot.
Bloemkool
Voorspellen van het oogsttijdstip bij
bloemkool heeft metnamein
Duitsland en Engeland veel aandacht

asperge
andijvie
bloemkool
boerenkool
broccoli
Chinese kool

courgette
doperwt
knolselderij
knolvenkel
koolraap
koolrabi

gekregen. Indepraktijk van de
bloemkoolteelt inEngeland werkt een
systeem voor oogsttijdstipvoorspellingdat uitgaat van een voorspelling
na aanleg van hetkooltje. Kort na
aanleg wordt dediameter van het
kooltje gemeten en metbehulp van de
relatie tussen de groei van dekoolen
dehoeveelheid warmte diehet gewas
ontvangt, wordt met behulp van langjarig gemiddelde temperaturen voorspeld wanneer het kool een bepaalde
grootte zalhebben bereikt. Hetsysteem is ook inNederland getest en
bleek redelijk goed tewerken. Inhet
Pfalz-gebied in Duitsland werkt een
systeem voor aanvoervoorspelling bij
bloemkool. Dit systeem is gebaseerd
op een model omhet oogsttijdstip te
voorspellen; dit model isweer gekoppeld aan door detelers geleverde gegevens over geplante rassen enarealen. Opdeze wijze probeert men de
verwachte aanvoer inte schatten.
Bemonstering van het gewas nakoolaanleg en verdere voorspelling van
het oogsttijdstip volgens de 'Engelse'
methode verbetert de aanvoervoorspelling.
Boerenkool
Bij boerenkool werd inAmerika gevonden dat een voorspelling van het
oogsttijdstip gebaseerd ophet aantal
groeidagen minder nauwkeurig was
dan een voorspelling gebaseerd op
warmtesommen. Bij het berekenen
van de warmtesommen kunnen verschillen ontstaan, omdat het stadium
waarin wordt geoogst kan verschillen.

kroot
pastinaak
peen
peterselie
prei
rabarber

radijs
schorseneer
selderij
sla
sluitkool
sperzieboon

spinazie
spruitkool
tuinboon
ui
witlof

Tabel 1. Vollegrondsgroenten.Denamenvandevollegrondsgroenten waaroverindeliteratuur iets over voorspelling van het oogsttijdstip werd gevonden, zijn cursief
weergegeven.
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Broccoli
Inveel landen, zoals Engeland,
Australie,Japan enAmerika, is onderzoek gedaannaarhetplannen van
de oogstofhetvoorspellen van het
oogsttijdstip van broccoli.In
Engeland werd een relatie vastgesteld
tussen dehoeveelheid warmte en
straling na schermaanleg en de diameter van het scherm. Deze relatie
konworden gebruikt omte voorspellenwanneer de schermen eenbepaaldediameterbereiken. De zo
voorspelde oogstdatum kon metbehulpvan eencomputermodel berekend worden, uitgaandevan dediameter vanhet scherm vlakna aanleg.
Het systeem isechter nogniet nauwkeurig genoeg omindepraktijk toegepast te worden.
Doperwt
Bij deteelt van doperwten voor de
verwerkende industrie wordthetgebruik van warmtesommen om een
oogstschema temaken inveel landen
algemeen toegepast. In Denemarken
werden goede oogsttijdstipvoorspellingen verkregen met eenmodel dat
gebruik maakt van de bodemtemperatuur voor deperiode tussen zaaien
en opkomst en van de luchttemperatuurvoor deperiode tussen opkomst
en oogst. In depraktijk bepaalt de
volgorde van bloei devolgorde van
oogsten van depercelen, terwijl het
juiste oogsttijdstip metbehulp van
bemonstering van het gewas wordt
vastgesteld.

Denemarken enEngeland vastgesteld
datnaarmate erlater werd geplant, de
warmtesom tussen planten en oogsteninhet algemeen toenam. Een
voorspelling van het oogsttijdstip gebaseerd opgewichtstoename van de
krop of dekrop-diameter bleek niet
beter danvoorspelling gebaseerd op
aantal groeidagen of warmtesommen
naplanten.InDenemarken werdgeconcludeerd dat voor oogsttijdstipvoorspelling indepraktijk gebruik
gemaakt zoukunnen worden van een
model gebaseerd opdelineaire relatietussenwarmtesom enplantdatum.
Ditjaar gaat ophetPAVeen studie
van startnaar demogelijkheden van
voorspelling van hetoogsttijdstip onder deNederlandse omstandigheden.
Sfoétkool
Voor wittekool werdinAmerika een
optimaal gewicht per koolen soortelijk gewicht bij de oogst voor bewaring vastgesteld. Voor het bereiken
van ditgewicht en deze dichtheid is
een bepaalde hoeveelheid warmte en
straling nodig. Eveneens in Amerika
werd opgrondvan langjarige gegevens vastgesteld dat deprecisie in de
voorspelling van deoogstdatum van
witte kool maarbeperkt beter was
wanneer gebruik werd gemaakt van
warmtesommen inplaats van aantal
groeidagen.
Sperzieboon
Uit onderzoek in diverse landen blijkt

dat warmtesommen bij ditgewas een
betere voorspelling vanhetrijpen van
deeerstepeulen geven danhet aantal
groeidagen. Deoptimale methode om
de warmtesom teberekenen, kan per
rasvariëren. Devoorspellingverbetert wanneer wordt uitgegaan vande
periode van opkomst totrijpheid, in
plaats van deperiode van zaaitot
rijpheid.
SpmiïkooÏ
InEngeland werdvoorspruitkooleen
computerprogramma ontwikkeld
waarmee voor hetplanten een oogstplanning voor heleseizoen kan worden gemaakt. Het werkelijke moment
van oogsten zalechter altijd afhangen
van de groei tijdens het seizoen, het
opbrengstniveau, de sortering en de
verwachte prijs. Hetoptimale oogsttijdstip isdaarombij spruitkool moeilijk vooraf te definiëren.

Debovenstaand besproken studies
aangaande boerenkool,radijs, spercieboon en spruitkool zijn eigenlijk
voornamelijk studies die methoden
voor oogstplanning beschrijven wanneer meerdere kerenper seizoen
wordt gezaaid ofgeplant.Ook kunnenhet studies zijn diebepaaldegebieden afgrenzen waarineen gewas
kan worden geteeld. Hetbetreft geen
echte studiesnaar het voorspellen
vanhet oogsttijdstip van deze gewassen.

Radijs
UitEngels onderzoek bleek dater
voor radijs een goederelatie bestaat
tussen zaaidatum en oogstdatum. Dit
verband kan worden gebruikt voor
oogstplanning. Dit isechter geen
nauwkeurige voorspelling van het
oogsttijdstip.
Sla
Almeer danveertigjaar geleden
werd inAmerika geprobeerd omhet
oogsttijdstip van ijsbergsla te voorspellen metbehulp van een warmtesom.Bij een groot verschil in plantdatableek echter ook de warmtesom
tussen planten en oogsten nogal wat
variatie te vertonen. Later werd in
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Het onderzoek aan sluitkoolis watde
voorspelling van hetoogsttijdstip betreft niet zorelevant, aangezien het
hier omeenproduct gaat dat gemakkelijk kan wordenbewaard eneen
lang uitstalleven heeft. Voorde afzet
| | eennauwkeurige voorspelling van
hetoogsttijdstipdanniet zovan belang.
Voor zoverbekend worden erinde
praktijk geen systemen gebruikt om
deeerste oogst van groene of witte
aspergetevoorspellen. Nade eerste
oogst wordt nagenoeg dagelijks geoogst,zodathetnut van voorspelling
vanhet oogsttijdstip dan sterkafneemt. Welblijft een voorspelling
vanhet opbrengstniveau vanbelang.
Het werk aandevoorspelling van het
oogsttijdstip vanijsbergsla heeft in
Engeland geenpraktijkrijp systeem
opgeleverd. Hetbetreft hier echter
wel een gewasmeteen korte periode
van optimale grootte en gewicht in
hetveld eneenbeperkt uitstalleven.
Bovendien worden grote oppervlakten ineenkeer semi-mechanisch geoogst, watgroteefficiëntie in arbeid
enlogistiekeplanning vereist. Een
goedemethode voorhet voorspellen
vanhet oogsttijdstip bij ijsbergsla zou
daarom welkom zijn.
Doperwten worden gewoonlijk voor
deverwerkende industrie geteeld.
Aangezien deindustrie vooreen efficient gebruik van arbeid en machines
opeenconstante stroomproduct is
aangewezen enhet gewas slechts een
korteperiode vanoptimale rijpheid
kent, isvoor ditgewas veel aandacht
aanplanning van deoogst besteed.
Bloemkool enbroccoli zijn producten
met eenkorteperiode van optimale
grootte ofkwaliteit inhet veld en een
beperkt uitstalleven, waardoor een
snelle afzet noodzakelijk is.Vooral
bij bloemkool ontstaat vaak een afwijking tussen degeplande oogstdatum en de werkelijke oogstdatum,
doordat deaanleg van dekool door
hogetemperaturen wordt uitgesteld.
Gewassen met verschillende plantdatakunnen daardoor tegelijkertijd
oogstbaar zijn, watpieken en dalen in
deaanvoerveroorzaakt. Voor zover
bekend isbloemkool opdit moment
deenige voliegrondsgroente voor de
versemarkt waarvoor in de praktijk

een systeembeschikbaar isvoorhet
voorspellen vanhet oogsttijdstip.
Voorhet merendeel van de gewassen
intabel 1bestaan geen methoden om
hetoogsttijdstip tevoorspellen. Voor
demeeste van deze gewassen ishet
moment vanoogsten ookniet zokritischdat eennauwkeurige voorspellingnoodzakelijk is.Zehebben geen
korteperiode van optimale grootte,
gewicht ofkwaliteit inhetveld of een
beperkt uitstalleven.Het product kan
vaakworden bewaard enis daarom
nietper definitie aangewezen opdirecte afzet.

Bijdeverandering vaneen afzet gebaseerd op aanvoernaar een afzet gebaseerd opvraag,is meer betrouwbare informatie nodig overhet tijdstip
waaropeenbepaald product beschikbaarkomt, alsmede over de kwaliteit
enhoeveelheid van dat product.
Wanneerechter wordt gekeken naar
degroteinspanning diede ontwikkeling vaneen modelvoor devoorspelling van het oogsttijdstip voorbloemkoolheeft gekost, dan ishet duidelijk
dateendergelijke inspanning niet
voor een aanzienlijk aantal gewassen
kan worden gedaan. Ookdehoeveelheid geld en arbeid dienodig zou zijn
omdesystemen telatendraaienente
voorzienvan informatie overnieuwe
rassen,teeltomstandigheden etc, zou
devoordelen vanhetvoorspellen van
het oogsttijdstip waarschijnlijk overtreffen.
Het isechter ooknietnodig voor alle
vollegrondsgroenten systemen voor
hetvoorspellen van het oogsttijdstip
te ontwikkelen, aangezien voor de
meerderheid van devollegrondsgroenten het oogsttijdstip niet zeer
kritisch is.Een aantal vollegrondsgroenten kan gedurende korte of langere tijd worden bewaard, wat flexibiliteit bij de afzet geeft.
Het isteverwachten dat erin detoekomst systemen worden ontwikkeld,
waarbij detelers een directe computerverbinding met de afzetorganisatie
hebben. Nahetplannen van deproductie,kunnen detelers eerst bijvoorbeeld opwekelijkse basis en later op
kortere tijdsbasis, voortdurend nauw-
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keurigervoorspellingen doorgeven
over dehoeveelheid ende kwaliteit
van hetproduct datzeopeenbepaalde datum denken televeren. De
nauwkeurigheid vande voorspelling
kan wordenverbeterd doorhet gewas
tebemonsteren envast te stellenof
devoorspelling goed is.Doordetelers steeds hun voorspelling te laten
vergelijken met de werkelijk geleverdehoeveelheid, kan de kwaliteit
van devoorspelling wellicht verbeterd worden. Systemen zoalshierbovenbeschreven, worden momenteel
gebruikt of getestvoor glasgroenten
en champignons.

Deafzet voor vollegrondsgroenten in
Nederland verandert. Wat daarbij het
meestinhetoog springt,isde wijziging van een organisatie gericht op
aanvoer en aanbod opéén veilinglocatienaar een organisatie gericht op
vraag enafzet opmeerdere locaties.
Een nauwkeurige voorspelling over
hoeveel product, van welke kwaliteit
opwelkedatum beschikbaar komt,
wordt daarom steeds belangrijker.
Voor een aantal vollegrondsgroenten
isonderzoek gedaannaar het voorspellen vanhet oogsttijdstip; bij
bloemkool werkteen systeem voor
hetvoorspellen van het oogsttijdstip
indepraktijk. Het ontwikkelen van
dergelijke systemen voor allevollegrondsgroenten isonhaalbaar. Ditis
ooknietnodig aangezien veelvollegrondsgroenten geen zeerkortekritischeperiodevan grootte, gewichtof
kwaliteit inhet veldhebben enkunnen wordenbewaard. Het is deverwachting datvoor een nauwkeurige
aanvoervoorspelling er systemen zullen wordenontwikkeld, waarbij detelerszelf met voldoende nauwkeurigheid aan de afzetorganisatie zullen
kunnen aangeven wanneer hunproduct zal worden geleverd.
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