prototype bevat vele ideeën die door studenten van
de LUW zijn aangedragen. De ideeën gaan in de
richting van beslissingen op korte termijn (tot 18
maanden), met maandelijkse perioden. Het gebruik
van een rollende planning wordt aanbevolen zodat
daarmee de geplande kasstroom kan worden aangepast aan de geregistreerde. Al met al lijken er
ideeën en mogelijkheden genoeg om dit systeem in
depraktijkteintroduceren.Vanwegecapaciteitsgebreken
prioriteitsstelling bestaat deeerstejaren echtergeen
mogelijkheidomnogverderaanditprojecttewerken.
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Summary

Waardeverschillen tussen de verschillende maten witlofwortelen
Differences invalue between the different sizes ofwitloof chicory roots
ir.C.F.G.Kramer,PAGV

Inleiding
De gebruikte wortelen voor de trek van witlof
variëren globaal indiameter van3tot6cm.Doorde
toenemende sorteermogelijkheden, nieuwe teeltmogelijkheden(ruggenteelt op50of75cm) enkrapper wordende marges (door onder andere slechte
witlofprijzen) komt de vraag naar voren wat de
waarde is van de verschillende sorteringen ten
behoeve van de trek zodat de teelt vooral gericht
kan worden op de meest waardevolle sorteringen.
Op het PAGV is deze waarde onderzocht aan de
handvaneenaantalproefresultaten.

Saldobegrotingpermaatsortering
Per maatsortering verschillen zowelde produktie als
de te maken kosten voor de trek. Met name zijn er
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verschillenin:
- lofproduktie, kwaliteit en sortering (met het toenemen van de diameter wordt het geproduceerde
lof grover en langer; dit sorteringsaspect is hier
buitenbeschouwinggelaten);
- aantalwortelen perm2trekoppervlak;
- afzetkosten (alsgevolgvanproduktieverschillen);
- arbeidsbehoefte.
Voor bepaling van de waarde en de waardeverschillen moet daarom per maatsortering een
saldo (geldopbrengst minus de kosten die variëren
met de keuze van de maatsortering en of de
trekomvang) worden begroot. Dit saldo kunnen we
begroten per 100 wortelen, per m2of eventueel per
tebestedenarbeidsuurtenbehoevevandetrek.Het
saldoper m^zal inhetalgemeen het meest relevant
zijn omdat de wijze van benutting van het aantal
beschikbare meters trekoppervlak doorgaans be-

Tabel249.Saldobegroting per maatsortering.
worteldiameter incm
aantalwortelen per m 2
arbeidsbehoefte trek per 100wortelen
produktie inkgper 100wortelen1):
kwaliteit I
kwaliteit ll+lll
totaal
geldopbrengst

per 100wortelen
perm 2
per m 22)

variabele kosten perm2
wortelkosten
afzetkosten
arbeidskosten3)
overige
totaal
saldo perm 2

2.5-3.25

3.25-4.5

>4.5

760.00
0.22

580.00
0.29

370.00
0.35

7.00
2.90

14.60
0.90

15.60
3.70

9.90
75.24

15.50
89.90

19.30
71.41

128.44

174.58

129.13

0.00
20.31
50.16
10.00

0.00
24.27
50.46
10.00

0.00
19.28
38.85
10.00

80.47

84.73

68.13

47.97

89.85

61.00

1

)Op basis produktie behaald in 1989met Flashte Zwaagdijk.
)Bijeenwitlofprijs vanf2.00 per kgvoor kwaliteit Ienf 1.00voor deoverige kwaliteiten.
3
>Arbeidtoegerekendtegenf 30.00 per uur arbeidsbehoefte voordetrek.
2

palend is voor de haalbare omzet enhetbedrijfsresultaat met de witloftrek. Een witloftrekker zal dus
in het algemeen streven naar een zohoog mogelijk
saldo perm2.
Uitgaande van deze veronderstelling zijn in tabel
249 saldi perm 2permaatsortering begroot. Uit de
tabel blijkt dat de lofproduktie en de arbeidsbehoefte
(per 100wortelen) toenemen metde worteldiameter.
Het aantal wortelen dat per m 2 kanworden opgezet,
neemt echter sterk af.Als gevolg hiervan wordtde
hoogste produktie per100 wortelen behaald met de
grootste maatsortering. De hoogste produktie en
geldopbrengst perm 2echtermetdemaat3.25-4.5cm.
Behalve deproduktie en degeldopbrengst zijner
verschillen in:
-wortelkosten;
-afzetkosten;
-kosten lossearbeid.

Omdat hetindit geval debedoeling isdewaarde
van de wortelen tebegroten, zijn de wortelkostenin
tabel 249 op0 gesteld. Voor de afzetkosten is een
bedrag van f. 0.27 per kg gerekend. Voor arbeidis
f30.00 perte besteden uurvoor detrektoegerekend.
Tenslotte isvoor de overige variabele kosten bijde
trek (gewasbescherming, energie, water, bemesting
enzovoort)ƒ10.00,-perm2toegerekend.Geenkosten
zijn echter toegerekend voor eventueel zaaizaad,
transport, overslag en koeling van de wortelen, provisie bemiddelingsbureau entebetalen btw over de
aankoopprijs van dewortelen. Devariabele kosten
kunnen globaal uiteenlopen van 5tot 25 gulden per
m 2 trekoppervlak. Ditzal met name afhankelijk zijn
van de duur van de koeling en de uitvoering van de
koeling (zelf koelenoflaten uitvoeren door een loonkoeler). Hettotaal van de te maken variabele kosten
per m 2 bij de trek is het hoogst bij de middelste
maatsortering (tabel249).

Tabel250.Waarde wortelen per 100 stuks na koeling en opslag waarbij een saldo van f 30.00 per m 2
per maatsortering wordt behaald.
worteldiameter incm
waarde per 100stuks

2.5-3.25
2.36

3.25-4.5
10.32

>4.5
8.38
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Tabel 251. Waarde nakoeling en opslag inguldens per 100stukswaarbij een saldo van 30gulden per
m 2 trek wordt behaald voor Rinof op basis van de produktie in het gebruikswaardeonderzoek 1990/1991 in Lelystad en Creil.
worteldiameter

3-3.5 cm

0.53
•1.48

Lelystad
Creil

3.5-4 cm

4-5 cm

5-6 cm

ƒ4.90
ƒ1.13

ƒ7.91
ƒ4.63

ƒ -6.52
ƒ -2.35

Tabel252.Waarde wortelen per diameterklasse bij verschillende uitgangspunten ten aanzien van arbeidskosten, witlofprijs en gewenst saldo per m 2 op basis van de produktie behaald bij het
gebruikswaarde-onderzoek inCreil.
veronderst«3lde
arbeidskosten
I
ƒ 30,00
ƒ 20,00
ƒ 30,00
ƒ 30,00

witlofprijs
overige

ƒ2,00
ƒ2,00
ƒ2,66
ƒ2,00

ƒ1,00
ƒ1,00
ƒ1,33
ƒ1,00

saldo
ƒ 30,00
ƒ 30,00
ƒ 30,00
ƒ 20,00

3-3.5 cm

waarde wortelen per 100stuks
3.5-4 cm
4-5 cm
5-6 cm

f A,48
ƒ0,92
ƒ3,44
ƒ0,29

ƒ1,13
ƒ3,73
ƒ7,89
ƒ3,30

ƒ 4,63
ƒ 7,53
ƒ14,10
ƒ 7,49

/-2,35
ƒ1,15
ƒ7,22
ƒ1,78

100
100
100
100

408
202
179
227

-207
31
92
54

waarde relatief t.o.v. maat 3.5-4 cm
ƒ 30,00
ƒ 20,00
ƒ 30,00
ƒ 30,00

ƒ2,00
ƒ2,00
ƒ2,66
ƒ2,00

ƒ1,00
ƒ1,00
ƒ1,33
ƒ1,00

ƒ 30,00
ƒ 30,00
ƒ 30,00
ƒ 20,00

Uitde begrotesaldi intabel249 blijkt dat:
-debegrotesaldipermaatsorteringverschillen;
- het hoogste saldo per m 2isbegroot voor de maat
3.25-4.5cm.

Dewaardevandewortelenper maatsortering
Uitdesaldiverschillenblijktdaterverschilinwaardeis
tussen de maatsorteringen ten behoeve vandetrek.
Hoe groot zijn nudeze waardeverschillen? Anders
gezegd, bijwelk prijsverschil tussen de matenwordt
per maatsortering eeneven hoogsaldobehaald?
Om deze vraag te beantwoorden zijn in tabel250
(op grond van de gegevens in tabel 249)de
wortelprijzen permaatsortering begroot waarbijper
maatsortering een even hoog saldo wordt behaald.
Dit saldo is hier gesteld opf 30.00 per m 2 . Daar
geen kosten voor koeling, transport enzovoort zijn
gerekend, betreft het hier dus de waarde na koeling
enopslagvlakvoor aanvangvandetrek.
Uittabel 250 blijkt dat de hoogstewaarde isbegroot
voor de maat 3.25-4.5 cm.Verder blijkenerbehoorlijkewaardeverschillentebestaantussendematen.
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-130
25
44
9

Invloedvande partij
Partijen witlofwortelen kunnen door soms nog
onverklaarbare oorzaken sterk inproduktieverschillen. Om deinvloed hiervan op dewaarde en waardeverschillen tussende verschillende sorteringen na
te gaan,zijndezewaarden begroot opgrondvan de
proefresultaten van 1990/1991 met Rinof (januaritrek) bijhet gebruikswaarde-onderzoek middenvroege rassen inLelystad en Creil. Intabel 251 zijn de
begrote waarden weergegeven. Daaruit blijkt dat de
waarde van deverschillende sorteringen van partij
tot partij sterk varieert alsgevolg van verschillenin
produktie. Demaat 4-5 cm blijkt steeds dehoogste
waarde te hebben. Verder blijkt dewaarde vande
maat 5-6 cm negatief te zijn,terwijl dit bijde partij uit
Creilookbijde maat3-3,5 cm hetgevalis.

Invloedvandehoogtevandearbeidskosten,
dewitlofprijsendehoogtevan het gewenste
saldo perm 2 trekoppervlak
Omdeze invloedte kunnen nagaan,zijn intabel252
waarden begroot uitgaandevan:

- 33%lagerearbeidskosten (f20.00per uurinplaats
vanf.30.00);
- een33%hogerewitlofprijs;
- een33%lagersaldoperm2trekoppervlak.
Uit tabel 252 blijkt dat de invloed van de veronderstelde witlofprijs het grootst is. Ookde invloed
van lagere arbeidskosten of een lager saldo per m2
trekoppervlak blijkt echter aanzienlijk. Verder blijkt
dewaardevandemaat4-5cmsteedsdehoogstete
blijven.

Conclusies
- Vanwege hun diameter verschillen witlofwortelen
wat betreft de lofproduktie, de arbeidsbehoefte en
het aantal wortelen dat per m2 kan worden
getrokken. Lofproduktie enarbeidsbehoefte nemen
in hetalgemeentoe metde maat,terwijl hetaantal
wortelenperm2afneemt.
- Voor het bepalen vanwaardeverschillen tussende
sorteringen moeten derhalve per maatsortering
saldi (=geldopbrengst minus de kostenposten die
per maatsortering verschillen) worden begroot.
Dezesaldi kunnen inprincipeworden begrootvoor
verschillende tijdstippen zoals direct na het rooien
vandewortelenof nakoelingenopslagdirectvoor
hetbeginvandetrek.
- Berekende waarden van de wortelen per maatsortering bleken als gevolg van produktieverschillen per partij witlofwortelen aanzienlijk te
verschillen. Algemene normen voor de waarde en
waardeverschillenvandeverschillende sorteringen
zijn dus niet te geven. Wel blijkt de maatsortering
rond de 4 tot 5 cm steeds de hoogste waarde te
hebben. De wortelteler moet dus trachten zo veel
mogelijkwortelen indezesorteringtetelen.
- Dewaarde per sortering bleek duidelijk afhankelijk
te zijn van de opbrengstprijs van de witlof, de
hoogte van de arbeidskosten en de gewenste
hoogtevanhettebehalensaldoterdekkingvande
nietdirecttoerekenbare (vaste)kosten.

Samenvatting
De gebruikte wortelen voor de trek van witlof
variëren globaal in diameter van 3 tot 6 cm. Door
toenemende sorteermogelijkheden, nieuwe teelt-

mogelijkheden (ruggenteelt op 50 of 75 cm) en
krapper wordende marges (door onder andere
slechte witlofprijzen) komt de vraag naar voren wat
de waarde is van de verschillende sorteringen ten
behoeve van de trek, zodat de teelt vooral gericht
kanworden opdewaardevolste sorteringen.Ophet
PAGV isdezewaarde onderzocht door hetbegroten
van saldi per maatsortering aan de hand van een
aantalproefresultaten.
Berekende waarden van de wortelen per maatsortering bleken als gevolg van produktieverschillen
per partij witlofwortelen aanzienlijk te verschillen.
Algemene normen voor de waarde en waardeverschillen vandeverschillende sorteringen zijndus
niet te geven.Wel blijkt de maatsortering rond de4
tot 5 cm steeds de hoogste waarde te hebben. De
wortelteler moet dus trachten zo veel mogelijk
wortelen indezesorteringtetelen.
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Summary
Therootsusedto forcewitloofchicory roughly vary
between3 and 6 cm in diameter. As a resultofan
increase in grading possibilities, new methodsof
cultivation (on ridges of 50 or 75 cm) andtighter
margins(partlydue to lowerwitloofchicory prices),
the questionarisesas to the valueof the different
grades in respect of forcing,so that growingcan
largelybe aimedat themostvaluable grades. This
wasstudiedat thePAGVby estimating results per
size-grade on thebasisofa numberof trial results.
As a result of production differencesper batchof
witloof chicory roots, the calculated values of the
rootsdifferedconsiderably. It is therfore impossible
to give generalrules for the valueand value differences ofthe differentgrades. However, thesizegrade
around4-5cmalways appearedtohavethe highest
value.Therootgrowershouldtherefore endeavour
togrowas manyroots aspossibleinthisgrade.
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