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-I3.Transporttabletten.
3.1.Teeltsystemen.
Vandemogelijketeeltsystemeniseenschemaopgestelddoor
vanOs (bijlage1).
Hierbijisuitgegaanvan3"substraten",teweten:
-voedingsfilm
-steenwolmat (ofeenanderekunststof)
-losseblokken (steenwolofanderekunststof)opeenvlakke
ondergrond
Uitditschemablijktdatenormveelvariantenmogelijkzijn.
Eengrootaantalhiervanis,geziendeervaringen,zierapportI, (roltabletten)bedrijfs-ekonomischnietaantrekkelijk
Bijderesterendealternatievenwordtinallegevallenuitgegaanvandeteeltopvoedingsfilmingoten.Binnendezeteeltwijzekanonderscheidgemaaktwordennaardewijzewaarophet
uitgangsmateriaal (hetstek/deplant)beworteld,vervoerden
geplantwordt.
Hierbijkunnenmeerderesystemen (hulpmiddelen)toegepastwordenzoals:
- (pers)potten
- langwerpigemagazijnen (1rij+3-6mlang).
-vierkante (rechthoekige)magazijnen (meerdererijennaastelkaar+1,50mlang.
Bijdeteeltoptransporttablettenwordenallewerkzaamheden,
behalvedeverzorgingshandelingen zoalsdegewasbescherming,
gaasophalenenhoofdknopwegnemen,opeencentraleplaats
verricht.Dezewerkzaamheden zijnzoveelmogelijk gemechaniseerd/
geautomatiseerd.Ditbetrefthetplanten,deoogst,hetopruimen (schoonmaken,ondersteuningsmateriaalverwijderen)enhet
plantklaarmaken.
Hettransportsysteem,indekap,ophethoofdpadenindeschuur
(verwerkingsruimte)isvollediggeautomatiseerd.Hetwatergeef/
voedings-systeem isdusdaniggeconstrueerd,datbijhetuithalen
enhetinbrengenvandetablettengeenhandelingenverrichtbehoeventewordenomditaf/aantesluiten.
3.2 Systeemkeuze.
Uitdeberekeningendiezijnopgesteld tenbehoevevandeevaluatievanderoltablettenblijkt,datdesystemenwaarbijvansteenwolmattenoflosseblokkensubstraatopeenvlakkeondergrondgebruikwordtgemaakt,tothogerekostenleidendandetoepassing
vanvoedingsfilmengoten.
T.a.v.ditaspectgeldendezelfdeargumentenbijdeteeltoptransporttabletten,hetgeenimpliceertdatookbijdetransporttabletten
alleendeteeltopvoedingsfilmingoteninaanmerkingkomt.
Dithoudtindatalleenaandevolgendesystemenaandachtgeschonkenbehoeftteworden.

- 2- (pers)pottenopvoedingsfilm/goten
- langwerpige magazijnen opvoedingsfilm/goten
- vierkante magazijnen op voedingsfilm/goten
Demagazijnen zijnnog teonderscheiden in systemen waarbij
vannaakt stekgebruik gemaaktwordten systemenwaarbij de
stekken inpotjes (kunststof) gestokenworden.Dit leidt tot
verschillende bewortelingssystemen.Tijdensde produktiefase,
vanaf beworteld stek totenmetoogstrijpe bloem,zijnarbeidskundig nauwelijksverschillen tussendezebeidebewortelings-systemenaan tegeven.Daarom worden zehier niet apart
onderscheiden.
3.3

De ruimtebenutting.
Alvorens integaanopdebedrijfskundigekonsekwenties van
deverschillende systemen,ishetgewensteerstde ruimtebenutting teanalyseren.UitdeindeelIopgestelde vergelijkingen t.a.v.dit aspekt blijktdat inallegevallen eenkapbreedte van 12,80m devoorkeur verdient.De ruimtebenutting
ligtbijdeze kapbreedte zoveelhoger datdeextra opbrengst
dieditmet zichmede brengt ruimschoots deextra kosten van
degrotere kapbreedte (duurdere kas),dekt.
Daar ditvergaande konsekwenties heeft t.a.v.de restvande
vergelijking (diehierdoor sterkvereenvoudigd kan worden),
willenwedit facet reeds ineenvroeg stadium kwantificeren.
Bijdegemechaniseerde grondteelt blijkt devoorkeur uitte
gaannaar een kapbreedte van 12,80m.
Bijde teeltop transporttabletten isper kap (2tabletten)
eenpad van 40cmnodig.Voor contrôle-werkzaamhedenen als
toegangs-mogelijkheid (bijhetuitvoeren van werkzaamheden
aanhetgewas).Tussendetabletten iseenruimtevan 10cm
nodig.De kaspoten nemen eveneens 10cm inbeslag.
De ruimtebenutting bedraagt (ziebijlage2 ) :
bijeen 3,20 m kap
6,40 m "
" " 9,60 m "
" 12,80m "

81% %
92,2%
93,75 %
95,3 %

(2,80m tablet)
(5,90m tablet)
(2x 4,50 m tablet)
(2x 6,10 m tablet)

De 3,20 m kapkomtniet inaanmerking vanwege de lageruimtebenutting. Injaarkosten iser geenverschil tussen een 9,60
en 12,80m kap,d.w.z.datde 9,60 kapnietinteressantis.
Hierdoor behoeven alleende 6,40 en 12,80m kapvergeleken te
worden.Hetverschil inruimtebenutting bedraagt 3,1 %.
Dit leidt tot 6,2 takkenperm verschiloftewel eensaldoverschilvan 1,67 gld.Dit isjuistvoldoendeomdeverschillen injaarkosten tussendeze beidekastypen op tevangen.
Hetverschil bedraagt nl.ƒ 1,50 perm .D.W.2.er isgeen
verschil injaarkosten/extraopbrengsten tussen een 6,40 of
een 12,80m kas.Ditwaswelhetgevalbijdeteeltop roltabletten enbijdegemechaniseerde grondteelt,waar inbeidegevallen een 12,80m kapalsgunstigste uitdebus kwam.
Omdevergelijking metde andere systemen te vereenvoudigen
wordtbijde transporttabletten eveneenseenkapbreedte van
12,80m alsuitgangspunt genomen (ruimtebenutting 95,3%exclusief hoofdpad(en).

3.4

Bedrijfseconomischeaspekten.
Degroeisnelheid ligtbijdeteeltopvoedingsfilmhogerdan
bijdeteeltindegrond.Ditleidttoteenteeltduurverkorting
van1week indezomeren2wekenindewinter.
Naastdezeteeltduurverkortingwordteenkwalitatiefbeterproduktverkregenhetgeentoteen4%hogeremiddenprijsleidt.
Deteverwachtenenergiebesparing bedraagtdoordelaagliggende
verwarmingsbuizen 5%.Hettelenoptransporttabletten stelthogereeisenaandebemestingenaanhetwatergeef-systeem.
Bijteeltopvoedingsfilmdienthetvoedingswater(continue)rondgepomptteworden,ditleidttotextraelectriciteitskosten.
Erbehoeftgeengrondontsmetting uitgevoerd teworden

3.4.1.Dehogeregroeisnelheid/ruimtebenutting.
Vanwegedehogeregroeisnelheid zijnmeerteeltenperjaarmogelijk.Ditleidttoteenhogereproduktie.Deproduktiewordt
daarnaasttevensbeïnvloeddoorderuimtebenutting.
Dittezamenresulteertindenavolgendeprodukties:
Teeltduur Produktie
inde
instuks
grondmet
perjaar
perspot
zomer/winter

8 weeks ras
9 weeks ras
,0 weeks ras

12/17
13/18
14/19

147
135
124

Teeltduur
optransp.
tabl.in
zomer/
winter

Produktie
instuks
bijeen
kapbreedte
v.12,80m

11/15
12/16
13/17

185
168
155

Demeerproduktiebedraagt38,33en31takkenperm . _
Dehogeresaldo'sbedragenƒ10,26,ƒ8,91en8,37perm bij
eensaldovan27ct/tak.
Hierbijisnoggeenrekeninggehoudenmetdeteverwachtenhogeremiddenprijsvan4%oftewel2et./tak.Ditinaanmerking
nemendebedraagthethogeresaldo:
Hoger saldodoor
meerproduktie

bijeen 8weeksras
Il
Il

II

g

il

II

II

IQ

II

il

10,26
8,91
8,37.

Hoger saldodoor Totaal
hogeremidden- hoger
prijs
saldo

3,70
3,36
3,10

13,96
12,27
11,47

v-v

- A -

3.4.2.Energiebesparing.
Naarverwachtingkosthettelenoptablettenongeveer5%minder
energie«Bijeenenergieverbruikvan40m/m eneengasprijsvan
30ct/m betekentditeenbesparingvan2m oftewelƒ0,60/m.
3.4.3.Bemestingenwater.
Bijhettelenopvoedingsfilm zijnandere (duurdere)meststoffen
nodig.Dezekosten+ƒ0,50perm meerdandemeststoffendie
bijdeteeltindevollegrondgebruiktkunnenworden.
Vooreengoedewater/meststoffenvoorzieningishetnoodzakelijk
het (voedings)water (continue)rondtepompen (recirçulatie).
Dehiervoorbenodigdeelectriciteitkost ƒ.1,-perm.
3.4.5.Grondontsmetting.
Deverwachting isdatbijdeteeltopvoedingsfilmgeenontsmettingvandeteeltgotenbehoeftplaatstevinden.
Uitgangspuntbijdeteeltindevollegrondisdatdegrond
jaarlijksontsmetwordt.Ditkand.m.v.stomenofchemischgebeuren.Stomenkost+ƒ2,50/m,terwijlchemischontsmetten
duurder is,o.a.vanwegedebenodigdewachttijden.
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3.4.6Kostenduurzameproduktiemiddelen.
Wordtoptransporttablettengeteelddandientgeïnvesteerdte
wordenin-tabletten (+toebehoren)
- transportsysteem
-grotereschuur (verwerkingsruimte)
-machinest.b.v.deoogst,hetplanten,hetplantklaarmakenenhetopruimen.
Debenodigdeinvesteringenbedragenbijbenadering:
-tabletten
-goten
- taarlingen
-watergeefsysteem

2
ƒ40,—/m (incl.transport
:1.t:
m de
kap)
/2
10,—/m
2
3,—/m
2
1,50/m
/2

-pompen

2,—/m
2

-beveiligingsapp.
- transportsysteem
(hoofdpad)
-grotereschuur
- transportindeschuur
-machinest.b.v.opruimen/plantklaar

1,50/m
2
4,—/m (kaplengte80m)
2
7,50/m (12000m)
2
2,—/m

2

2
2
2,—/m (12000m)
ƒ 73,50/m2

Deextrajaarkostendiehieruitvoortvloeienbedragen+ƒ15,-/m.

2

3.4.7.Samenvattingbedrijfsekonomischeaspekten.
Deextrakostenbijhettelenoptransporttablettenbedragen:
2
-duurderemeststoffen

ƒ 0,50/m
2

-meerelectriciteit
-kostenduurzameprod«,
middelen
Totaal

i,—/m
15,—/m

2

ƒ16,50/m2

Hiertegenover staaneenaantalbesparingen:
2
-lagerenergieverbruik
ƒ 0,60/m
2
-nietontsmetten
2,50/m
Totaal
ƒ 3,10/m2
Demeerkostenbijdeteeltoptransporttablettenbedragenhierdoorbijbenaderingƒ13,50perm.
Slechtsbijeen8weeks-raswordteenextrasaldo-verwachtdoor
dehogeregroeisnelheid,betereruimtebenutting enbeteremiddenprijs,verkregen,dathogerisdandeextrakosten.Hetvoordeligeverschilbedraagtƒ0,50/m.
Bijeen9resp.10-weeksrasontstaateennegatiefresultaatvan
.+ƒIr-resp.ƒ2,50/m.
Ditgeringepositieve/negatievevoordeelvormteenernstigebelemmeringvoordetoepassings-mogelijknedenvanditsysteem,indiengeenverderevoordelenverwezenlijktkunnenworden,zoals
b.v.arbeidsbesparing.
3.5. Arbeidskundigeaspekten.
Evenalsbijdeteeltoproltablettenwordtookbijdetransporttablettenuitgegaanvanintegralemechanisatie.Bijditsysteem
gaatdemechanisatie/automatisering 2elfsveelverderomdato.a.
hettransportvandetablettenvollediggeautomatiseerdis.
Hetiszeergewenstomditvolledigautomatischtedoenverlopen
daarandersdearbeidsbehoefte negatiefbeïnvloedwordt.
Doorhetverplaatsenvandemeestehandelingennaareencentrale
ruimteverkrijgtmeneenbijnacontinuestroomvantablettendoor
hetbedrijf.Is (enige)handbediening hierbijnoodzakelijkdanis
bijnacontinueeenpersoonbezet.
Indebegrotingwordtervanuitgegaandathetplantenautomatisch
geschiedt.Degenediehetplantenverzorgt,draagttevenszorgvoor
deaanvoerenopbouwvandetabletten.Ditgeschiedtgelijktijdig
methetplanten.Bijdeoogstwordtgebruikgemaaktvaneenafsnijmachineeneenbosmachine.
Tweepersonenverzamelendeafgesnedentakkentotbossenenleggen
zeopeenlopendebandnaardebosmachine.Achterdebosmachine
staateenderdepersoonwelkehetinhoezen/inpakkenvoorzijnrekeningneemt.
Iseentabletleeggeoogstdanwordenautomatischhetgaasende
steunenerafgenomenenopgeslagen.

Vervolgensloopthettabletdooreengoten-schoonmaakmachine.
Hiernawordthettabletautomatischvandebaangenomenenopgeslagen.Tijdelijkeopslagvansteunmateriaalentablettenisnodig,daareencontinuedoorlopend systeemarbeids-organisatorisch
entechnischmoeilijk terealiserenis.Arbeidsorganisatorischomdatdangelijkmethetoogstenookgeplantdientteworden(groterebezettingnodig/slechteafstemming).
Technischomdatdeingeplantetablettenweerterugmoeteninde
kas.Ditlaatstehoudtindateenhelerijleegdienttezijn,hetgeenveelruimtekost.Technischleverthetinzoverreproblemenop
datertweetransportbanenbovenelkaaraanwezigmoetenzijndiein
verbandmetdehoogtevandetabletten (incl.steunmateriaal)ongeveereenmeteruitelkaardienentezijnaangebracht.
Ditistechnischergmoeilijki.v.m.debenodigdeovergangennaar
detransportbanenindekapenhettransportsysteem indeverwerkingsruimte.
Vanwegedezeverwachteproblemenendenoodzaakomeengehelebaan
vrijtehoudenisgekozenvooreendiscontinuesysteemwaarbijhet
oogstenenplantengescheidenplaatsvindt.
Naastdeuitrustingdienodigisvoorhetgemechaniseerdeoogsten
enplantenzijnbijdeteeltoptransporttablettenindekasapartevoorzieningennodigvoordegewasbescherming.
Per12,80mkapisslechtseenpad (40cm)aanwezig,waarvandaan
decontrolevandewatervoorzieningplaatsheeft.Dehierdoorontstanebedbreedte (6,10m)istegrootomdegewasbeschermingvanafdatenepadtedoenplaatsvinden.Hiervoorzalmengebruikdienentemakenvaneenovergewassysteem,hetgeeninontwikkelingis.
Ditvereistspecialetransportvoorzieningeneneenaangepaste
spuitwagen.
3.5.1.Dearbeidsbehoeftevanhetplanten.
Vooralsnog isgeenkeuzegemaaktuitdeverschillendebewortelingsmethoden (pottenofmagazijnen).Ditbrengtmetzichmededaterwat
betrefthetplanten (enopruimen)metmeerderesystemenrekeninggehoudendientteworden.
3.5.1.1.Hetplantenvanpotten.
Inpotten (perspotten)beworteldeplantenkunnenm.b.v.dedoorhet
IMAG ontwikkeldeplantmachineopdetabletten,indegoten,uitgezetworden.Dewerkingvandemachineisongeveer identiekaande
plantmachinedievoordevollegrondwordttoegepast,metditverschildatbijdeteeltindegronddemachinevoortbeweegtenbijde
teeltoptablettendetablettenvoortbewegen,waardoordemachine
stationairopgesteld kanworden.Denetto-capaciteitisbijhet
plantenoptransporttablettengeringeromdateropeentabletslechts
8gotenliggen.Bijteeltindevollegrondworden10à11 (ofmeer)
rijengelijktijdiggeplant.
Hierstaattegenoverdatdeplantmachinenietmeerverplaatstbehoefttewordenvanbedennaarbedendatdemachinenietin/uitde
kapgeredendientteworden.Eveneensbehoevendeplantennietinde
kasgebrachttewordenenkanhetverdelenvandeplantenindekap
achterwegeblijven.
Hetplantenindevollegrondkost (excl.transport)1,5min./100
planten (bijlage15,deelI ) .
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Per ha teelt (43pi./m )isdat (mcl. transport) 113uur.
Bijdetransporttabletten,waar het "planten"inde schuur
plaatsvindt,iseenpersoon nodig voor hetbedienen vandemachine ende aan/invoer van hetplantenmateriaal.Deze persoon
draagt tevens zorg voor deaanvoer endeopbouwvandetabletten (aanbrengen vangaasen steunen).
Het "planten"vergt 1,4min/100 ötuks,dit is111uurper ha
teelt (47,65plant/m) .
Indeze tijd isinbegrepen hetopzetten vande tabletten enhet
aanbrengenvanhetgaasende steunen.
3.5.1.2.Hetplanten van langwerpigemagazijnen.
De langwerpige magazijnen zijn,bijeen 12,80m kapeneen tabletlengtevan 6,10 mieder 3,05m lang.Per tablet (breedte 1,60 m)
komen 16vandezemagazijnen.Hetaantalplantenpermagazijn is
wisselend (zomer/winter).Gemiddeld staanpermagazijn 29,92
planten.
Demagazijnen hangen ineen soortcassette,50magazijnen per
cassette.Twee vandeze cassettes,welke stapelbaar zijn,staanop
eenverrijdbaar onderstel.
Demagazijnen-wordenm.b.Vi eensoorttakeleen'voor een
opde tabletten gezet.Hiernaworden hetgaasende steunen,eveneensm.b.v.een takel,aangebracht.
Per ha teelt zijn 15625magazijnen benodigd.
Hetplanten kost 1,3min/100planten (bijlage 4 ) , oftewel 103uur
perha.
3.5.1.3.Het "planten"van vierkante magazijnen.
Per tabletkomen 4vandezemagazijnen.Zewordenaangevoerd m.b.v.
etagewagens waarop 10magazijnen staan.
Nadatdemagazijnen,m.b.v.een takel,opde tabletten zijngeplaatst,wordenhetgaasende steunenaangebracht.Dit gebeurt
eveneensdoor deplanter.
Hetplanten,incl.klaarmaken van de tabletten kost0,8 min/100
planten.Dit is64uurper hateelt.
3.5.2.Hetoogsten.
Bijdeoogstwordtuitgegaanvan hetarbeidskundig gezienmeest
aantrekkelijke systeem.Ditomvatvoorde teeltop tabletten de
kombinatie van.afsnijmachineenbosmachine.
Hetzelfde geldt voor de teelt indevollegrond.Ditwijktafvan
het systeem watgehanteerd isbijde teeltop roltabletten.
Toen isuitgegaan vanhetoogstenm.b.v.een afsnijmachine ênhet v
verwerkenmiddels eenoogstlijnmet inschakeling vaneenbos-en
ontbladermachine.Recenteontwikkelingen hebbendeoogstlijn reeds
achterhaald, (Ing.A..T.M.Hendrix,Goedeperspectieven voor chry- }
santen-bosmachine,Bloemisterij 36(46) :32-35),hetgeen inhoudt
datdeoogstlijn vervangen wordtdoor eenbosmachine,zowelbijde
vollegrond alsbijde teeltop transporttabletten.
\
Bij de teeltop transport-tabletten,waar op een centraleplaats *
geoogstwordt,vervalt hetverplaatsen van bed naar bed van zowel ;
deoogst-machine alsdebosmachine endeoogstband.
Hetoogsten bijde teelt indevollegrond, inclusief hetverplaatsen kost 8,3 irin./100takken oftewel 553uurper ha. (zieook bij- %
lage6 ) .

Bijdecentraleverwerking kosthetoogsten7,8min/100takken
(bijlage6)«Perhateeltisdat (bij44,325tak/ra)576uur.
3.5.3.Degewasverzorging.
Bijdegewasvervorgingkunnendevolgendeonderdelenonderscheidenworden:
-hetophalenvanhetgaas
-hetverwijderenvandehoofdknop
-deziektebestrijding
3.5.3.1.Het-ophalenvanhetgaas*
Bijdegemechaniseerdegrondtee.ltvraagthetophalenvanhetgaas
evenveelarbeidalsbijdegewonegrondteelt.Ditis27uurperha.
Wordtoptransporttablettengeteelddanzijnhierbij 2personen
nodig,eenaaniederekantvan *ttablet.Eenvanbeidendientzich
telkenstussendetablettentebegeventeneindehetgaasrekaande
anderekantvan 'tpadoptehalen.
Ditvergtuiteraardmeertijddanbijhetnormalebeddensysteem.
Perha.isvoordezehandeling 40uurnodig (bijlage7).
3.5.3.2.Hetverwijderenvandehoofdknop.
Bijteeltindevollegrondkosthetweghalenvandehoofdknop
1,54min/100stuks.Perha,43planten/m ,zijnhiervoor 110uur
nodig»Andersishetbijdeteeltoptransporttabletten.
Behalvehetverplaatsenvandetablettenenhetzichtussende
tablettenbegeven,wordthetwerkhiernadeligbeïnvloeddoorde
werkhoogte (hoger)endeonderhettabletliggendepijpen (die
alstransportsysteem)gebruiktworden.
Deslechterewerkomstandighedendoendearbeidsbehoeftemetnaar
schatting 20%toenemen.Buitendeextraarbeiddienodigisvoor
hetverplaatsenvandetablettenenhetverplaatsenvandewerker
tussendetabletten,Doordemindergunstigewerkomstandigheden
isgeen1,54min/100maar1,85min/100plantennodig.
Perhaisdat147uur»
Hierbijkomtdearbeidvoorhetverplaatsenvandetablettenen
hetzichtussendetablettenbegevenenweerteruggaan.
Ditkostperha6uur,waardoordetotalearbeidsbehoeftevoorhet
verwijderenvandehoofdknopbijdeteeltoptransporttabletten
153uur/habedraagt.
3.5.3.3.Deziektebestrijding«
Bijdegemechaniseerdegrondteeltkandeziektebestrijdingopde
conventionelemanieruitgevoerdworden.
Dithoudtindatert.a.v.dearbeiddiehiervoornodig isgeen
wijzigingenbehoevenoptetreden
Andersishetgesteldmetdeteeltoptransporttabletten.
Doordebreedtevandetablet-afmetingenendeaanwezigheidvan
slechtseenpadvan40cmper12,80mkapdienenvoorzieningen
getroffen tewordenomdeziektebestrijding tekunnenuitvoeren.

Dithoudtindateensoortovergewaswagenaanwezigdienttezijn»
waarvandaandezehandelinguitgevoerdgaatworden.
Ditvereistzoweleenbepaaldtransportsysteemalseentransportmiddel (dragervanhetspuit/nevelwerktuig).
Indienditgoedfunktioneertbijeen12,80mkapmettransporttablettenishetaannemelijkdateenzelfde'konstruktieookgoed
werktbijdegemechaniseerdegror.uteelt,daarhierbijdeteoverspannenbreedteveelminderkanzijn.
Deverwachting isdatdezezakentechnischrealiseerbaar zijn,
waarbijdekonstruktiebijdegrondteelt,vanwegedegeringere
overspanning eenvoudigerendusgoedkoperkanzijn.
Verderisvanbelangdatbijdegrondteeltt.b.v.hettransport
gebruikgemaaktkanwordenvanhettransportsysteemdatookbij
hetplantenenoogstengebruiktwordt,waardoorgeenextravoorzieningengetroffenbehoeventeworden.
Ditisniethetgevalbijdetransporttabletten.Hierbijzaleen
aparttransportsysteemgeïnstalleerdmoetenworden.
Zoweldegrotereoverspanning (duurderekonstruktie),alsde
noodzaakomeenaparttransportsysteemaanteleggendoende
kostentoenement.o.v.degemechaniseerdegrondteeltmetongeveer1gld/m.
Investeringƒ40.000,-/ha,jaarkosten25%.
Arbeidsbesparing invergelijkingmetdegrondteelt isnietaannemelijk,daarbijbeideteeltwijzendegewasbeschermingopbijna
identiekewijzeuitgevoerdgaatworden.
3.5.4.Overigewerkzaamheden.
Deteeltopvoedingsfilmstelthogereeisenaandecontrolerende
arbeid.Hieraandientmeeraandachtbesteedteworden.Deze
meerarbeidwordtgetaxeerdop50uurperha.
Wordtopvoedingsfilmentransporttablettengeteelddankomeneen
aantalwerkzaamhedentevervallen,zoalshettransportvangeoogsteproduktnaardeschuur,hettransportvanhetplantenmateriaal
naardekas (isreedsingecalculeerdbijhetplanten),degrondbewerkingenhetaanbrengenvandebogen(gebeurtbijhetplanten
enisdaaringecalculeerd).
3.5.5.Arbeidsbehoeftevandesystemen.
Invorengaandeisdearbeidsbehoeftevandeverschillendeteeltonderdelenbijdebehandeldeteeltsystemenvergelekenmetdearbeidsbehoeftevandezeonderdelenbijdeteeltindevollegrond
bijmechanisatievanhetplantenenhetoogsten.Uitgangspuntbij
deberekeningvandearbeidsbehoeftebijdetransporttablettenis
geweestdatallehandelingendiegemechaniseerd (geautomatiseerd)
kunnenwordendaadwerkelijkgemechaniseerdworden.
Ditbetrefto.a.
-hettransportenhetaan/loskoppelenvandetabletten
-hetschoonmakenenafbrekenvandetabletten
-detijdelijkeopslagvandetabletten
-hetweeropbouwenvandetabletten
Aandehandvandezeveronderstellingenisdearbeidsbehoeftevan
deverschillendesystemenberekend (zietabel1).
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Teeltsysteem
Teeltopvoedingsfilm
GemechaniseerHandeling degrondteelt
Grondbewerking
161,
Planten
Bogenaanbrengen

113

Magazijnen
Potten

Lange

Vierkante

-

-

-

111

103

64

24%

Hoofdknop

110

47

147

147

Oogsten

553

76

576

576

Transport
n.schuur

33

Wagenladen

20

22

22

22

Extracontrole

-

50

50

50

Gaasophalen

ft

•'
\

1
40

27

40

40

i
X

Totaal

897

946

938

899

,

Tabel1geeftaandatdetotale arbeidsbehoefteperhahetlaagst \
isbijdegrondteelt.
*
Hetverschilmetdeoverige systemenisevenwel gering.
Hetverschiliskleinerdanhetverschilinproduktie doordeverschilleninruimtebenutting.Dithoudtindatdearbeidskostenper.^
eenheid produkt lager zijnbijdeteeltopvoedingsfilm.
Deverschillen t.o.v.degrondteelt bedragen tussen0,26en0,5et
pertakoftewel tussenƒ0,40enƒ0,90perm.(uurloon24gld)
Ditisnietvoldoendeomdesaldo's"(zie hoofdstuk 3.4.7.)inalle
gevallenopeenpositief nivotebrengen.
Bovendienisnoggeen rekening gehoudenmetdeextra kostenvan't
transportsysteem endeinstallatie t.b.v.deziektebestrijding. >
(hoofdstuk 3.5.3.3.).Wordt hiermede eveneens rekening gehouden
dan blijftonderdemeestgunstigeomstandigheden nogongeveer1
gldperm over.Ditistegeringomderisico'sdieaandatsysteem kleven,optevangen.
Uitdeanalyse blijktdatdetoepassingvandetransporttabletten":
niettoteengrote arbeidsbesparing leidt.Erwordtbij volledige
automatisatievanhettransport-gebeuren.-slechtseengeringebesparing verkregen omdathetgehele transport-gebeuren slechtseen \,
beperktonderdeelvan'ttotaalvormt.
Grote besparingen worden verkregen bijhetplantenenhetoogsten,maar daarditzowelbijdeteeltindegrondalsbijdetransport-';
tablettenhetgevalisontstaanonderling nauwelijksverschillen,i
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3.6.Conclusie.
Evenalsbijdeteeltoproltablettenwordtbijdeteeltop
transporttabletteneenversnellingvandeteeltduurverkregen.
Bijdetransporttablettenwordtderuimtebeterbenutdanbij
degrondteelt.Inbeidegevallenwordtdehoogstebenuttingverkregenbijeen12,80mkap.
Deextraproduktiediehieruitvoortvloeitisvoldoendeomde
meerkostenvaneengroterekapbreedteoptevangen.
Bijdeteeltopvoedingsfilmwordenkwalitatiefbeteretakken
geproduceerdhetgeenineenhogeremiddenprijsresulteert.
Hettelenoptablettenleidttoteengeringeenergiebesparing*.
Vandeverschillendemediawaarin (waarop)geteeldkanworden
voldoetdevoedingsfilmhetbesteomdathierbijontsmetten/vervangenachterwegekanblijven,hetgeeneenbehoorlijkebesparingoplevert.
Deteeltopvoedingsfilmstelthogereeisenaandemest-enwatervoorziening.
Erzijngroteinvesteringennodigomoptransporttablettente
kunnentelen.Dejaarkostenvandezeinvesteringen zijndusdanig
hoog,datzenietofnauwelijksopwegentegendevoordelenvan
eenbetereruimtebenutting,teeltduurversnelling,kwalitatiefbeterproduktenz.
Extrainvesteringen,ineentransportsysteemenspuitapparatuur»
zijnnodigomtoteengoedeziektebestrijding tekomen.
Dearbeidsbesparingdieverkregenkanwordenbijdeteeltop
transporttabletten isslechtsgeringt.o.v.degemechaniseerde
grondteelt.Ditallesleidtertoedathetbedrijfsresultaat
slechtsweinigbeterwordt (ofzelfsnegatiefwordt)bijde
teeltoptransporttabletten invergelijkingmetdegemechaniseerdeteeltindegrond.
Heteventuelepositieveverschilistegeringomdeonzekerheden
t.a.v.deteelt-endemechanisatiemogelijkhedenoptevangen.
Dezenegatieveconclusiespruitvoortuithetfeitdatderuimtewinstdiebijdezeteeltverkregenkanwordendooroverte
schakelenvandeteeltindevollegrondnaarhettelenoptableten (rol-oftransport),relatiefzeergeringis.
Bijeenaantalandereteelten (bij-y.rozen)isdewinstdieopdit
onderdeeltebehalenisveelgroter,waardoorhetingebruiknemenvantablettenbijdezeteeltenmeerperspektiefbiedt.

Bijlage1.
Toelichtingbijhetteeltsysteemoptransporttabletten
-Demogelijkhedenbijuitvoeringvandeverschillendesystemenismetx
aangegeven.Meteenoishetmeestoptimalesysteemaangegevenofinieder
gevalhetsysteemwaarinhetkadervan:uechanisatienaargestreefd zoumoeten
worden.
-Hetmeestwezenlijkeverschiltussenheteerderbesprokensysteemoprol-r
tablettenenditsysteemisdathierdebewerkingenineenwerkruimteplaatsvindenenbij roltabletten indekas.Debelangrijkstegevolgenvandeze
verandering zittenvooralindewatergeefmethodeenhetplanten.
-Erzijn3teeltsystemenoptransporttablettentoegepast:
1Voedingsfilm
Hetvoedingsfilmsysteem,zoalsdatmomenteelopIMAGenVreedewordt
toegepast,ishetmeestbekend.
2Steenwolmat
Indetransporttabletligteensteenwolmatwaarinofopdematdebewortelde
stekkengeplaatstkunnenworden.
Hetwatergevenkanhierwaarschijnlijk hetbestegeschiedenvanafhettopeind,
zonderveelproblemen zalhetwater zichoverhetheletabletverdelenen
eldersopgevangenkunnenworden.
Bijhetturfbedgaatditveelmoeilijkerenzalerookveelturfuitspoelen.
Ditisderedenwaaromditsysteemnietisopgenomen.Doordathettablet
transportabelmoetzijnlijkthetweinig zinvolommetvastewatergeefsystemen
alsdruppelbevloeiingenenregenleiding tegaanwerkenomdatdezebijelk
tabletdantelkensweeraan-enafgekoppeldmoetenworden.
3Losseblokkenopvlakkeondergrond.
Watergiftviaeb/vloed-systeem kanonafhankelijkvanhettabletgemonteerd
worden,waardoordetablettenmobielblijven.Netalsbijdesteenwolmatis
hetprobleemhierdestabiliteitvandechrysantennetnahetplanteninde
werkruimte.Bijtransportnaardeteeltruimtemoetomvallenvoorkomen
worden.

TRANSPORTTABLETTEN

pLosses

j
voedingsfilm

stek
ongesorteerd
gesorteerd

steenwolmat

X
X o

trookjes
blokken op
vlakke ondergrond

X
X o

X
X o

bewortelen

jzelf
Iplantenkweker
fstektablet
(bewortelingscabine
finsteenwol/schuim
lin perspot
\inJiffy
los
zonder substraat

X

0

X

X
X
X

o
o

X
X

X
X
X
X

o

o
X o
X
X

o

X

X

X
X
X

o
X 0
X
X
X

o
•f-

planten inwerkruimte
hand
machinaal
lange/kortedag
LD inopkweekruimte
LD en KD inafzonderlijke teeltruimten
LD en KD inzelfde teeltruïmte
recirculatie water
wel
niet
helling
wel
niet

verwerking inwerkruimte
hand sorteren
hand bossen
machinaal sorteren
machinaal bossen

X
X o

X
X o
X o

X
X o
X o

X 05

X o
X

X o
X

X o
X

X o

X 0
X

X
X o

X o

X o

x o j;

i

f

x o 'l
X
i

J

watergeefmethode
druppelbevloeiing
regenleiding
gietdarm
top eind tafel
eb/vloed
oogsten inwerkruimte
hand optrekken
hand maaien
volledigmachinaai

x

X
X o

X o
X
X

X
X

X
X

X o

X o

X o

X
X

X
X

X
X

X o
X o

X o
X o

1

X o
X o
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Bijlage2.
Ruimtebenuttingtransporttabletten.

2.80

2.80

3,20m

3,20m

f

2.80

3,20m

3,20m

5.90

5.90

6,40m

6,40m

4.50 .
•I

2.80

4.50
U C

87,5 %

92,2%

93,75%

9,60m

95,3%
12,80 m

Bijlage3.
Machinaalplantenvanperspottenoptransporttabletten.
Pertabletkunnen8rijenplanten.
Decapaciteitvandemachinebedraagt6000st.perh.bijeen
10-rijigeuitvoering,oftewel4800st/hbijÔrijen.
Dearbeidsbehoeftebedraagt1,25min/100stuks,incl.12%
toeslag1,4min/100stuks.

Bijlage4.
Plantenvanlangwerpigemagazijnen.
Perkeerwordteenhelekapvolgeplant.
Ditomvat100tabletten,oftewel1600magazijnen.Hiervoor,zijn
16wagensià102«magazijnen (2cachettes)nodig.
Detebeplantenoppervlakteoirvat80x12f80m=1024m.
Hieropkomen47.872planten cestaan.
Dearbeidsbehoeftevanhetplanten,incl.hetklaarmakenvande
tablettenbedraagt?
-aanvoerplantenmateriaal:
16wagensx25mx1,8cminx1,20 %=
wagenterugbrengen

8,64 mm.
8,64 min.

-cassettesvanonderstelnemenenbij
plantunitzetten32x50cminx1,12%=

17,92 min.

-legecassettes'weeroponderstel

17,92 min.

-magazijnenvanuitcassetteoptablet
plaatsen 1600x25cminx1,12%=

448

min.

-gaasoptablettenzetten100x0,75min.

75

min.

-steunenaanbrengen100x0*50mia.

50

min.

626

mm.

Totaal
1,30min/100planten

Bijlage5.
Hetplantenvanvierkantemagazijnen.
Pertabletkomen4magazijnen.
Perkeerworden100tablettenbeplant.
Dezebevattentezamen400magazijnen,waarvoor 40etagewagens
nodigzijn.
^
Dearbeidsbehoeftebedraagt:
-aanvoerplantmateriaal
40wagensx25mx1,8cminx1,20%

21,6min.

-wagensterugbrengen

21,6min.

-magazijnenvanwagensoptablet
plaatsen
400x50x1,12%

224

min.

-gaasoptabletten100x75cmin

75

min.

- steunenaanbrengen

50

min.

Totaal
0,8min/100planten.

392, 2 min.

Bijlage6.
Hetoogstenvanchrijsanten.
Detakkenwordenm.b.v.eensnijmachineafgesneden.
Detakkenwordenopgeraapt,gebundeldenopeentransportbandgelegd,welkezenaardebosmachino!brengt.
Nadoordemachineontbladerdf gebondenengelijkgesnedente
zijn,wordenzedooreenderdepersooningehoesdenz.
Dearbeidsbehoeftebedraagt:
Takkenverzamelen:3,6x5=
Takkenwegleggen

18,-cmin.
4,3
22,3cmin./bos

Inhoezen+indoosleggen
Doosdichtmaken10,2
Doosopwagen

9,2 cmin.
0,65cmin.

13,6

0,85cmin.
16

Legedoos+
dekseleraf

10,6
16

0,7 cmin.
11,4 cmin.

Bijverhoudingvan2oogstenenl.inhoezerinleverenwordteen
behoorlijkeafstemmingverkregen.'Detijdpertakbedraagtalsdan
11,4x3x;..l,14%
=. _. . ._..
—'
=—' l
= 7,8cmxn.
Hetverplaatsenvandemachineendelopendebandkostper2beddenongeveer 3/4manuur,oftewel0,4min/100takken.
Bijdeteeltindevollegronddientdaarnaastdeoogstmachine
verplaatsttewordenvanbednaarbed.Ditomvathetuitdekap
rijdenvandemachineà2minutenenhetnaarhetvolgendebed
brengen,hetgeeneveneens2minutenkost.
Per100takkenafgerond0,1minuut,waardoorhettotaleoogstgebeuren8,3min/100takkenkost.

Bijlage7.
Gaasophalenbijdeteeltoproltabletten.
Daarslechtsaaneenzijdeeenpadaanwezig isenhetophalen
van 'tgaasvanafbeidekantendienttegeschiedenishetnoodzakelijkomtelkens (per2tabletten)eenpadtemakentussende
tablettenteneindebijdevanhetpadafgekeerde zijdevanhet
tablettegeraken.Dearbeidsbehoefteper2tablettenbedraagt:
Verplaatsenover2tabletten
Tablettenopzijschuiven
Tussentablettengaan
Gaasophalen2x15,0
Teruglopennaar 'tpad

8
10
10,9
30,0
10,9
69,8

cmm.
cmin.
cmin.
cmin.
cmin.
cmin.

Met2personen,139,6cmin.incl.toeslagvan16%,161,9cmin.,
oftewel81cmin./tablet.
Perha.zijn976tablettenaanwezig.
;
Hetgaasdientperteelt3keeropgehaald teworden.
Hetgaasophalenvooreenha.teeltkosthierdoor:
81x976x3
100

min.= 40uur.

