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SAMENVATTING
Momenteelwordenpaprika'sinveelverschillende 'fustsoorten'zoalskratten,mandenen
diversetypencontainers geoogst.Deinkrattenenmandengeoogstevruchtenwordenten
behoevevanhettransportnaardesorteermachineovergestortingrote
verzameltransportmiddelen (voorraadwagens).Incontainersgeoogstepaprika'sworden,
behalvebijonderlossers,bijzelfsorterennietovergestortinverzameltransportmiddelen.
Bedrijvendiehunproduktcentraallatensorteren(Censor)dienenhunproduktinCensortransportbakkenaantevoeren.Ditbetekentvooralledeelnemersaanhetcentraalsorteren
datzijhunproduktdienenovertestortenindezetransportbakken.
Deoverslagvanproduktenkostarbeid.Bovendienheeftoverslageennegatieveinvloedop
dekwaliteit.
Omdenegatieveeffectenvandeoverslagvanproduktentevermijdenisdooreengroepje
paprikatelershetinitiatief genomentothetontwikkelenvaneenuniverselecontainer
waardoordeoverslagvanproductenvoorkomenwordt,zowelbijzelfalsbijcentraalsorteren.
Dezetelershebbeneenaantaldeskundigenaangezochtomtesamenmethuneen
haalbaarheidsonderzoek tedoennaareendergelijkecontainerwaarbijaandachtgegeven
diendetewordenaandearbeidskundige,dekwaliteits-,detechnischeende
bedrijfseconomischeaspecten.
Uitderesultatenvanditonderzoekblijktdatbijdeoverschakelingnaareendergelijke
containereenaantrekkelijkearbeidsbesparing isterealiserenopbedrijvendieinmandenof
krattenoogsten.Voor'standaardbedrijven'resulteertdatineenbesparingopde
arbeidskostenvanf0.60perm2. Opbedrijvendienureedsincontainersoogstenis
nauwelijksenigearbeidsbesparingtebehalenomdateropdezebedrijvenweinigverandert.
Opallepaprikabedrijvenkandoordeoverschakelingnaareenuniverselecontainerhet
aantalvruchtbeschadigingenwordenteruggedrongen.Ditresulteertineenmeeropbrengst
vannaarschattingf0.50totf0.60perm2.
Tesamenresulteertdatopeen'standaardbedrijf rood'ineenvoordeelvanf1.10perm2. Dit
'voordeel'isongeveervoldoendeomdejaarkostenvandebenodigdeinvesteringen bijzelf
sorterentecompenseren.
Bijcentraalsorterenzijndebesparingenendeextraopbrengstgroterdandejaarkostenvan
debenodigdeinvesteringen.Bijcentraalsorterenresulteertdeoverschakelingnaar
universelecontainers ineen'winst'vanongeveerf0.50perm2.
Deuniverselecontainer isuitgerustmeteenaantalvoorzieningenwaardoorhetaantal
vruchtbeschadigingenwordtgeminimaliseerd.Bijzelfsortereniseenspecialekantelaar
noodzakelijkomdecontainersophoogte(gelijkaandesorteerband)telegenwaardoorzo
minmogelijkbeschadigingenontstaan.Geziendetechnische,deteeltkundigeende
bedrijfskundige eisenzaldecontainerongeveer 100-110kgpaprika'smoetenkunnen
bevatten.

1. INLEIDING
Sindseenaantaljarenwordenopeengrootaantalpaprikabedrijvendevruchtenin
containersgeoogst.Daarnaastzijnernogeengrootaantalpaprika-bedrijvendiehun
vruchteninkratten(ofmanden)oogstenendegeoogstevruchtennadateenpadisgeoogst
overstortenineenverzamelwagenofcontainerwaarmeedevruchtennaardesorteerruimte
wordenvervoerd.
OngeveereenjaargeledenisopveilingDeKringinBleiswijkbegonnenmethetcentraal
sorteren(Censor)vanpaprika'svooreenaantalbedrijven.Alledeelnemersaanditproject
zijnverplichthunproduktinCensor-transportbakken aantebiedenmetalsgevolgdatalle
bedrijvenhunproduktvanuithetoogstfust(krat,mandofcontainer)dienenovertestortenin
dezebakken.Uitkwaliteits-/houdbaarheidsonderzoek isbekenddatbijhetoverstortenvan
paprika'sbeschadigingenaanhetproduktkunnenontstaandieeennegatief effecthebbenop
dekwaliteitendaarmeeopdehoudbaarheidvanhetprodukt.Deoverslagvanproductenis
eenextrahandelingdietijdvergtwaardoordearbeidskostentoenemen.
Omdebezwarenvandezewerkwijzeteondervangenisdooreengroepjepaprikatelerseen
actieoptouwgezetomtekomentoteenoogstmethode,waarbijoverslagvanhetgeoogste
produktnaartransportfust nietmeernoodzakelijk is.Ditkaninhunogenwordenbereiktdoor
eenuniverselecontainerteontwikkelendiezowelbijdeoogstalsbijhettransportkan
wordengebruikt.Eendergelijkecontainerdientuniformeafmetingentehebbenomdatbij
centraalsorterenhetverwerkenvanallerleimatenensoortencontainersnietmogelijkis.De
momenteelingebruikzijndecontainersvariërenquamaatvoeringenquauitvoering
(onderlossers,kantelenindelengterichtingenkantelenindebreedterichting).
Omdezeverschillenteondervangenishetnoodzakelijkeenuniverselecontainerte
ontwikkelendiezowelbijdeoogstalsbijhetsorteren(zelfofcentraal)kanwordengebruikt.
Eenbijkomendvoordeelvaneenuniverselecontainer isdathetaantalcontainersdatper
keerkanwordengemaakt(seriegrootte)groterisdanbijdehuidigegeneratiecontainers,
waardoordekostprijskanwordenverlaagd(TNO,1995).
Omdehaalbaarheidvaneendergelijkeuniverselecontainertekunnenbeoordelen,heeftde
groeptelersdesectieBedrijfskunde (sectiehoofdJanAmmerlaan)vanhetProefstationvoor
BloemisterijenGlasgroententeNaaldwijkverzochteenhaalbaarheidsstudie naareen
dergelijkecontaineruittevoeren,waarbijaandachtgeschonkendienttewordenaande
arbeidskundige,dekwaliteits-endebedrijfseconomische aspectenvaneendergelijke
containeropbedrijfsniveau.Aldezeaspectendienenteresulterenineenall-over
bedrijfskundigebeoordeling.
Omaldezeaspectentekunnenbeoordeleniseenwerkgroepgevormdbestaandeuitde
volgendepersonen:
JacquesAmmerlaan(Bleiswijk),LeoDuyndam(Bleiswijk)enJanv.Heyningenuit
Wateringen (paprikatelers)
TonHendrix,arbeidskundigevanIMAG-DLO/PBG
JanJanse,kwaliteitsdeskundige vanhetPBG
JanNienhuis,bedrijfseconoomvanhetPBG
Janv.Staalduinen,technischadviseurvanVanStaalduinenTechniekteNaaldwijk
Dezelaatsteisindewerkgroepopgenomenomdathijheeftmeegewerktaandevoorstudie
doorTNO(TNO.1995)waarindetechnischemogelijkhedenvaneendergelijkecontainerzijn
onderzocht.

2.AANPAK
Omdehaalbaarheidvaneenuniverselepaprikacontainertekunnenbeoordelenisvoorde
bedrijvenvande3deelnemendetelersaandewerkgroepnagegaanwatdeeffectenzijnvan
hetoverschakelenvanhunhuidigeoogstsysteemnaareenoogstsysteemmeteenuniversele
containeropdeproduktkwaliteitendearbeid.Daartoezijnopdebedrijvengegevens
verzameldoverdehuidigewerkwijze,deproduktie,hetproduktieverloop,deoogstfrequentie,
afmetingen,gewichten,afstanden,enzovoort.Hetmerendeelvandezeinformatieisbenodigd
omdearbeidsbehoefte vanhethuidigeenhettoekomstigeoogstsysteemtekunnenbepalen.
Omdekwaliteitsaspectenvaneenuniverselecontainertekunnenbeoordelen,bijde
voorgestelde manierenvanoogstenenleegmaken,zijneenaantalproevengenomenom
dezeeffectentekunnenkwantificeren.
Ineenlaterstadiumzijndeuitkomstenvandezeaspectenvoordedeelnemende bedrijven
vertaaldinbedrijfseconomischekengetallen.
Vervolgenszijndegevolgenvandezeaspectenvertaaldvooreen'standaard'ofgemiddeld
bedrijf.
Tijdensdestudiezijneenaantalaanvullendeeisengeformuleerdwaaraandecontainerdient
tevoldoen.

3.RESULTATEN
Indithoofdstuk worden de gevolgenvan het huidige en hettoekomstige oogstsysteem
aangaande de arbeidskundige, de kwaliteits-,detechnische ende bedrijfseconomische
aspecten behandeld.
3.1 ARBEIDSBEHOEFTE
Uitbijlage 1blijktdat op het bedrijf vandhr.J.Ammerlaande arbeidsbehoefte voor het
oogsten inclusief hettransport van hetgeoogste produkt naar desorteerruimte, afneemt met
450 uur bijoverschakeling van hethuidige oogstsysteem naar eenoogstsysteem met
universele containers.
Op hetbedrijf van defa. Duyndamneemt dearbeidsbehoefte vandeze beide bewerkingen
nietaf omdat op ditbedrijf reeds gebruik gemaakt wordtvaneen oogstsysteem met
containers (onderlossers). Omdat dearbeid minimaalverandert bijeen universele container
invergelijking metde momenteel gebruikte onderlosser isdeverandering inbewerkingen en
daarmede inde arbeidsbehoefte minimaal.Uitbijlage2 blijktdatde arbeidsbehoefte op dit
bedrijf ietstoeneemt bijdeoverschakeling naareen universele container.
Uitbijlage 3 isaf te lezendatde grootsteverandering inarbeidsbehoefte plaats heeft op het
bedrijf van defa.van Heyningen.Opditbedrijf neemtdearbeidsbehoefte metongeveer 500
uur perjaar af dooromschakeling naar de universele container.
Op het 'standaard' bedrijf (ziebijlage4) neemt de arbeidsbehoefte, zowelbij rood als bij
groen oogsten,met300 uur per 15.000m2af. Dit resulteert ineenafname van de
arbeidsbehoefte voor hetoogsten en hettransport met200 uurper ha perjaar. Deze 'norm'
kangehanteerdwordenbijhetbeoordelenvandeveranderingen op bedrijven die nunog niet
incontainers (endus inkratten of manden) oogsten.Bedrijven die nu reeds in containers
oogsten (zoals bijdefa.Duyndam) behoeven geenarbeidskundige voordelen te verwachten
vande overschakeling naar een universele container.
3.2 KWALITEIT
Inhetverleden isdoor JanJanse (kwaliteitsdeskunidge van het PBG) eenaantal keren het
aantal beschadigde vruchten bepaald bijverschillende oogstsystemen(kratten,onderlossers,
roldoekcontainers en 'gewone'containers. Uitde resultaten vaneentweetal proeven in 1994
(Janse, 1994aenb) blijktdatbijhetoogsten inkrattenende roldoekcontainer de minste
beschadigingen optreden. Bijeen herhalingsproef in 1995kwamen bijde roldoekcontainer de
minste beschadigingen voor. Beduidend meervruchtbeschadigingen komen voor bijde
onderlossers ende 'gewone'containers waarbijdit percentage afhankelijk isvan de
valhoogte vandevruchten indecontainer. Hetgrote percentage beschadigde vruchten bij
deze beide laatste containers isinhetverleden aanleiding geweest omdeze containers te
verbeteren. Dezeaanpassingen hebben erwaarschijnlijk mede ingeresulteerd dat het aantal
beschadigde vruchten bijde proeven in 1995bijdeonderlosser isgedaald invergelijking met
1994.
Op basis vandeze bevindingen zijneenaantaleisen geformuleerd waaraan dete
ontwikkelen universele containerdienttevoldoen,zoals beperkingvan devalhoogte door
kleppen/schuiven inde kopse kanten,afrondingvande hoekenen bekleding van de
binnenzijde.
Uitde in hetverleden opgedane ervaringen met hetlegenvande containers is het idee
geboren de containers opdezelfde hoogtete legenalsdesorteerbaan van de machine
waardoor devruchten niet meer opgevoerd behoeventeworden meteen opvoerband. Om
deeffecten hiervan te kunnen kwantificeren zijnenige proeven uitgevoerd. Inbijlage 5wordt
daarvan verslag gedaan.
Uitde resultatenvandeze proeven blijkt datbij hetoogsten meteenonderlossysteem en bij
het legenvan deze container ineenvoorraadwagen 45%vandevruchtenwordt beschadigd.

Hierbijisgeenonderscheidgemaaktnaarhetpercentagevruchtendatbijhetoogstenenhet
percentagevruchtendatbijhetlegenwordtbeschadigd.Eengedeeltevande
beschadigingenwordtbijhetoogstenveroorzaaktdoordatdevruchtenindecontainervallen.
Dewerkelijkewinstdoorhetvermijdenvandeoverslagvanoogstcontainernaar
verzameltransportmiddel zaldanookminderzijndandeze45%.
Ineentweedeproefisheteffektnagegaanvanhetlegenvaneenverzameltransportmiddel
enhetopvoerenvandevruchtennaareensorteermachinemeteenopvoerband.Daarbij
blijktdat25%vandevruchteneenofmeerbeschadigingenoplopen.Doordecontainerop
gelijkehoogtemetdesorteerbaanvandesorteermachinetelegenishetaantal
beschadigingenbijdesorteermachineteverlagen.Hetpercentagebeschadigdevruchtenzal
geringerzijndangenoemde25%omdatuniverselecontainersalleengeleegdbehoevente
worden.
Hetpercentagebeschadigdevruchtenbijhetoogstenenlegenvanonderlossers ineen
voorraadwagenenhetlegenvandezevoorraadwagenbijdesorteermachinezalongeveer
60%bedragen(45%beschadigtbijhetoogstenenhetlegenvandecontainer,vande55%
nietbeschadigdevruchtenbeschadigt25%bijhetlegenvanvoorraadwagenbijde
sorteermachine,waardoorhettotalepercentagebeschadigdevruchten45%plus55%x25%
=60%bedraagt).Bijdetoepassingvaneenuniverselecontainer,diealleenbijde
sorteermachinewordtgeleegd,zalditpercentagemogelijkkunnenwordenteruggebracht
naarongeveer40%,indiendecontainerswordengeleegdvolgensdemethodediebijhet
centraalsorteren(Censor)wordttoegepast.Ditbetekenteenverminderingvanhetaantal
beschadigdevruchtenmetongeveer20%.
Intabel1 staateensamenvattendoverzichtvanhetpercentagebeschadigdevruchtenbijde
betrokkenoogstsystemenindeverschillendefasenvanhetoogst-ensorteerproces.
Tabel1.Procentenbeschadigdevruchtenindediversefasenvan hetoogst-en
sorteerprocesbijdrieverschillendeoogstsystemen
Systeem

Oogsten (en
lossen)

Legentransportmiddel bij
sorteermachine en opvoeren

Totaal
percentage

Onderlosser +
voorraadwagen

45%

25%

45% + (55%x
25%)=60%

Universele
container

30%

15%

30% + (70%x
15%)=40%

Kratten+
voorraadwagen

45%

25%

45% + (55% X
25%)=60%

Bijde'standaardwerkmethode' isvanhethogerepercentagebeschadigdevruchten(20%)
naarschattingongeveer 10%dermatebeschadigddatzijineenlagere kwaliteitsklasse
terechtkomen,inhetbinnenlandinplaatsvaninklasse-1.Datis2%vandetotaleproduktie
vangemiddeld25kg/m2.Hetprijsverschiltussendezebeideklassenbedraagtongeveerf 1,/kg,waardoordeminderebeschadigingenineenopbrengsttoenamevanf0.50perm2
resulteertoftewelf5.000,-perhaperjaar.(Overgeheel1995bedroeghetprijsverschilperkg
tussenklasse1enbinnenlandbijgroenepaprika'sf 1,25, bijrodepaprika'sf 1.55, f 1.70bij
degeleenzelfsf3,-bijdeoranjepaprika's).
Doorhetgeringereaantalbeschadigingen,wordteenbetrouwbaarder produktaangeboden.
Watdewaardehiervanis,isnogniettekwantificeren.
3.3TECHNISCHEASPECTEN
VanuitdewerkgroepzijneenaantalaanvullendeeisenophetTNO-rapport geformuleerd
waaraandeuniverselecontainerdienttevoldoen.Omdevalhoogtebijhetwegleggenvande

vruchten bij hetoogstente beperken dienen de kopse kantentebestaan uiteen aantal
kleppen/schuiven welke gemakkelijk openendicht gemaakt kunnenworden.Omde
valhoogte te minimaliseren dienen deze kleppen/schuiven maximaal 30cm hoogte zijn,
waardoor de container inclusief devaste onderste zijkantvan 30cm maximaal 90cm hoog
magworden.Debreedte vande container mag maximaal40 cmbedragen om beschadiging
vanvruchten en planten bij hetoogsten inde padentevoorkomen. De lengtevan de
container mag maximaal 120cmzijn (vervoer op pallets).Dit resulteert ineencontainer met
een bruto-inhoud van432 liter. Deeffectieve inhoud isongeveer 85%(de constructie neemt
ongeveer 15%van de inhoud in).Hierdoor resteert een netto-inhoud van 367 liter. Bijeen
soortelijke massavan rode paprika's van0.3 kg/liter betekent dateen netto-inhoud van 110
kg. Ineen dergelijke container kan menbijeenproduktie van 1kg/m2de produktie opslaan
tot kaplengtes van70 m.
Omdat groene paprika's een lageresoortelijke massa hebben dan rodevruchten kande
universele container minder groene vruchten bevatten enwel ongeveer 100kg (de soortelijke
massa van groene paprika's is0.275kg/liter). Bijeenproduktie van 1kg/m2kan men ineen
dergelijke container de produktie opslaantotkaplengtesvan62.5m.Erzijnweinig paprikabedrijven met een kaplengte van meer dan62.5 m\ waardoor eendergelijke container op
een groot aantal bedrijven,zondertussentijds te legen/of aftevoeren,kanworden gebruikt.
Decontainer dient aande binnenkantvaneenzodanig materiaaltezijndat devruchten geen
schuurschade oplopen bij hetlegenvande containers. De hoeken dienen (enigszins)
afgerond te zijnombeschadigingen doorstotentevoorkomen.
Inbijlage 6wordt nader ingegaan op detechnische details vande container enworden enige
afbeeldingen van potentiëleontwerpen gepresenteerd.
3.4 BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN
Omde haalbaarheid van een universele container opbedrijfsniveau nate gaan isdoor Jan
Nienhuis (bedrijfseconoom van het PBG)voordedeelnemende bedrijven en het
standaardbedrijf eenbegroting opgesteldvandebaten ende kosten bijde overschakeling
van het huidige oogstsysteem naar de universele containers. Hieronder volgt een
samenvatting vande resultatenvan deze berekeningen,zowel bijhetzelf sorteren als bij
centraal sorteren (voorverdere informatie zie bijlage7).
3.4.1 Bedrijfseconomische gevolgen bijzelf sorteren
Tabel2. Bedrijfseconomische gevolgenbijeenuniverselecontainerenzelfsorteren,ingld.
Bedrijf

Arbeidsbesparing

Kwaliteitswinst

Totaal
voordeel

Ammerlaan

13.500

18.000

31.500

85.000

21.250

10.000

8.750

8.750

62.500

15.625

-/- 7.000

15.000

12.000

27.000

100.000

25.000

2.000

Standaard
rood

9.000

7.500

16.500

71.250

17.800

-/-1.000

Standaard
groen

9.000

9.000

18.000

71.250

17.800

Duyndam
V.

Investering

Jaarkosten
investering

Besparing
per jaar*

Heyningen

'afgerondopf1.000

Uitdezetabelblijktdathetvoorgroterebedrijvendienognietovereencontainersysteem
beschikkenbedrijfseconomisch interessantisoverteschakelennaardeuniversele
oogstcontainer. Ópkleinerebedrijven,dieroodoogsten(hetstandaardbedrijf heefteen
oppervlaktevan15.000m2)ontstaatbijoverschakelingeengeringfinancieelnadeel.Oogst
mengroendanwegendevoordelenoptegendeextrakosten.Opbedrijvendienureedsin
containersoogsten (fa.Duyndam)isdeoverschakelingnaareencontainernietinteressant.
Dergelijkebedrijvenbehalengeenarbeidsbesparing,terwijldekwaliteitswinsttegeringisom
deextrajaarkostenvandeinvesteringentecompenseren.
Opallebedrijvenwordteengrootvoordeelbehaalddoordeafnamevanhetaantal
beschadigingen.Ditvereisteenkantelaardiedecontainersproduktvriendelijkleegt.
3.4.2Bedrijfseconomischegevolgenbijcentraalsorteren
Deuniverselecontaineriszodanigdatdezezondermeerisintepassenindecentrale
sortering,zonderdatdevruchtenovergestortbehoeventewordenineenanderverzamel-en
transportmiddel.
Bijcentraalsorterenbehoeftmennietteinvesterenineenvrijdurekantelaar (f50.000,-).
Daarentegenheeftmenmeercontainersnodigomdatmendeproduktievan2oogstdagen
moetkunnenbergen.Debedrijfseconomische consequentiesvandezeoptiezijnin
onderstaandetabelweergegeven.Daarbijisaangenomendatdevoordelenoparbeidskundig
enkwaliteitsgebiedidentiekzijnaandiebijzelfsorteren.
Tabel3. Bedrijfseconomischegevolgenbijeenuniverselecontainerencentraalsorterenin gld
Bedrijf

Voordelen

Investeringen

Jaarkosten
investeringen

Voordeel
opjaarbasis*

Ammerlaan

31.500

81.250

20.300

11.000

8.750

27.500

6.875

2.000

v. Heyningen

27.000

55.000

13.750

13.000

Standaard rood

16.500

43.000

10.750

6.000

Standaard groen

18.000

33.750

8.500

10.000

Duyndam

*afgerondopf 1.000,-

Omdatbijcentraalsorterendeinvesteringengeringerzijndanbijzelfsorteren(geen
kantelaarbenodigd)zijndevoordelenvandeoverstapnaareenuniverselecontainergroter
danbijzelfsorteren.Zelfsophetbedrijf datnuinonderlossersoogstkandanenigvoordeel
wordenbehaald.
Ophet'standaardbedrijfgroen'ishetvoordeelzogrootdatdeinvesteringin2jaaris
terugverdiend.
3.4.3 Bedrijfsgrootte inrelatietotzelfofcentraalsorteren
Uitderesultatenvandetabellen2en3blijktdatdevoordelenvancentraalsorterenafnemen
metdebedrijfsgrootte.Ophetbedrijfvandhr.Ammerlaan(36.000m2)ishetverschiltussen
zelfencentraalsorterenveelgeringerdanopdeandere,kleinere,bedrijven(gemiddelde
oppervlakte 17.775m2) omdatdekantelaaràf50.000,-relatief mindergewichtindeschaal
legtopeengroterbedrijf.Opnoggroterebedrijvenslaathetbedrijfseconomische voordeel
vancentraalsorterenzelfsomineennadeelomdathetinvesteringsbedragaancontainers
lineairtoeneemtmetdeopppervlakte.Opeenbedrijfvan5habedragendeinvesteringenin
containers,takel/loopkatenkantelaarbijzelfsorterenongeveerf120.000,-enbijcentraal
sorterenongeveerf145.000,-.
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4.CONCLUSIES
Bedrijven die inkratten of manden oogsten kunnen bijde overschakeling naar een
oogstsysteem metcontainers eenarbeidskostenvoordeel vanf0.60 per m2behalen.
Op bedrijven die nu reeds ineen container oogstenwordt geenarbeidsbsparing behaald bij
de overstap naar een universele container.
Opalle bedrijven kandoor deoverstap naareen universele container, met een aangepaste
kantelaar, bij zelf sorteren of bijcentraalsorteren hetaantal beschadigde vruchten met
ongeveer 20%wordenteruggebracht, omdatdecontainer dusdanig isgeconstrueerd dat het
aantal beschadigingen bijdeoogstvermindert, geen beschadigingen meervoorkomen door
deeliminatie van de overslagvan oogst- naartransportmiddel enhetaantal beschadigingen
bij het legen geringer is.Het geringer aantal beschadigingen levert bij roodoogsten een
meeropbrengst vanongeveer f 0.50 per m2op.Bijgroenoogsten inditvoordeel nog iets
groter.
Dete behalen voordelen op bedrijven die inkratten of manden oogsten,zijn ongeveer
voldoende omde kostenvandeextra investeringen te compenseren indien op het eigen
bedrijf gesorteerd wordt. Maakt mengebruik vancentraal sorteren danwordt een groter
voordeel behaald,omdat de investeringen geringer zijndanbijzelf sorteren.Vooral de
kantelaar doetde investeringskosten bijzelf sorteren hoogoplopen.
Op bedrijven die reeds incontainers oogsten ishetkwaliteitsvoordeel te gering om de
meerkosten van de extra investeringen tecompenseren bijzelf sorteren.Bijcentrale sortering
isde kwaliteitswinst voldoende omdeextrakostenvande overstap naar universele
containers optevangen.
Devoordelen vancentraalsorterent.o.v. zelf sorteren nemen af metde bedrijfsgrootte. Het
break-even-point ligttussen4en5ha,daarboven verdient het,zuiver om
bedrijfseconomische redenen,aanbeveling zelf tesorteren.
Deuniversele container dientdusdanig geconstrueerd teworden dat de valhoogte van de
vruchten maximaal 30 cmis.Verder dienen scherpe onderdelen teworden afgerond en moet
de binnenzijde vaneenzodanig materiaaltezijndatschuurschade niet meervoorkomt. Hij
dient een inhoudvan ongeveer 100tot 110kgvruchtente hebben.Dekosten per stuk
bedragen naar schatting ongeveer f250,-.
De kantelaar dientde containers vruchtvriendelijk te legen,eenzelfde maniervan legen als
nubijCensor wordt gebruikt verdient daarbij aanbeveling. De kantelaar dient de containers te
legenop dezelfde hoogte alsde sorteerbaan vandesorteermachineomvallen of extra
opvoerentevermijden. Eendergelijke kantelaar zalongeveer f 50.000,-gaankosten.
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AANBEVELINGEN
Geziendevoordelendiemeteenuniverselecontainerkunnenwordenbehaald,verdienthet
voordedeelnemendebedrijvenaanbevelingovertestappennaareenuniverselecontainerin
combinatie metcentraalsorteren.Dezeaanbevelinggeldteveneensvoor
'standaardbedrijven'.
Omvoldoendebelangstellingondercollega'sendeveilingenteverkrijgenoverteschakelen
naareenuniverselecontainerishetnoodzakelijkaansluitingtezoekenbijdecentraalsorteer
Projektendiemomenteelreedsaktiefzijn(CensorinBleiswijk)endieopstapelstaan.Alleen
danismenverzekerdvanvoldoendedeelname,waardoordecontainerstegeneenkostprijs
vanongeveerf250,-perstukkunnenwordengemaakt.Dezeprijsisberekendbijeenoplage
vanongeveer 10.000stuks(TNO.1995).
Daarnaastdienenookdegenendiezelfsorterenvoorgelichttewordenoverdevoordelenvan
dezecontainer.
Omdeanimovooreenuniverselecontainertevergrotendientgezochttewordennaar
additionelegebruiksmogelijkheden zoalsderechtstreekse leveringaangrootverbruikers
(restaurant,ziekenhuizen) enkleinverpakkers.
Verderverdienthetaanbevelingdebetereproduktkwaliteit (minderbeschadigingen)te
promotendoordecontainerstevoorzienvaneenrepresentatievebuitenzijde.
Ookdienendemogelijkhedenvanhetgebruikvandecontainerbijandereprodukten(zowel
groentenalsfruit)tewordennagegaanomdatdaardoordeseriegroottes kunnenworden
vergroot,hetgeeneenpositiefeffectheeftopdeaanschafprijsvandecontainers.
Omcommitmentvoordezecontainerteverkrijgenwordtaanbevolenkontaktenteleggenmet
Censorendeveilingorganisaties.
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Bijlage:1
SjaakAmmerlaan,Wilgenlei10,Bleiswijk,010-5212659/5212674
36.000m2,geel,Bossanova
Kaplengte59maanweerszijdenvanhoofdpadà3m,d.w.z.vangeveltotgevel 121x300 m
-36.300m2.
Momenteeloogsteninkratten(metschuimrubber interieur)enmandenopbuisrailwagen,
1een2ezetselzittendopwageninkratten.
Daarna3zetsellopendinmanden,derestinmandenopelektrowagen,10oogsters
Metcontainer:
zelfsorteren,eventueelookvooranderen
Oogstenincontaineroponderstel/kaskar
Bijhoogoogstenophydraulischebuisrailwagen,containersopzelfdeonderstelvervoerenals
bijlaagoogsten,containersmettakel/loopkatvanhydraulischebuisrailwagens oponderstel
overzetten.Eventueeleenwielsteleronderklikken.
Geenportaalspant nodigvoortakel/loopkat.
Treinmetcontainers metRobocarnaarsorteerruimte.Leegmaakinstallatiebijsorteermachine
diecontainersopdezelfdehoogteleegtalsdesorteermachineomextraopvoerhandelingte
voorkomen:gunstigvoordekwaliteit.
Legenindelengterichtingvandemachine.Voorbedrijvendiegeenhydraulische
buisrailwagensbezittendemogelijkheidnagaanvaneensoortJacobsladder,diewordt
aangedrevendoordebuisrailwagen,bijhethoogoogsteni.p.v. valpijp.
Benodigdzijn10x4=40containers.
Deproduktiebedraagtopjaarbasis25kg/m2- Per2weken3keeroogsten,datzijnbij32
oogstwekenperjaar48oogstbeurten,peroogstbeurt0.52kg/m2.Padlengteis59m+1.5 m
hoofdpad=60.5m1.Padoppervlakte=60.5x1.6=96.8m2x0.52kg/m2=50.4kgper
oogstpad,is1 containerperpadperoogstbeurt.Bedrijfis94kappenx2padenx2paden
aanweerszijdenhoofdpad=376containersperoogstbeurt.Transportnaarschuurmet
Robocar, 10containerstegelijk,is500kgperrit.Containerswordengekoppeldaan
doortrekmechanismenaardesorteermachineenlegecontainerswordenmeeteruggenomen
dekasin.
Nuwordenhet1een2ezetselinkrattenopeenzitwagengeoogst.De2volgendezetsels
wordenlopendinmandenopeenbuisrailwagengeoogst,deresteveneensinmandenmaar
danstaandeopeenbuisrailwagen.
Hetgemiddeldvruchtgewichtbedraagt 170gram(wasverledenjaar 150gram).
Dekratten/mandenwordengeleegdiseenvoorraadwagenvan400kg.Perritworden3a4
voorrraadwagens meteenelektrischetrekkernaardesorteerruimtegebracht.Perrit
ongeveer 1250kg.Devoorraadwagenswordenbijdeopvoerbandgezetenmeteen
elektrischetakelgeleegdindeopvangbak.

Weeknr

Produktie

Oogsten

G.v.g

Kg/keer

St/m2/keer

St/m1 /keer

12-20

5.5

13

195

0.425

2.18

1.74

21-30

9.5

15

180

0.63

3.5

2.8

31-einde

10

20

150

0.50

3.33

2.67

Totaal

25

48

170

0.52

3.06

2.45

Arbeidsbehoefte oogstenSjaakAmmerlaan
Vervoermetvoorraadwagens
Transportafstandoverhoofdpadis300/2+25=175m.
245/3 =
Metelektrischetrekker 175m x1.4cmin/m1=
50/3=
Voorraadwagensafkoppelen
50/3=
Voorraadwagensaankoppelen
210/3 =
Transportnaarkas175mx1.2 cmin/m1 =
Voorraadwagenvantreinnaarsorteermachine
Takelaansluiten
Optakelen
Takelnaarbeneden
Takellosmaken
Wagenwegenaankoppelen
Totaal
Toeslag15%

82cmin
17cmin
17cmin
70 cmin
50 cmin
25 cmin
25 cmin
50cmin
25 cmin
50cmin
411 cmin
473cmin/wagen

Vervoerproduktincontainers
Metelektrischetrekker 175mx1.25cmin/m1=
Trekkerloskoppelen
Trekkeraantreinkoppelen
Mettrekkernaardekas175m x1.0cmin/m1=

245cmin
50cmin
50cmin
175cmin

Totaal
Toeslag15%

520cmin
598cmin/trein

(Voornadereinformatieoverdearbeidsbehoeftevandeindividuelehandelingenzieonder
andereHendrix,1993,Hendrixenv.Doorne,1993)

Arbeidsbehoefte oogstsystemen
Tabel 1:Oogsteninmanden
Weeknr

Produktie

Taaktijd

Urenbedrijf,
36.300 m2

12-20

5.5

48

1.597

21-30

9.5

45

2.586

31- einde

10

61

3.691

Totaal

25

52

7.874

Tabel2:Oogstenincontainers(Hendrix,1994enHendrix,1995)
Weeknr

Produktie

Taaktijd

Uren bedrijf
36.300 m2

12-20

5.5

47

1.564

21-30

9.5

44

2.529

31-einde

10

55

3.328

Totaal

25

49

7.421

Hetverschil bedraagt opjaarbasis 450 uur.

Bijlage: 2
Fa.Duyndam,Chrysantenweg20,Bleiswijk,010-5217258/5217219
17.500m2,rood,Spirit
Kaplengte58.5maanweerszijdenvanhoofdpadà2m,d.w.z.vangeveltotgevel2x58.5+
2=119mx147.2(23x6.40m)=17.517m2.Hetaantalpadenbedraagt23x4x2=184.
Padoppervlakte is59.5x1.6 =95.2 m2.
Momenteeloogsteninonderlosserst.b.v.decentralesortering(Censor),dezeworden
overgestortindecontainersvanCensor.Inhoudcontainer350kg.Containerstaanop
onderstelàlavoorraadwagenwelkemetdehandnaardeschuurwordtgebrachtendaarop
devrachtwagenwordtgeladen.
Zittendenlopendoogstenopbuisrailonderstellen,hoogoogstenopschaarwagens.
Takel/loopkatisaanwezig.
Maximaleproduktie1.5kg/m2/weekx17.500m2=26.250kg.Danwordt5dagengeoogst=
5.250kg/dag.Bijcentraalsorterendientmenvoor2dagencontainerstehebben,benodigd
zijncontainersvoor10.500kg.Bijdezetopproduktiewordt1.67keerperweekgeoogst.Per
m2wordtdanperkeer0.9kg/m2geoogstdatis85kgperpad.Containersdienendus
minimaaldezeinhoudtehebben. Benodigdzijndus 10.500/85=125containers.
Normaalisdeoogstfrequentie 1.33keerperweek.
Gemiddeldeproduktieperjaaris25 kg/m2.
Oogstperiodevanweek 12totweek46is34wekenx1.33keer/week=45keerperjaar.
Bijeencontainerinhoudvan85kgkanmenbijeenproduktieminderdan0.45kg/m2de
produktievan2padenbergenineencontainer. Eendergelijkeproduktienivowordtbij
ongeveer 10oogstbeurtenbereikt.Alleoverigekerenwordtmeerdan0.45kg/m2enwel
25kg/m2-(10x0.45) =20.5/35=0.59kg/m2geoogst.
Hetaantalcontainersopjaarbasis is:(10x92)+(35x184)=7.360stuks.
Erwordtgedurende34wekenop4dagenperweekgeoogst=136oogstdagen.Hetaantal
containersperoogstdagbedraagt54stuks.
Decontainerswordenmeteenloopkat/takelvanafdeoogstwagenopeenpalletgezet.De
containerskunnen2hoogwordengezet,3naastelkaar=6containersperpallet.Perdag
gemiddeld9+10%=10pallets.Dezewordenmeteenheftrucknaardeschuurgeredenen
opdevrachtwagennaardecentralesorteringgezet.
NuwordendeonderlossersophethoofdpadgeleegdindeCensor-containers,inhoud350
kg.Bijlageprodukties<0.45kg.m2(gedurende 10weken)wordendecontainerseenkeer
verplaatst.Alleanderekerenblijvenzeopdezelfdeplaatsstaanendaarvolgemaakt.
Dehuidigeonderlosser heefteeninhoudvan110kg,Bijprodukties<0.58kg/m2kunnen2
padenineenonderlosserwordengeoogst.Produktiesbenedenditgewichtkomtbijongeveer
30oogstbeurtenvoor.Hetaantalonderlossersdatgeleegdmoetwordenbedraagthierdoor
(30x92)+(15x184)=5.520.Ineencontainergaat350kg. Opjaarbasiszijnbenodigd
17.500x25kg/m2/350=1.250+10%=1.375containers.
Arbeidsbehoefte legenonderlosser/overzetten containersentransportnaardeschuur.
Onderlossers (Hendrixenv.Doorne,1993)
Takelhalen
Onderlossernaarcontainer
Onderlosserlegenincontainer
Onderlossernaarelektrowagen
Takelweghangen
Schuifrekgoedzetten

16.7cmin
26.4cmin
12.6cmin
29.4cmin
11.4cmin
10.8cmin

Totaal
Toeslag 15%=

107.3cmin
123cmin/onderlosser

Perjaar5.520onderlossersis:

113uur

Containersophoofdpadverplaatsenbijlageprodukties:
Containersdienenalleenbijlageprodukties<0.45kg/m2eenkeerverplaatsttewordenop
hethoofdpad.Ditheeftbij10oogstbeurtenplaats.Zewordendanovereenafstandvan4
oogstpadenverplaatst is2kappen=11keerperoogstrondeoverhetgehelebedrijf.
Eencontainerverplaatsenkost41.7cminx10x11+15%=1 uur.
Containers naardeschuurtransporteren:
Gemiddeldetransportafstandis100m.
Perjaar 1.375 containers.Perjaar 136oogstdagend.w.z.gemiddeld 10containers.
Transportnaarschuurover100mx1.5cmin
Heftruckstarten,1keerper5containers33/5
Containeropvrachtwagen
Legecontainervanvrachtwagenopwagen
Containernaaroogstplaatsover100mx1.3cmin

150
6.6
58
58
130

Totaalpercontainer

402.6cmin

Toeslag 15%

463

Perjaar1.375containers=

106uur.

Totaallegenonderlossersentransportvollecontainersnaardeschuur219uur.
Universelecontainer:
Takelhalen:
Containernaarpallet
Containeroppallet
Takelnaarlegecontainer
Containeraankoppelen
Containernaaroogstwagen
Takelweghangen
Totaal

16.7cmin
26.4cmin
5.0cmin
16.7cmin
5.0cmin
29.4cmin
11.4cmin
110.6cmin

Toeslag 14%

126 cmin/container

Perjaar7.360containers=155uur.
Transportnaardeschuur
Gemiddeldeafstandophethoofdpadis75m+25mindeschuuris100m.
Perdag10palletsx136oogstdagen=1.360pallets.
Opheftruck klimmenenstarten
33cmin
Transportnaarschuurover100mx0,8cmin=
80cmin
Palletopvrachtwagenzetten
58cmin
Palletmetlegecontainersoppakken
58cmin
Metheftrucknaaroogstplaatsover100mx0.5cmin 50cmin
Totaal
279cmin
Toeslag 14%
318cmin
Perjaar1.360pallets= 72uur.
Totaaltransportbijuniverselecontainer72+155=230uur.
Opditbedrijf isgeenenkelarbeidskundigvoordeeltebehalendoorovertestappenvan
onderlossers naardeuniverselecontainer.

Bijlage: 3
Fa.v.Heyningen,Markuslaan13,Wateringen,0174-296967/294996
23.800m2roodenenkeleanderekleurtjes/modellen.
3afdelingen,centraalsorterenindeschuurbijdegrootsteafdeling,daardoordeproduktie
van2afdelingenbuitendoornaardeverwerkingsruimtebijafdeling3.
Afdeling 1:62x112m= 6.944 m2
Afdeling2:70x112m= 7.840m 2
Afdeling3:90x100m= 9.000 m2
23.800m2

Totaal

Degeheleteeltwordtinkrattenoponderstelofschaarwagens,(hoogoogsten) geoogst.De
krattenwordengeleegdinvoorraadwagensvanongeveer700kg.Zelfsorteren,eventueel
centraal.Ongeveer20oogsters,dusbijzelfsorterenzijnongeveer80containersgenodigd.
Eenportaalspant isnietnodigbijeentakel/loopkat.
Containersstapelenopeenpalletenmetheftruckofelektrischepalletwagennaar
sorteerruimte.Eventueelalseentreinvervoerenomdathetwegdekbuitenzeerongelijkis
(kansopbeschadigingen).Ditstelthogeeisenaanhetsoortwielen,luchtbandenzijndan
gewenst/noodzakelijk.
Hetvruchtgewicht bedraagtgemiddeldoverdegeheleteelt175gram.
Perdagwordt25%vanhetbedrijfgeoogst,datis6.000m2.Erwordt5dagenperweek
geoogst,dusperweek1.25xhetgehelebedrijf.
Detopproduktiebedraagt1.25kg/m2/week,oftewelmaximaal1kg/m2/dag,maximaaldus
6.000kgopeenoogstdag.
Degemiddeldekaplengtebedraagt37.5mx1.60 m =60m2peroogstpad.
Degemiddeldetransportafstandnaardesorteerruimtebedraagt160m.
Dejaarproduktie bedraagt27.5kg/m2.
Erwordtgeoogstvanafweek8(groen)totenmetweek44,totaal36oogstwekenx1.25keer
rondperweekis45oogstbeurten,gemiddeldperoogstbeurt0.61kg/m2x6.000m2=3.667
kg/oogstdag.
Erwordtzittendgeoogsttotweek20,daarnalopendoogstentotweek30enderest
hoogoogsten.
Opeenoogstwagenkunnenmaximaal8kratten,hetaantalwordtafgestemdopdedagelijkse
produktie.
Weeknr

Produktie

Beurten

Gvg

Kg/keer

St/m2/keer

St/mVkeer

15

190

0.43

2.28

1.81

8-20

6.5

21 -30

10.5

12.5

175

0.84

4.8

3.84

31 -44

10.5

17.5

167

0.6

3.60

2.88

Totaal

27.5

45

175

0.61

3.49

2.79

Gemiddeldwordtperpadperoogstbeurt36kggeoogst.Bijtopproduktie bedraagtde
hoeveelheidperpad60kg.Decontainersdieneneeninhoudvan120kgtehebben,dan
kunnenbijdetopproduktie2padenenbijdegemiddeldeproduktie3padenineencontainer
wordengeoogst.
Containerswordenindekasopelkaargestapeld,3naasten2opelkaar,totaaldus6
containersopeenpallet.Dezewordenmeteenheftrucknaardesorteermachinevervoerd.
Eenontstapelaarenkantelaarleegtzeenzetzeweerterugopeenpallet.

Vervoermetvoorraadwagens (Hendrix,1993)
Gemiddelde transportafstand is 160m.
Vervoer naar sorteerruimteover 160mx 1.4cmin
Wagen afkoppelen
Wagen aankoppelen
Transport naar de kasover 160mx1.2cmin
Takel aansluiten
Optakelen
Takel naar beneden
Takel losmaken
Wagen weg

224
50
50
192
25
25
25
25
50

Totaal
Toeslag 15%

666 cmin
766 cmin/per wagen

Vervoer incontainers (Hendrix env. Doorne,

1993)

Met heftruck over 160mx 1.25cmin
Pallet neerzetten
Nieuwe pallet oppakken
Met heftruck naar kasover 160mx1.0cmin

200
15
29
160

Totaal
Toeslag 15%

404 cmin
465 cmin/pallet

Vervoermetvoorraadwagens:
Perwagen700kg.Jaarproduktie23.800x27.5=654.500kg/700kgperwagen=935
wagens+10%=1030wagensx766cmin/wagen=131uur.
Vervoermetcontainers:
Gemiddeld 108kgpercontainerx6stuks=648kg/transport.
Jaarproduktie654.500kg/648=1010+10%=1110transportenx465cmin/transport
=86uur.
Oogstarbeid inclusieftransport
Oogsteninkratten,vervoermetmoederwagen
Weeknr

Produktie

Taaktijd

Urenbedrijf
23.800m2

8-20

6.5

48

1.238

21-30

10.5

46

1.916

31-einde

10.5

57

2.374

Teelt

27.5

51

5.528

Oogstenincontainers,vervoermetpallets(Hendrix,1995)
Produktie

Taaktijd

Uren bedrijf
23.800m2

8-20

6.5

48

1.238

21 -30

10.5

43

1.791

31 -einde

10.5

48

1.999

Totaal

27.5

46

5.028

Weeknr

Hetverschilinarbeidsbehoeftetussenhetoogsteninkrattenenoogstenincontainers
bedraagt500uur.

Bijlage: 4.1
Arbeidskundige aspekten bij rijp(rood,geelen oranje) oogsten en een
standaardkaplengte van 50m1
Omdearbeidskundige konsekwenties van hetoogsten in krattenversus containers nate
gaanwordt in navolgende dearbeidsbehoefte vanbeide oogstsystemenbijeen kaplengte
van 50 m1bepaald.
Het bedrijf heeft eenoppervlakte van 15.000 m2,d.w.z.de lengtevan het hoofdpad is 150m1,
waardoor de gemiddelde transportafstand over het hoofdpad 75 m+25 minde schuur = 100
m1 bedraagt.
Deproduktie is25 kg/m2,totaal 15.000x25=375.000 kgperjaar.
Erwordt3 keer per2weken geoogst.
Intabel 1zijnde produktie per periode (ingedeeld naar laag, lopend en hoogoogsten), het
aantal oogstbeurten en de produktie peroogstbeurt weergegeven.
Tabel1.Overzichtuitgangspuntent.a.v.produktie,oogstfrekwentie,vruchtgewichten
produktieperoogstbeurt
Weeknr

Produktie

Beurt
en

Gvg

Kg/m2/beurt

St/m2/beurt

St/m1/beurt

12-20

5.5

12

190

0.458

2.4

1.93

21-30

9.5

15

175

0.633

3.6

2.9

30- einde

10

20

167

0.5

3.0

2.4

Totaal

25

47

175

0.53

3.0

2.4

Transportarbeid voorraadwagen, inhoud 350 kg (Hendrix, 1993)
Vollewagen naar deschuur over 100mx1.3cmin=
Voorraadwagen goedzetten bijsorteermachine
Takelaansluiten
Optakelen
Takel naar beneden
Takel losmaken
Wagen weg
Transport naar oogstplaats over 100mx1.3cmin
Totaal pervoorraadwagen

130
50
25
25
50
25
25
130
460

Transportarbeid containers oppallet (Hendrix env. Doorne, 1993)
Op heftruck klimmen enstarten
33
Transport naar schuur over 100mx0.8 cmin
80
Pallet neerzetten op losmechanisme
15
Nieuwe pallet oppakken
29
Met heftruck naarde kas over 100mx0.5 cmin
50

Totaal

207

Intabel2staat dearbeidsbehoefte voor hetoogsten inkratten uitgewerkt.

Tabel2. Arbeidsbehoeftevanhetoogsteninkrattenopeenbedrijfvan15.000m2bijeenkaplengte
van50m.
Weeknr.

Produktie

Taaktijd

Uren bedrijf
15.000 m2

12-20

5.5

47

646

21-30

9.5

48

1.140

30-einde

10

58

1.450

Totaal bedrijf

25

52

3.236

Intabel3staatdearbeidsbehoefte voor ditbedrijf bij hetoogsten in containers
Tabel3. Arbeidsbehoeftevoorhetoogstenincontainersopeenbedrijfvan15.000m2bijeen
kaplengtevan50m.
Weeknr

Produktie

Taaktijd

12-20

5.5

45

619

21-30

9.5

45

1.069

30-einde

10

49

1.225

Totaal bedrijf

25

47

2.913

Uren bedrijf
15.000m2

Uitdezetabellen blijktdat opeen"standaardbedrijf van 15.000m2, met een kaplengte van
50meneen produktie van 25 kgper m2door hetoogsten incontainers een arbeidsbesparing
vanongeveer 300 uur istebehalen.
Opjaarbasis levertdateenarbeidsbesparing vanongeveerf 9.000,- op. Daartegenover
staande investeringen incontainers,takel met loopkatop het hoofdpad,eventueel een
portaalspant indiende bestaande kas nietvoldoende sterk iseneen losmechanisme bijde
sorteermachinedieautomatisch decontainers vande pallets opneemt, leegmaakt en weer
terugzet op de pallet.

Bijlage 4.2
Arbeidskundige aspecten bijonrijp(groen,witen paars) oogstenen een
standaarkapiengte van 50m1
Debedrijfskenmerken zijn identiek aan hetstandaardbedrijf waar rijp (rood) wordt geoogst,
d.w.z. de oppervlakte bedraagt 15.000m2ende kaplengte bedraagt 50 m1.De gemiddelde
transportafstand over het hoofdpad bedraagt 75 minde kasen25 minde schuur is totaal
100m1.
Deproduktie bedraagt 30 kg/m2,totaal dus 15.000x25=450.000 kg perjaar
Bijgroene paprika's ligtdeoogstfrequentie lagerdanbijrodevruchten enwel 1keer per
week. Intabel 4zijnde produktie per periode (ingedeeld naar laag, lopend en hoog oogsten),
hetaantal oogstbeurten,de produktie peroogstbeurt, hetgemiddelde vruchtgewicht en
daaruit afgeleide kenmerken weergegeven.
Tabel4. Overzicht uitgansgpuntent.a.v.produktie,oogstfrequentie,vruchtgewichten
produktieperoogstbeurt.
Weeknr

Produktie

Beurt
en

Gvg

Kg/m2/beurt

St/m2/beurt

St/m1/beurt

10-20

7.4

10

157

0.74

4.7

3.77

21-30

9.8

10

146

0.98

6.7

5.35

31-einde

12.8

16

138

0.8

5.8

4.65

Totaal

30.0

36

145

0.83

5.75

4.6

Transportarbeid voorrraadwagen naardeschuur, inhoud 300 kg460 cmin (zie bijlage 4.1)
Transportarbeid containers op pallet,6containers perpallet,207 cmin (zie bijlage 4.1)
Intabel5 staat dearbeidsbehoefte voor hetoogsten inkratten nader uitgewerkt.
Tabel5. Arbeidsbehoeftevanhetoogsteninkrattenopeenbedrijfvan15.000m2, bij
eenkaplengtevan50 m1
Weeknummer

Produktie

Taaktijd in
min/100 kg

Uren bedrijf
15.000m2

10-20

7.4

72

1.332

21-30

9.8

70

1.715

31-einde

12.8

88

2.816

Totaal teelt

30.0

78

5.863

Intabel6staatdearbeidsbehoefte bij hetoogsten incontainers.

Tabel6.Arbeidsbehoeftevoorhetoogstenincontainersopeenbedrijfvan15.000 m2,
bijeenkaplengtevan50 m1
Weeknummer

Produktie

Taaktijd in
minuten/100 kg

Uren bedrijf
15.000m2

10-20

7.4

69

1.277

21-30

9.8

66

1.617

31-einde

12.8

84

2.688

Totaal bedrijf

30

74

5.582

Hetverschil inarbeidsbehoefte bijgroenoogsten bedraagt ongeveer 300 uur op
bedrijfsniveau,dit komt overeen metongeveer 200 uurper ha.

Bijlage 5

VRUCHTBESCHADIGINGEN VAN PAPRIKA'S IN ENKELE FASES VAN
HET OOGST- EN SORTEERTRAJECT.
Kortonderzoekverslag PBG Naaldwijk
JanJanse

1.

• INLEIDING

In het kader van een haalbaarheidsstudie naar een universele container iseen onderzoek
gedaan naar de vruchtbeschadigingen van paprika's bijenkele onderdelen van de oogsten sorteerlijn. Devraag was namelijk gerezen hoeveel winst invruchtbeschadigingen er te
behalen was doordat een container slechts éénmaal geleegd werd. Dit invergelijking met
het onderlosser- of kistensysteem, waarbij 2 maal wordt geleegd.
Tevens zou het traject van de opvoerband van de sorteermachine op mogelijke
beschadigingskansen onderzocht moeten worden. Dit in verband met het eventueel hoog
legen van de universele container, zodat opvoer via de elevator wordt vermeden. De
invloed van beide trajecten isineen onderzoek nagegaan.

2.

MATERIAAL EN METHODEN

herkomst
ras
datum
behandelingen

aantal vruchten
bewaring
beoordeling

Gebr. v.d. Lans, Den Haag
Mazurka
24 juni 1996
lagan nnntainar: oogsten van vruchten door personeel in onderlosser
met 'klepje', legen van vruchten in grote voorraadwagen met teflon
op de bodem, verzamelen van vruchten uit de voorraadwagen tijdens
het legen voor de verzamelband. Onderzoek bij gebr. v.d.Lans.
opvnRrhanri:vruchten voorzichtig geoogst door onderzoeker
neerleggen bovenop andere vruchten in voorraadwagen tijdens het
legen voor sorteermachine, na opvoer via de elevator vruchten weer
verzamelen op diabolo-rollen van sorteermachine.
Onderzoek bijJ. Strik.
400 per behandeling
gedurende twee dagen bij 20 °Cen 80% RV
natwee dagen zeer kritische beoordeling op verschillende soorten
beschadigingen

3.

RESULTATEN EN DISCUSSIE

Tabel• Percentagevruchten met beschadigingen,persoort beschadiging weergegeven
traject

onbeschadigd buts

legencontainer 56
73
opvoerband

20
11

deuk

kras

putje

open

17
8

8
5

2
4

1
0

meerdanéén
beschadiging
pervrucht
3
1

Het oogsten en legen van de onderlosser in de voorraadwagen geeft duidelijk de meeste
beschadigingen, vooral butsen (=geel doorschijnend) en deuken. De maximale winst in
die behaald kan worden door de container op een andere wijze te legen is absoluut gezien
44% minder beschadigingen. Dit is inclusief het oogsten. Een gedeelte van de
beschadigingen zal veroorzaakt zijn doordat de vruchten in de container vallen. De
werkelijke winst zal dan ook minder zijn dan deze 44%.
Het aantal beschadigingen veroorzaakt door de opvoerband ismaximaal 27%. Dit lijkt vrij
veel, omdat er relatief weinig vruchten naar beneden vallen. Hierin zit echter nog een
gedeelte van het legen van de voorraadwagen. Hierbij kunnen vruchten ook naar beneden
rollen, op elkaar vallen en langs de bodem 'schuren'. Het aanbrengen van het gladde
teflon op de bodem zou dit percentage dan ook verder terug kunnen dringen. Door het
teflon glijden de vruchten gemakkelijker naar voren, waardoor de voorraadwagen minder
hoog opgetakeld hoeft te worden en vruchten minder vallen en daardoor minder
beschadigen.
Het naar beneden vallen van vruchten van de opvoerband lijkt mede afhankelijk van de
steilheid en de snelheid van de elevator en de hoeveelheid aangevoerd produkt.
Uit dit onderzoek lijkt naar voren te komen dat de meeste winst voor wat betreft het
terugdringen van beschadigingen gehaald kan worden uit het zoveel mogelijk vermijden
van valhoogtes bij het in de container deponeren van de vruchten en het legen van de
container.
Mogelijk kan met relatief eenvoudige middelen het aantal beschadigingen rondom de
opvoerband verder teruggedrongen worden, waardoor de investering van een
hefinstallatie voor de containers niet nodig is.
Worden de beschadigingen in dit onderzoek vergeleken met eerdere onderzoeken in de
herfst van 1993 en 1994, dan blijkt dat er in dit onderzoek minder beschadigingen zijn
opgetreden. In dit onderzoek bedraagt het percentage onbeschadigde vruchten (inclusief
het traject van de opvoerband) 4 1 % . In 1993 varieerde dit percentage bij het
onderlossysteem van 14tot 24%, in 1994 was dit 32%. Naast verschillen tussen de
oogsters (1993), kan de gevoeligheid van de vruchten voor beschadigingen hierbij een rol
gespeeld hebben.

4.

CONCLUSIES

Het percentage beschadigde vruchten als gevolg van oogsten in en legen van de
onderlosser bedraagt 44%. Het traject rondom de opvoerband veroorzaakt 27% beschadigingen. De winst door een andere manier van oogsten en legen van de container bedraagt
dus maximaal 44%. Door het vermijden van de opvoerband is dit maximaal 27%.

Bijlage6

Technischeaspecten:
Eenuniverseleoogstcontainerdientaaneenaantaleisentevoldoen.
Debelangrijksteaandachtsgebiedenzijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inhoud
Afmetingen
Uitvoering
Materiaal
Toepassingsmogelijkheden
Kostprijs

1. Inhoud

Heteerdergenoemdesuccesvanhetoogsteningrotereeenhedenishetfeitdatinéén
arbeidsgangdevolledigeproduktieuitéénofmeeroogstpad(en)verzameldwordt.
Hierdoorisoverstapelenofnogmaalsterugrijdenoverbodig.Ditleverttijdwinstop.
Uitonderzoek isgeblekendateeninhoudvan100-120kgpaprika'svoordemeestebedrijven
voldoendeis.Hiermeekanbijeenproduktievan1 kg/m2toteenpadlengtevanca70-75
meterdeoogstinéénarbeidsgangmeegenomenworden.
2.Afmetingen
Deafmetingenmoetenombeschadigingenaandeplantenenvruchtentijdenshetoogstente
voorkomenzogeringmogelijkzijn.Eenmaximumbreedtevan40cmistoelaatbaar.Deze
maatisbijdehuidigesystemengangbaar.
Ookdelengtekannietoneindiggrootzijn,eenmaximumlengtevan1,2meteristoelaatbaar,
alsaanbeidezijdenpaprika'singelegdkunnenwordenenomvervoeroppalletsmogelijkte
maken.
Deafmetingenmoetenzozijndatdecontainerniet"uitnodigt"depaprika'ste"gooien"omhet
midden-gedeeltegoedtevullen.
Dehoogtezal80-90cm.bedragen,waardooreeninhoudontstaatvanca.300-330liter=ca.
100-120kgpaprika's.
Omdeiniegdieptetebeperkenzijnerontwerpengemaaktwaarbijdebeidekopsezijden
uitgevoerdzijnmeteenvoudigtebedienenschuiven,luikjes,ofwegklapbarekopsstukken(zie
afbeeldingen).
3.Uitvoering
Deuitvoeringvandecontainermoetzodanigzijndatdevruchtenzonder noemenswaardige
valhoogteindecontainergelegdkunnenworden.
Omdatdemeestebeschadigingenontstaanbijtegrotevalhoogteishetbelangrijkdeinleghoogtetebeperken.
Vergelijkenwedeveelgebruiktekratten(poolfust)danzienwedatdemaximuminiegdiepte
ca30cmmagzijn.
UitproevenvanJ.Janseblijkende vruchtbeschadigingensterktoetenemenbijgrotere
valhoogten(Janse,1994b).
Bijdiverseontwerpenvandeuniverselecontainerwordtdevalhoogtebeperktdooreerstde
kopschottenofschuiventeopenen.
Indienhettijdensdegeheleoogstmogelijkisdeinlegplaatsopgelijkehoogtetehoudenmet
deoogster,zalhetnietnodigzijnmetdevruchtente"gooien"oftelatenvallenvaneen
groterehoogte.Hierdoorzullenvruchtbeschadigingentoteenminimumwordenbeperkt.

Debinnenzijdevandecontainerzalgladafgewerktzijn.
4.Materiaal
Erzijndiversemateriaalsoortentegebruikenvoordevervaardigingvancontainers.De
huidigegeneratiecontainerszijngemaaktvanstaalplaat,polyesterofhout.
Bijfabricageingroteseriesishetrendabelomkunststoftegebruiken.
Alsvoorbeeldgeldendediverseseriespoolfustenvankunststof.
Belangrijkevoordelenhierbijzijn:dehygiëne,hetgeringegewicht,weinigkansopinfectie
overdracht,deduurzaamheidenrecyclebaarvanhetz.g.monomateriaalaanheteindevan
z'nlevensduur.
5.Toepassingsmogelijkheden
Uitgangspuntisdatdecontainertoegepastkanwordenin:
*Oogstpad

*Transport

*Buffervoorraad

*Overslagopsorteermachine.

*Oogstpad:
-nietbrederdan40 cm.
-afgerondehoekenomgewasbeschadigingtevoorkomen.
-aantweekantentevullen.
-passendopbuisrailwagens.
*Transport:
Bijtransportkunnenwijtweeverschillenonderscheiden:
A)Hettransportophetbedrijf:
-Ophetbedrijf moethetmogelijkzijndecontainerinhetoogstpadte verrijdenopeen
buisrailwagen.
Vanuithetoogstpad,directnaardebedrijfsruimte metdebuisrailwagen (treintjetransport)ofmeteenverzamel-transportwagen.
-Viaeentakelsysteemmoetdecontainereenvoudigopenafalletypenbuisrailwagens
geplaatstkunnenworden.
-Meteenvoorzieningvoordeheftruckvorken(zieafbeeldingenkunnendecontainers
gehandeldwordenindebedrijfsruimte.
B)Hettransportnaarde(centrale)sorteerruimte:
-Dematen1200x400zijnuniverselematenindetransportwereldenkomen
overeenmetdegebruikelijkepalletmaten1200x800.
-Devoorzieningvoorheftrucktransportgeeftookhierongekendemogelijkheden.
*Buffervoorraad:
-Decontainerszijnstapelbaarvoorefficiënttransport,opslagenbuffervorming.
-Decontainerisgeschiktvoortemperaturentot60°Cindekasengeschiktvoorlage
temperaturentot0°Cbijeventueelkoelopslag.
*Overslagopsorteermachine:
-Deeersteenenigekeerdatdecontainersgeleegdwordeniszodichtmogelijkopde
sorteermachine.

-Decontainermoetgeschiktzijnvooreenproduktvriendelijk leegsysteem,alsvoorbeelddienthethuidigeleegmaaksysteemvanCensor.
-Overgangenenvernauwingenmoetenzoveelmogelijkvoorkomenworden.
6.Kostprijs
Uiteenvoorstudie insamenwerkingmetTNO(TNO,1995)blijktdathetprogrammavan
eisenhaalbaarismetdevoorliggendeontwerpen(zieafbeeldingen).
Eendergelijkecontaineristechnischteproduceren.
Bijeenseriegroottevanca10.000st.iseenprijshaalbaarvanongeverf250,-perstuk.

Bijlage:7

ECONOMISCHE AFWEGING
Fa.J.C.A. Ammerlaan
Voordeel op arbeid
Uitgaande van eenverschilvan450 uurarbeidopditbedrijf opjaarbasis isde mogelijkheid
voor investeringen f 54.000
450 uurâf 30,=— > f 13.500
afschrijving investeringen 5jaar --> 20%
rente 8%—>gemiddelde rente
4%
onderhoud
1%
Totaal

25%

>investeringsruimte f 54.000

Voordeel op kwaliteit bijcentraalof zelf sorteren
Erisgeenverschiltussen centraal enzelf sorteren als gebruik wordt gemaakt van de
universele container ende kantelaar op heteigen bedrijf eengelijke kwaliteit levertals de
kantelaar bij Censor.
Uitgaande van hetvoordeelvanf0,50 perm2komt datvoor dit bedrijf uitopf 18.000
Deinvesteringsruimte gebaseerd op kwaliteitsvoordeel isf 72.000
Detotale investeringsruimte isdanf 126.000
Investeringen bijzelf sorterenvoor dit bedrijf:
Takeiinstallatie
Containers (40)
Kantelaar

f 25.000
f10.000
f50.000

Totaal

f 85.000

Investeringen bijcentraal sorterenvoor dit bedrijf:
Takeiinstallatie
Containers (225)
Totaal

f25.000
f 56.250
f81.250

Conclusie:de investeringsbedragen verschillenvoor ditbedrijf weinig bijzelf of weinig
sorteren. Hetvoordeel opdearbeidsbehoefte isteweinig omde investeringen verantwoord
te laten zijn. Het kwaliteitsvoordeel alleen isookonvoldoende omde investeringen uitte
voeren. Maar gezamenlijk leveren deze beidevoordelenvoldoende opom investeringen te
plegen voor zowelzelf sorteren als centraalsorteren.
Bijeenafschrijvingstermijn van4jaar zoude investeringf 105.000mogen bedragen.
Bijeenafschrijvingstermijn van3jaar zoude investeringf 80.000 mogen bedragen.

ECONOMISCHEAFWEGING
Fa. Duyndam
Voordeel OParbeid
Opditbedrijf isquaarbeidgeenvoordeeltebehalen(-13uur)
Hiervoordusookgeenmogelijkheidomteinvesteren.

Voordeel OPkwaliteitbijcentraalofzelfsorteren
ZelfdeopmerkingalsbijAmmerlaanoverkwaliteittussenzelfofcentraalsorteren.
Uitgaandevaneenverschilvanf0,50perm2komtdatvoorditbedrijf uitopf8.750.Bijeen
totaalkostenpercentagevan25%vooreeninvestering,magdeinvesteringsruimtef35.000
bedragen.
Investeringenbijzelfsorterenvoorditbedrijf:
Containers (50)
Kantelaar

f12.500
f50.000

Totaal

f62.500

Investeringenbijcentraalsorterenvoorditbedrijf
Containers (110)

f27.500

Totaal

f27.500

Conclusievoorditbedrijf:
Deinvesteringsruimtevanf35.000,verkregendooreenbeterekwaliteitmetdeuniversele
container,isvoldoendeomindecontainersteinvesteren.
Indiendeinvesteringindecontainersin4jaarzouwordenafgeschreven (investeringsruimte
bijnaf30.000) isditnogvoldoende.
Omophetbedrijfzelftegaansorterenenhiervooreenkantelaaraanteschaffenis
economischgezien,nietverantwoord.

ECONOMISCHE AGWEGING
Fa. van Heyningen
Voordeel OP arbeid
Uitgaande van eenverschilvan500 uur arbeidopditbedrijf opjaarbasis isde mogelijkheid
van investeringen f 60.000
500 uuràf30,=
>f 15.000
afschrijving investeringen 5jaar --> 20%
rente 8%--->gemiddelde rente
4%
onderhoud
1%
Totaal

25% — > investeringruimte f 60.000

Voordeelop kwaliteitbijcentraalofzelf sorteren
Ook hierwordtergeenonderscheid gemaakt inkwaliteittussen centraal of zelf sorteren (zie
hiervoor).
Uitgaande van eenvoordeelop kwaliteitvanf0,50 per m2isdatvoor dit bedrijf f 11.900.
Bijeentotaal kostenpercentage van25%voor een investering,magde investeringsruimte f
47.600bedragen.
Detotale investeringsruimte komt hiermee opf 107.600
Investeringen bijzelf sorteren voor dit bedrijf
Takelinstallatie/loopkat f 30.000
Containers (80)
f 20.000
Kantelaar
f50.000
Totaal

f100.000

Investeringen bijcentraalsorterenvoor dit bedrijf
Takelinstallatie/loopkat f 30.000
Containers (100)
f25.000
Totaal

f 55.000

Conclusie voor dit bedrijf:
Deinvesteringsruimte van ruimf 100.000isnetvoldoende omdie investeringen tedoen om
zelf te kunnen sorteren meteen kwaliteitdievergelijkbaar ismetcentraalsorteren.
Voor centraalsorteren behoeven de investeringen maarf 55.000te zijnendit houdt indat
ongeveer de helftvan de investeringsruimte wordt gebruikt.
Bijeenafschrijvingsperiode van4jaar zoude investeringsruimte ongeveer f 90.000
bedragen.
Indiende periode 3jaar zouzijndan isde investeringsruimte f67.000.

ECONOMISCHE AFWEGING
Standaard bedrijf rood/geel/oranje
Voordeel OP arbeid
Opeen"standaardbedrijf van 15.000m2 iseenarbeidsbesparing te behalen van300 uur.
Opjaarbasis levert dat 300àf 30,=op (f 9.000). Bijeen kostenpercentage van25%
(afschrijving, rente enonderhoud) magde investering maximaalf 36.000 bedragen.
Voordeel OP kwaliteit biicentraalof zelf sorteren
Voor het"standaardbedrijf, met een produktievan25 kgper m2,iseenverbetering te
behalen inde kwaliteit vanf0,50 per m2.Voor het"standaardbedrijf isdat danf 7.500.
Meteen kostenpercentage van25%,isde investeringsruimte f 30.000
Intotaal isde investeringsruimte f 66.000voor het "standaardbedrijf.
Investeringen bijzelf sorterenvoor het "standaardbedrijf
Takel/loopkat
Containers (25)
Kantelaar
Totaal

f15.000
f 6.250
f 50.000
f71.250

Investeringen bijcentraalsorterenvoor het "standaardbedrijf
Takel/loopkat
Containers (112)

f15.000
f28.000

Totaal

f 43.000

Deconclusie voor het"standaardbedrijf isdatde investeringsruimte voor zelf sorteren niet
voldoende is.Hetverschil isslechts f 5.000,=. Indiende investeringen dusf 5.000 lager
zouden kunnenzijnwordtjuistquit gewerkt.
Bijcentraal sorterenwordtde investeringsruimte niet"gebruikf. Bijeen afschrijvingsperiode
van4jaar isdie ruimtef 55.000 enwordt dieook niet opgemaakt.
Bijeen periodevan 3jaar isde ruimtef41.000. Deterugverdientijd ligtop ruim 3jaar.

ECONOMISCHE AFWEGING
Standaard bedrijf groen/wit/paars
Voordeel op arbeid
Opeen"standaardbedrijf van 15.000m2 iseenarbeidsbesparing te behalen van 300 uur.
Opjaarbasis levertdat 300àf 30,=op (f 9.000). Bijeen kostenpercentage van25%
(afschrijving, rente enonderhoud) magde investering maximaalf 36.000 bedragen.
Voordeel op kwaliteit bijcentraal of zelf sorteren
Voor het"standaardbedrijf, meteen produktievan 30kgper m2iseenverbetering te behalen
inde kwaliteit vanf0,60 per m2.Voor het"standaardbedrijf isdatdanf 9.000.
Meteen kostenpercentage van25%,isde investeringsruimte f 36.000
Intotaal isde investeringsruimte f 72.000voor het "standaardbedrijf.
Investeringen bijzelf sorteren voor het "standaardbedrijf
Takel/loopkat
Containers (25)
Kantelaar

f15.000
f 6.250
f 50.000

Totaal

f71.250

Investeringen bij centraalsorteren voor het "standaardbedrijf
Takel/loopkat
Containers (75)

f15.000
f18.750

Totaal

f 33.750

Deconclusie voor het"standaardbedrijf isdatde investeringsruimte voor zelf sorteren
precies voldoende isbijeenafschrijvingsperiode van4jaar.
Bijcentraal sorterenwordtde investeringsruimte niet"gebruikf. Bijeen afschrijvingsperiode
van4jaar isdie ruimtef 60.000 enwordt die ook niet opgemaakt.
Bijeenperiode van3jaar isde ruimtef45.000. Enook dat bedrag ligt nog ruim boven de
f 33.750. Deterugverdientijd ligtop noggeen2jaar.

