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Pr sort-System 
Een juiste, gedetailleerde en volledige 
sorteeruitslag 

Voor enkele weken bezochten we het'1acobs en Vaes sorteringsbedrijf"Hei

de 120 te St. -Truiden. Wat begon als de sorteringvan heteigengeteelde pro

duct is vandaag uitgegroeid tot een sorteerstation voor de binnen- en bui

tenlandse markt. Het was JefJacobs die hiertoe het initiatiefnam en samen 

met"R.V computer Systems & Software"hiervoor een program;l;j1-a schreef 
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Detailverslag verpakking 

Wie doet wat en hoeveel? 

De hoofdbekommernis van elk bedrijf 
is in de eerste plaats de rentabiliteit van 
de onderneming te kennen en die 
eventueel te kunnen bijsturen. Daar
voor is een nauwkeurige analyse van 
absoluut juiste gegevens noodzakelijk. 

Een eerste vraag is: wat is de juiste 
presta tie van elke tewerkgestelde bin
nen het bedrijf? Het volstaat niet de 
globale dag- of weekprestatie te delen 
door het aantal werknemers om dit te 
kennen. Elke werknemer moet gewe
tensvol, correct en met volle inzet voor 
het bedrijfzijn deeltaak op een contro
leerbare wijze verrichten. Als meerde
re werknemers bijvoorbeeld twee 
kwaliteitsklassen van een maatsorte
ring afrapen, is het weI belangrijk dat 
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dit objectief en juist gebeurt en dat van 
elke afraapband ongeveer een zelfde 
hoeveelheid klasse I en klasse II afge
leverd wordt. Een zeer eenvoudig 
computerbord"Touch Screen" met al
leen cijfers en tekeningen helpt hierbij 
zelfs voor dezen die onze taal onvol
doende kennen en/of spreken. Op het 
"Touch Screen"worden: het nummer 
van de verpakker, de maatsortering en 
de gebruikte kist aangestipt, terwijl ge
lij ktijdig in groene (goede) of rode (on
voldoende) kleur de arbeidsduur voor 
het verpakken van dezel£de kist op het 
scherm verschijnt. 

20 kan elke verpakker de arbeidsduur 

van elke kist en op het einde van de dag 
van alle kisten samen controleren. 

Voora£ werden hiervoor enkele mini
mum prestaties ingevoegd, b.y. nemen 
van een appel =3 seconden, wegbren
gen van een gevulde kist bijvoorbeeld 
20 seconden. 

De afdelingsoverste van de sorteerdi
visie moet dit nauwgezet opvolgen 
opdat de sorteeropdracht kan gehaald 
worden en dat elke pakker(ster) aan 
eenzelfde ritme werkt. Tot daar de pri
maire opdracht van de sorteerchef. 

Beheer van de sorteeropdracht 
De verantwoordelijke van de sorteeraf
deling krijgt van de opdrachtgever een 
welbepaalde sorteeropdracht opge
dragen. Hierbij wordt aangegeven hoe 
elke respectievelijke maat en kwaliteit 
verpakt dient te worden. Aangegeven 
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Sorlee11Jerslag 

wordt ook de"detail" van elke kist of 
verpakkingsinhoud t.t.z of er gebruik 
wordt gemaakt van bodem, pakblad, 
randen, kistenkaart, stickers, hoeken, 
omsnoeren, paletten, diversen. 

Deze gegevens worden op een sticker 
afgedrukt die op het palet gekleefd 
wordt. 

De sticker venneldt: 

- De code en het nummer van de op
drachtgever. 

- De kwaliteit en rasnaam. 

- De paletkenmerken: nl. Euro palet, ... 

- Het type kist of doos. 

- Het aantal dozen of kisten per palet. 
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II 
- De kg-inhoud per doos of kist.
 
- Het nummervan diegene die de sti

cker heeft gemaakt. 
- De maatsortering. 
- De barcode met de specifieke gege

yens van de desbetreffende palet om 
devolledige"tracebility"van het palet 
te kunnen terugwijzen. 

Stockbeheer en aflevering 
Als de sticker eenmaal op het palet ge
kleefd is, gaat het palet "in stock" en 
vanaf dan kan op elk ogenblik met een 
druk op het toetsenbord de inventaris 
opgevraagd worden.Yoor lading en af
levering wordt elke palet met de pis
toolscanner "ingescand" en daama 
door de computer ingelezen. Automa
tisch wordt de laadbon aangemaakt en 
kan de lading verzonden worden. Ter 
controle wordt de stocklijst opge
vraagd die zowel globaal als in detail de 
nog invoorraad zijnde paletten per ras, 
kwaliteit, maat, ... opgeeft. De gelever
de paletten gaan automatisch uit stock. 

Leveringsverslag 
Per sorteerring wordt een volledig le
veringsverslaggemaakt dat de volgen
de gegevens omvat: 

- levelingsdatum, pakbonnummer,le
veringsplaats (klant), transport; 

- aBe gegevens van het geleverde pro
duct, varieteit, klasse, maat, hoeveel
heid; 

- er is ook mogelijkheid om de prijs van 
het product in tevullen zodat een prijs
berekening kan worden gemaakt. 

Sorteerverslag 
Het sorteerverslag hergroepeert aBe 
gegevens van het leveringsverslag (dat 
is van alle sorteerdata) tot een geheel: 

- de data van alle sorteerdagen met de 
voiledige gedetailleerde opgaven van 
de sortering, verpakking, hoeveelheid 
en kosten perverpakkingseenheid; 

- per maatsortering;
 
- of er los, of gelegd werd gesorteerd;
 
- per pakkingskist of doos;
 
- welk type palet gebruikt werd;
 
- hoeveel kisten en dozen per sorteer

eenheid gebruikt werden; 
- met opgave van de inhoud van de in

dividuele verpakkingseenheid; 
- de verrekening van alle gebruikte 

leeggoed en verpakkingsmateriaal 
en de prijs van de sortering; 

- tot slot natuurlijk de totale kostprijs; 
- eventueel wordt de kostenfactuur af

gedrukt. 

Aanvuilend hierbij wordt een taartdia
gram gemaaktvan de maatindelingvan 
de globale sortering met de kostenver
deling per maat, klasse, kist of doos. In 
een grafiek ziet men de voiledige maat
sorteringsuitslagvan de totale aanvoer 
per ras, de sorteerkosten per sorteer
en/ofverpakkingseenheid en h~t totaal 
kostenplaa~e van de partij. 

Besluit 
Zowel voor diegene die de sorteerop
dracht geeftalsvoorde eigenaarvanhet 
fruit is het sorteerverslag van het aller
grootste belang. Eerst en vooral voor de 
kostenberekening maar ook om een 
juist inzicht te krijgen van de kwaliteit 
en maatsorteringvan devoorbije oogst. 
Elk jaarmoeten zoveel telersvaststeilen 
dat hun Conference oogst weerom met 
aan de goede maatsortering beant
woordde. Het is nu tijd om zich daar
over te bezinnen en bij de komende 
wintersnoei reeds een eerste besluit te 
nemen. Als op het sorteerverslag meer 
dan 5% rebut voorkomt, moet men 
hierover emstig nadenken. Maar ook 
voor de opdrachtgever, als hijzelf met 
de eigenaar is, moet het sorteerverslag 
een bijzonder nuttig instrument zijn. 
Als teveel klasse 2, teveel kleine maten 
en een te hoog percentage "rebut" op 
het verslag voorkomen, moet er een 
emstig gesprek georgamseerd worden. 
Dan weet men alvast dat er een slechte 
prijs en dus een slecht financieel resul
taat zalvolgen. Geen teIer, cooperatie of 
koper kan aan een slecht product iets 
verdienen en dus magmen het gewoon 
niet telen, met plukken, met koelen, 
met sorteren en ook met vermarkten. 
Het begmt en eindigt altijd bij de teler 
want hij kan maar ontvangen wat na 
alle kostelijke handelingen en manipu
laties overblijft. Het sorteerstation, pri
vaat of cooperatief, groot of klein, heeft 
een grote verantwoordelijkheid. Vaak 
schrikken we als we de groenten- en 
fruitafdelingvan de supermarkt bezoe
ken en denken we onwillekeurig"door 
wie en waar werd dit zo marktklaar ge

maakt?!"Dus is de conclusie eigenlijk 
eenvoudig.
 

- Teel aileen een beste product.
 
- Koel aBeen dit beste product.
 
- Sorteer het vakkundig, correct, naar
 

de juiste normen van de koper, de af
nemer, de markt en de bestemming. 

-Vanuit de sortering wijst aBes terug 
naar de teler, de aanplant, de ouder
dom van de bomen, het sortiment, de 
maatsortering, de kwaliteit. 

- Het begrip"kwaliteit"was in het ver
leden bijna uitsluitend verbonden 
met het uiterlijk aspect van de vruch
ten, maar dit is voorbij. Naast dikte, 
maat en kleur zuBen hardheid, zuur
en suikergehalte en de smaak mede
bepalend zijn bij de prijsvorming. 

- Het sorteerverslag dat morgen het 
product op zijn weg naar de consu
ment zal begeleiden moet ook deze 
gegevens bevatten. Sorteereenhe
den zijn absoluut meer dan een'sor
teerstation"voor appels en peren. 

- In de toekomst moet het sorteersta
tion met aileen een onberispelijk, 
correct en aantrekkelijk product afle
veren. Het moet ook een "begelei
dingsbrief"meegeven naar zowel de 
teler, de vermarkter, als zijn afnemer. 

- Tot op vandaag is er weI voldoende 
gesprek tussen de verkoper en de af
nemer maar absoluut onvoldoende 
tussen de teler en afnemer. 

- Een goed en eenvoudig computer
programma kan de hele sector hel
pen om de juiste informatie van het 
product in te winnen en daaruit de 
nodige conclusies te trekken. 

Voor de interne werkorgamsatie is het 
sorteerverslag een noodzakelijk werk
document. Voor de opdrachtgever 
(veiling, koper, supermarkt) een be
leidsdocument voor de marktsturing. 
Voor de teler een informatie, een ken
nisblad om zijn bedrijf beter te ken
nen, te orgamseren en te begeleiden 
naar een betere rendabiliteit. 

"Bi} het bezoek aan het waterzuiverings
station van "La Trentina"in Mezzocorona 
zagen we vaal' welke grate aanpassingen 
we morgen staan." 

JefDe Coster 
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