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Dekostenvanenergiebesparende investeringenmeto.a.gevelisolatieeneenenergieschermwordenindezestudieafgewogen
tegendeverlaging vandebrandstofkostendieeruitresulteert.
Ookwordtdemogelijkheid onderzochtvoorlichtverwarmdeglasgroentebedrijven omeerder tebeginnenmetdehoofdteelt naenergiebesparende investeringen,eventueelincombinatiemetuitbreidingvandeverwarmingscapaciteit.
Gevelisolatie (voorzetruit)blijktrendabelbijeengasverbruikvanongeveer25m3perm2eneenenergiescherm-meteen
aanschafprijs vanf10,-perm2-bijeenhoeveelheid gasvan
21m3.
Opbedrijvenmeteenwatgrotereverwarmingscapaciteit (ruim
180kcalperm2)kandoorenergiebesparendemaatregelenenteeltvervroeging hetbedrijfsresultaatmetdrietotvierguldenper
vierkantemeterverbeteren.Bedrijvenmeteenlichtereverwarming
(125kcalperm2)kunnen,doorbovendiendeverwarming uitte
breideneenbedrijfsresultaatbehalendatzesàzevenguldenper
m2hogeris.
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Woord vooraf

Binnendeverwarmdeglasgroenteteeltkomengroteverschillen
voorInverwarmingsintensiteit.Debedrijvenmet lichtverwarmde
teeltennemendaarbij-metnaarschatting2000bedrijven-een
belangrijke plaatsin.
Uiteenoogpuntvanrentabiliteit nemendelichtverwarmde
bedrijveninhetalgemeeneenzwakkerepositieindandebedrijvendie-pereenheidvanoppervlakte-overmeerverwarmingscapaciteitbeschikken.Dezwaarverwarmdebedrijven zijndaardoor
instaatomeerdermetdehoofdteelt tebeginnenenkunnendaarmee profiterenvaneenrelatiefhogerprijsniveauvandeeindprodukten.
Bijde sterkgestegenenergieprijzenvandelaatstejaren
kandevraagwordengesteld ofdelichtverwarmde bedrijvendehogerebrandstofkosten kunnenopvangen.Indezepublikatiewordt
eenaantalmogelijkhedengeëvalueerd omdekosten-opbrengstverhoudingopditbedrijfstype teverbeteren.
Hetonderzoek isuitgevoerd doorA.Goudswaard opdeafdelingTuinbouw.

DeDirecteur,

DenHaag,november 1983

Samenvatting

Algemeen
Binnendeverwarmdeglasgroenteteelt nemendellchtverwarmde
bedrijveneenbelangrijke plaats in.Aandehandvandeboekhoudingenvandebedrijvendieinhetrentabilitelts-enfinancieringsonderzoek zijnopgenomenisvastgesteld,dathetglobaalom
2000bedrijvengaat.Bijdesterkgestegenenergieprijzenvande
laatste jarenkandevraagwordengesteld ofdellchtverwarmde
bedrijvendehogerebrandstofkostenkunnenopvangen,ofdatop
energie zalmoetenwordenbespaard doorb.v.latermetdehoofdteelt tebeginnen.Anderzijdskanwordengedachtaanenergiebesparendevoorzieningen eventueel incombinatiemetuitbreiding
vandeverwarmingscapaciteit omjuisteerdermetdehoofdteelt te
kunnenbeginnen.Inditrapport zalgetrachtwordendeverschillendealternatievenvoordellchtverwarmde glasgroentebedrijven
vanuitbedrijfseconomischoogpunt tegenelkaaraftewegen.
Demarktpositievansla,tomaten,komkommersenaugurken
Produktsla
Hetareaalglasslaisoverhetseizoengenomenin1981/82
t.o.v.hetgemiddelde indejaren1976/77t/m 1978/79metca.15%
afgenomen.Doorgemiddeldmeer stuksperm2blijktdeaanvoer
minderaftenemendanopgrondvanhetareaalzoumogenworden
verwacht.
Deveilingprijzenvertonenvanjaartot jaareensterkwisselend beeld.Delaatstejarenwordtvoornamelijk indeperiode
november-februariveelconcurrentie ondervondenvandeFranse
sla,dieinplastickassenwordtgeteeld.Doordeze ontwikkeling
ontstaat erminder ruimtevoorhetNederlandseprodukt.
-

Produkt tomaat
Ondankseenlichteafnamevanhetareaalblijktdeproduktie
vanaf 1979ophetzelfdeniveauteliggenent.o.v.hetgemiddelde
inde jaren1976/78zelfs10%hogertezijn.
Indeontwikkeling vandeprijzenisin1980eenduidelijke
verbetering opgetreden.T.o.v.hetgemiddelde inde jaren1976/78
zijndeprijzen (reëel)in1980en1981resp.met10en8%gestegen.Deomvangvandeuitvoerneemtnogsteedsinbetekenistoe.
Hetaandeeldatwordtgeëxporteerd varieertvan85-90%.
-

Produktkomkommer
Hetkomkommerareaal isdelaatstejarenopeenlagerniveau
gekomen.Dezeafname tekent zichinhetbijzonder indezomermaandenaf.Alsgevolg vanminderherfstteelt isdeproduktiein
oktoberdelaatste jarenaanzienlijkafgenomen.

Degemiddelde seizoenprijzenblijken(reëel)goedoppeilte
blijven.
Metuitzondering vanoktoberwaarinsprake isvanminder
aanbod blijfthetaandeelvandeuitvoervrijstabiel.Indeperiodeapril-septemberkomt praktischdegeheleWestduitseinvoer
metpercentagesdievariërenvan90-95opnaamvanNederland.Aan
hetbegineneindvanhet seizoenheeftNederland concurrentiete
duchtenvanGriekenland.
Produktaugurk
Bijdeaugurk zienwe,datproduktieenaanvoervanhetkasproduktendevollegrond elkaarvooreendeeloverlappen.Zowel
vandeteeltonderglasalsvandevollegrond brokkelthet
areaaldelaatste jarenaf.Hetaandeelvandekasaugurk varieert
van55-65%.Naastdeeigenproduktiewordtooknogeenhoeveelheidversenverwerkt produkt (komkommer enaugurkopazijn)ingevoerd.OpdeversemarktdomineertBelgiësterk.
Na 1978zijndeprijzeninmineur.Zowerd indejaren
1976/78nog eengemiddelde prijsgerealiseerd vanf1,11 perkg,
terwijldeze in1981reëel (1976/78=100)uiteindelijkniethogerkwamdanf0,57 (- 49%). Deuitvoervanhetverseprodukt
weet zichredelijk tehandhaven,terwijlhetverwerkteprodukt
duidelijk terreinmoetprijsgeven.
Saldo-berekeningen
Vandemeestvoorkomende teeltcombinatiesop lichtverwarmde
bedrijvenzijnsaldo-begrotingenuitgevoerd.Doorallekosten
m.u.v.arbeid opdeopbrengsten inmindering tebrengenontstaat
eensaldodatbeschikbaarkomtalsbeloningvooralleaangewende
arbeid.
De teeltcombinatietomaat (steenwol)met tussenplantenvan
paprikageeft eensaldodatovereenkomtmeteenbeloningvan
f 19,05peruurenscoortdaarmeehethoogst.Deinsaldovolgende teeltcombinaties-waarbijvaneenzelfde planttijdwordtuitgegaan(1/2-10/2)-zijn:tomaat-sla entomaat-tomaat (steenwol)
meteenbeloningvanresp.f14,30enf13,55peruur.Deteeltcombinatiesmetalshoofdteelt paprikaenaugurkengevenmeteen
beloningvanresp.f3,60enf4,25 peruurdelaagsteuitkomst.
Debegrotingenmakenduidelijkdatnaarmate eerdermetde
hoofdteeltwordtbegonnendeuitkomstgemiddeld beterzalzijn
danwanneer ineenlaterstadiumwordtgestart.
Energiebesparende voorzieningen en teeltvervroeging
Omaandesterkgestegenenergiekostenhethoofd tekunnen
biedenzijndoordeOverheidmaatregelengetroffenterstimuleringvanenergiebesparendevoorzieningen,dievoorzienineen
subsidie (f0,35 pernormatief bespaardem3aardgas)opdeinves-

terlngskosten (sectorpremie).Doorvergelijkingvandebesparingen(contantewaarde)endenetto-investering (brutominussector-enWIR-premie),kanwordenvastgesteld onderwelkeomstandigheden-economischgezien-totinvestering kanwordenovergegaan.
Vanwegedevrijhogebesparingen (12%)eninverhoudingbetrekkelijk lageinvesteringskosten zullencondensors (bijlichte
buisenstaandeheteluchtkachels)enhetomlaagbrengenvanhangendekachelsvaakvoorrang krijgenbovenanderevoorzieningen.
Gevelisolatie (voorzetruit)blijkt inhetgunstigstegevalrendabelbijeengasverbruikvanongeveer25m3 perm2eneenenergiescherm-meteenaanschafprijsvanf10,-perm2-bijeen
hoeveelheid gasvan21m3.
Ingrijpendeofgecombineerde toepassingvanenergiebesparendemaatregelen (gevelisolatie eneenscherm)makenhetmogelijk
omeerdermetdehoofdteelt tebeginnen.Aangenomen isdatvroege
planters (1/2-10/2)nahet treffenvanenergiebesparendevoorzieningen 10dagenvroegervanstartkunnengaan.Metbehulpvan
saldo-berekeningen isheteffectvanenergiebesparendemaatregelenenteeltvervroeging eventueel incombinatiemetuitbreiding
vandeverwarmingscapaciteit berekend.Zoblijktopbedrijvenmet
eenverwarmingscapaciteitvanruim 180kcal perm2mettomaat/
komkommeralshoofdteelthetbedrijfsresultaatmetdrieàvier
guldenperm2teverbeterenendebeloning peruurtestijgenmet
f 4,50-f5,50.
Voorbedrijvenmeteenlagereverwarmingsintensiteit (125
kcal perm2)dienormalitermediomaartmetdehoofdteeltbeginnenzullenenergiebesparende voorzieningen opzichweinig soulaas
bieden.Omgelijk tekunnenstartenmetdevroegeplantersmoet
deoplossingwordengezocht inuitbreiding vandeverwarmingscapaciteit incombinatiemetenergiebesparendemaatregelen.Door
hetplaatsenvaneenverwarmingsketelwaarop slangenworden
aangeslotenkandeverwarmingscapaciteit wordenopgevoerd.Het
effectvandezemaatregelen-waarbijisuitgegaanvantomaat/
komkommeralshoofdteelt-kanwordenbecijferd opeenverbeteringvanhetbedrijfsresultaatmet zesâzevenguldenperm2,wat
overeenkomtmeteenstijgingvandebeloning peruurvanca.
f 9,-.
Deconclusiekanwordengetrokkendat energiebesparende
voorzieningenenteeltvervroeging eventueelincombinatiemet
uitbreiding vandeverwarmingscapaciteit perspectiefbieden.
Indienvervroeging vandehoofdteelt opruime schaaltoepassing
zouvindenmoet echter rekeningwordengehoudenmeteendrukop
deprijzenwaardoorhet effectkanafnemen.

1. Inleiding

1.1 Doelvanhetonderzoek
Indeverwarmdeglasgroenteteeltnemende11chtverwarmdebedrijvenuiteenoogpuntvanrentabiliteit inhetalgemeeneen
zwakkere positie indandezwaarverwarmde bedrijven.Lichtverwarmdebedrijvenkunnenopverschillendemanierenreagerenopde
sterkgestegenenergieprijzen.Erkanopenergiewordenbespaard
door latermetdehoofdteelt tebeginnen,maardanmoet rekening
wordengehoudenmetnegatieve effectenaandeopbrengstenkant.
Ookkunnenenergiebesparende investeringenleidentotverlaging
vandebrandstofkosten.Devraag isdanofdebesparingopweegt
tegendekostenvandeinvestering.Tenslotteishetmogelijk
doorenergiebesparende voorzieningeneventueelincombinatiemet
uitbreidingvandeverwarmingscapaciteit omeerdermetdehoofdteelt tebeginnen.Niet zozeerverminderdebrandstofkostenals
welverhoogdeopbrengsten zijndanhetresultaat,datookhier
weermoet opwegentegendekostenvandegedane investeringen.In
dit rapport zalgeprobeerd wordenomdeverschillendealternatievenvoordelichtverwarmdeglasgroentebedrijvenvanuitbedrijfseconomischoogpunt tegenelkaaraftewegen.

1.2 Watonderlichtverwarmdwordtverstaan
Indeverwarmdeglastuinbouwwordt-onderscheid gemaakt tussenzwaar-enlichtverwarmdebedrijven.Totdelichtverwarmde
bedrijvenwordeninditverband gerekend:bedrijvendieo.a.door
middelvanheteluchtwordenverwarmd,waarbijzowelstaandeals
hangendekachelswordenaangetroffen.Hetgeïnstalleerd vermogen
kandaarbij-pereenheidvanoppervlakte-flinkuiteenlopen.
Bovendienwordentotdecategorie lichtverwarmd gerekend,bedrijvendiemet tweebuizenvan51mm (perkapvan3,20m)worden
verwarmd.

1.3 Hetbelangvanlichtverwarmdeglasgroentebedrijven
Statistischegegevensvanglasbedrijvengevenalsregelgeen
informatieoveraardencapaciteitvandeverwarming.Vandaardat
hetaantallichtverwarmde bedrijvenmetbijbehorend glasareaal
nietexactbekend is.Aggregatievandegegevensvanbedrijven
die zijnopgenomenInhetrentabiliteits-enfinancieringsonderzoekvanhetLEI,levertechtereenindrukophetrelatievebelangvandittypebedrijven.Indesteekproef vanhetLEIkwamen
in1980inhet ZuidhollandsGlasdistrict (ZHG)14lichtverwarmde
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bedrijvenvoor tegen22inoverigNederland (d.i.overwegend
Noord-Brabant enLimburg).Omgerekendmetbehulpvangehanteerde
steekproefpercentages komendezecijfersovereenmetresp.620en
1120bedrijven.Debedoelde steekproefvanhetLEIwasechtervan
watouderedatum,terwijlnieuwereLEI-gegevenslatenziendat
sedertdienhetaantalgespecialiseerde glasgroentebedrijvenin
hetZHGmet6% isafgenomeneninoverigNederlandmet28%is
toegenomen.Ervanuitgaandedatdezepercentagesingelijkemate
geldenvoorlichtverwarmdeenanderebedrijven,zouaangenomen
mogenwordendatinhetZHG580(94%van620)eninoverig
Nederland 1430(128%van 1120), tezamenglobaal2000lichtverwarmdebedrijvenvoorkomen.

1.4 Demarktpositievaneenaantalbelangrijkegewassen
Opdelichtverwarmde bedrijvenkomennaastslaentomaten
- voornamelijk inde zuidelijke regio-eengrootaantalandere
gewassenvoor.Vandevoornaamstegewassendieinhet teeltplan
vanlichtverwarmde bedrijvenvoorkomen,t.w.sla,tomaat,komkommerenaugurkzijninhoofdstuk2debelangrijkstekenmerkengeschetstmeto.a.gegevensoverarealen,aanvoer,prijzenen
uitvoer.

1.5 Rentabiliteit en saldo-berekeningen
Debedrijfsuitkomstenvanlichtverwarmde bedrijvenkunnen
vanjaartot jaarsterkuiteenlopen,maar zijngemiddeld (landelijkgenomen)verliesgevend.Ominzichttekrijgenindebijdragevanbepaaldegewassenc.q.combinatievangewasseninde
rentabiliteit,zijninhoofdstuk3eenaantalnormatievesaldoberekeningenopgenomen.Doorallekostenm.u.v.arbeid opde
opbrengsteninmindering tebrengenontstaat eensaldodatbeschikbaarkomtalsbeloningvoordeaangewendearbeid.Door
vergelijkingvanhet saldoendeaangewendearbeidsureniste
zienofdebetreffende teeltcombinatieeenbevredigend uurloon
oplevert.

1.6 Energiebesparende voorzieningenenhetaspectvanteeltvervroeging
Aandehand vansaldo-berekeningen isvooronderscheiden
teeltschema'sinhoofdstuk4nagegaanofeninhoeverreenergiebesparendevoorzieningen economischverantwoord zijn.Doorde
jaarlijksebesparingengedurendedelevensduurvanhetobject
contant temakenendeze tevergelijkenmetdeinvestering(na
aftrekvansubsidies),kanafhankelijkvandeuitkomst eenbesluitwordengenomen.Voorzieningendiedaarbijaandeordekomen
11

zijn:condensorsc.q.hetomlaagbrengenvankachels,gevelisolatieeneenenergiescherm.Ookzaleenberekeningwordengemaakt
om tezienofisolatievandekasseneventueelincombinatiemet
uitbreiding vandeverwarmingscapaciteit -waardoorhetmogelijk
wordtomeerdermetdehoofdteelt tebeginnen-voordeeloplevert.
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2. De marktpositie van sla, tomaten, komkommers
en augurken
Omeenindruk tegevenvandeontwikkelingdiezichrecentelijkbijeenaantalglasgroentegewassen t.w.sla,tomaat,komkommerenaugurkheeftvoorgedaanvolgthiernaeenbeschrijving
vandebelangrijkstekenmerkenmeto.a.gegevensoverarealen,
aanvoerenprijzenendeuitvoer.

2.1 Produktsla
Hetareaalglassla isoverhetseizoengenomenin1981/82
t.o.v.hetgemiddelde indeseizoenen1976/77t/m 1978/79metca.
15%afgenomen.Doorgemiddeldmeerstuksperm2blijktdeaanvoer
minderaf tenemendanopgrondvanhetareaalzouwordenverwacht.
Deveilingprijzenvertonenvanjaartotjaareensterkwisselend beeld.Hetseizoen1979/80komtmeteengemiddeldereële
prijs(gebaseerd op1976/77t/m1978/79)van20,9ct.perstuk
hetslechtstuitdebus.Inhetdaaropvolgende seizoen1980/81
blijkendeprijzengemiddeld eenzeerhoogpeiltebereiken.Als
uitzondering opderegelliggendeprijzen(reëel)in1981/82het
gehele seizoenopeengemiddeld niveau,ofschoonvooreenkostendekkende teeltontoereikend.
De laatste jarenwordtvoornamelijk indeperiodenovemberfebruariveelconcurrentie ondervondenvandeFransesla,diein
plastickassenwordtgeteeld.Doordezeontwikkeling ontstaater
minderruimtevoorhetNederlandseprodukt,metalsgevolglagere
prijzenwaardooreenrendabele teeltmoeilijker teverwezenlijken
wordt.

2.2 Produkt tomaat
Volgensdestatistiekenblijkthetareaalstooktomatenongeveerstabiel,terwijldeonverwarmde teeltinbetekenisafneemt.
Ondankseenlichteafnamevanhetareaalblijktdeproduktievanaf1979ophetzelfdeniveauteliggenent.o.v.hetgemiddeldein
de jaren1976/78zelfs10%hoger tezijn.Aandeze ontwikkeling
kunnendevolgende oorzakentengrondslag liggen:relatiefminder
latere teeltmeteengemiddeld lagereproduktieperm2,hetmeer
voorkomenvandoorteeltentussenplanteneneendeelproduktiviteitsontwikkeling.Tenslottekunnenklimatologischeomstandighedenhuninvloed binnenhet seizoendoengelden.
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Indeprijsvorming isin1980eenduidelijkeverbeteringopgetreden.T.o.v.hetgemiddelde indejaren1976-78zijnde prijzen(reëel)in1980en81resp.met10en8%gestegen.Dehogere
gemiddelde seizoenprijskonwordengerealiseerd doordatde prijzeninaprilenmeiopeenhogerniveaulagen.
Deomvangvandeuitvoerneemt nogsteedsinbetekenistoe
maarblijftinrelatietotdeaanvoerongeveergelijk.Hetaandeeldatwordtuitgevoerd varieertvan85-90%.

2.3 Produktkomkommer
Hetkomkommerareaal isdelaatstejarenopeenlagerniveau
gekomen.Zoblijktin1981 18%minder tezijnuitgeplant dangemiddeld indejaren1976/78.Dezeafnametekentzichinhetbijzonderindezomermaandenaf.Detotaleveilingaanvoer isvanaf
1980enkeleprocentenlagerdandaarvoor.Alsgevolgvanminder
herfstteelt isdeproduktie inoktoberdelaatste jarenaanzienlijkafgenomen.Overigenswordtdeafnamevanhetareaalslechts
gedeeltelijkvertaald inminderaanvoer.Enerzijdskanditworden
verklaard doordat eendeelvandelateteeltmeteengemiddeld
lageproduktieperm2isweggevallen.Anderzijds isdeafname
deelsdoorverbeteringvandeproduktiviteitgoedgemaakt.
Degemiddelde seizoenprijzenblijken (reëel)goedoppeilte
blijven,met 1980alsuitschieternaarboven.
Metuitzondering vanoktoberwaarinsprake isvanminder
aanbodblijfthetaandeelvandeuitvoervrijstabiel.Indeperiodeapril-septemberkomtpraktischdegeheleWestduitseinvoer
metpercentagesdievariërenvan90-95opnaamvanNederland.
AanhetbeginenaanheteindvanhetseizoenheeftNederland
concurrentie teduchtenvanGriekenland.

2.4 Produktaugurk
Bijdeaugurkzienwe,datproduktieenaanvoervanhet
kasprodukt envandevollegrond elkaarvooreendeeloverlappen.
Zowelvandeteeltonderglasalsindenatuurbrokkelthet
areaaldelaatste jarenaf.Mededooreengrootareaalbereiktde
aanvoerin1979eenrecordhoogte.Hetdaaropvolgende jaarisde
aanvoerhoofdzakelijkalsgevolgvaneenkleinereoppervlakte20%
lager.Hetaandeelvandekasaugurkvarieertvan55-65%.
Naastdeeigenproduktiewordt ooknogeenhoeveelheid vers
enverwerkt produkt (komkommerenaugurkopazijn)ingevoerd.Op
dezeversemarktdomineert Belgiësterk.
Na1978zijndeprijzenzeerinmineur.Zowerd indejaren
1976/78nogeengemiddelde prijsgerealiseerd vanf1,11 perkg,
terwijldeze in1981 (reëel)uiteindelijkniethogerkwamdan
f 0,57 (- 49%).Deuitvoervanhetverseproduktweet zichredelijk tehandhaven,terwijlhetverwerkte produktduidelijkterreinmoetprijsgeven.
14

2.5 Prijsvorming
Deprijsontwikkeling komt totstanddoormiddelvanvraagen
aanbod.Omdatdeproduktie sterkgericht isopdeexportmoetin
ditverband hetaanbod ruimwordenopgevatenhetomvatnaastde
eigenproduktie ookhetgeendooranderelandenaandemarktwordt
gebracht,het z.g. "concurrerend aanbod".
Deeigenproduktie kanondermeerverandering ondergaandoor
meer ofminderareaal,produktiviteitsontwikkeling, omschakeling
vanteelt ingrond naarsubstraat endoorweersinvloeden.
GezienhethogeaandeeldatNederlandgedurendeeengroot
deelvanhet seizoenvande totaleimportaantomaat enkomkommer
opdeWestduitsemarktvoor zijnrekeningneemt,moetenwevaststellendatmetnamedeeigenproduktieeenbelangrijkerol
speelt indeprijsvorming.Anders ishetechtermetdeslateelt.
DoordeopkomstvandeFranseslaisdepositievanNederland
vooralinde periodenovember-februariopdeWestduitse slamarkt
duidelijk aangetast.Naarhet zichlaataanzienzaldeuitbreidingvandeFranse slateelteenstructureelkarakterhebben.
Daarom zaldezealseengeduchte concurrentmoetenwordenbeschouwd,dieeenbedreiging vormtvoordeslateelt inNederland.
Vandeanderegewassenwaarvaninhoofdstuk3saldo-berekeningenzijnuitgevoerd,zijnvooralaardbeienenaugurkenenin
minderematepaprikaopdebinnenlandsemarktaangewezenenisde
prijsvormingvooreenbelangrijkdeeleenbinnenlandseaangelegenheid.
Hetandere aspectvandeprijsvorming isdevraagnaaronze
Produkten.Hoedeze zichintijdenvanafnemendebestedingenzal
gaanontwikkeleniseenopenvraag,maarwijgaanervanuitdat
dezeongeveer stabielzalblijven.Hetlijkterechterwelopdat
meer factorenzijnaantewijzendieeennegatiefeffectopde
prijsvorming zullenhebben,danfactorenmeteenpositiefeffect.
Tochblijftonderdehuidigeomstandighedenelkepogingomomvang
engevolgenvandie factoren teschattenspeculatief.Daarom zullenweonshier tevredenstellenmetdeaanname,datindekomendejarenoverhetseizoengenomengeenschokkendeprijsontwikkelingenteverwachtenzijn.
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3. Saldo-berekeningen

3.1 Inleiding
Ominzicht tekrijgeninderentabiliteit vanbepaaldegewassenc.q.combinatievangewassen zijnhiernaeenaantalnormatievesaldo-berekeningenopgenomen.Voordezeberekeningenzijn
deopbrengstenverminderd metdedirecte teeltkosten (exclusief
arbeid)vanbetreffendegewassen,kostendusdienietgemaakt
zoudenwordenalsdegewassennietgeteeldwerden.Hetdanontstane saldoisbeschikbaarvoordekkingvan:arbeid,rente,afschrijving endiversealgemenekosten.
Dematevanwinstgevendheid vandeteeltcombinatiewordt
verkregendoorhetsaldo teverminderenmetdekostenvanrente
enafschrijving vanduurzame produktiemiddelen endediverse
algemene kosten.Hetnieuwe saldo isbeschikbaarvoorbeloning
vandeaangewende arbeid.Doordezebeloning tevergelijkenmet
hetaantalaangewendearbeidsuren,istezienofdebetreffende
teeltcombinatie eenbevredigend uurloonoplevert.Aangenomen
wordtdanweldatbijvergelijking vanbepaalde teelten,meerof
minderaantewendenarbeidsuren,doorevenredigeaanpassingvan
dearbeidsbezetting kunnenwordenaangepast.
Debegrotingen zijngebaseerd opdegemiddeldekostenen
opbrengstenvaneengoedgeleid bedrijf,waarbijdevolgendeuitgangspunten zijnaangenomen:
prijspeil:opbrengstengemiddeld vande jaren1980-1982,
kostenvoorjaar1983.
grondontsmetten:jaarlijks,
veilingprovisie:4^%.
overigealgemenekosten:o.a.administratie,elektra,onderhoud endedirectealgemenekosten
vaneigenvervoernaardeveiling.
verwarming:heteluchtverwarming waarvandecapaciteit
voldoet aandeeisendiede teeltcombinatie
stelt.Voorbedrijvendieineenvroeg stadium
metdehoofdteeltbeginnen (febr.)zijnde
kostenvanrenteenafschrijving hogerdanbij
bedrijvendielaterbeginnen.Zouuitgegaanzijn
vanlichtebuisverwarmingdanzoudendekosten
vanrenteenafschrijvingnogeensf0,60/m2
hogerzijndanbijdevroegeplanters.
rente:8%overdeboekwaardevanslijtendeduurzameproduktiemiddelen (=50%vandenieuwwaarde).
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Tabel3.1 Saldo-berekening vantomaatmet tussenplantenofeen
volgteelt per1000m2 (exclusief BTW)

Teeltschema
Plantperlodehoofdteelt
Periode tussenplanten
Oogstperiode hoofdteelt
Opbrengsten
Af:directe teeltkosten
Beschikbaarvoorarbeid,
rente,afschrijving en
overigealgemenekosten
Af:rente,afschrijving
enoverigealgemene
kosten
(excl.arbeid)
Beloningvoorarbeid
Beloningperuur

tomaat
sla
1/2-10/2
20/4- 5/9

tomaattomaat 1)
1/2-10/2
1/6-10/6
10/4- 1/11

tomaatpaprika1)
1/2-10/2
20/6- 1/7
10/4- 5/8

f41.825,"21.715,-

f46.400,"23.065,-

f51.780,"25.630,-

f20.110,-

f23.335,-

f26.150,-

"10.800,f 9.310,f
14,30

"13.300,f10.035,f
13,55

"13.300,f12.850,f
19,05

1) Teeltopsteenwol.

Tabel3.2 Saldo-berekening vantomaat,komkommerenpaprikamet
eenvoor-eneventuelevolgteeltvanslaper1000m2
(exclusief BTW)

Teeltschema
Plantperlode hoofdteelt
Oogstperiode hoofdteelt
Opbrengsten
Af:directe teeltkosten
Beschikbaarvoorarbeid,
rente,afschrijving en
overigealgemenekosten
Af:rente,afschrijving
enoverigealgemene
kosten
(excl.arbeid)
Beloning voorarbeid
Beloning peruur

sla-tomaatsla
10/3-20/3
15/5-5/9

sla-komkommer-sla
10/3-20/3
20/4-5/9

slapaprika
10/3-20/3
25/5- 1/11

f38.235,"21.800,-

f40.485,"23.610,-

f34.610,"21.965,-

f16.435,-

f16.875,-

f12.645,-

"10.400,f 6.035,f
9,30

"10.400,f 6.475,f
10,60

"10.400,f 2.245,f
4,25
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Tabel3.3 Saldo-berekening vankomkommerenaugurkmeteenvoorenvolgteeltvanslaper1000m2 (exclusief BTW)

Teeltschema
Plantperiode hoofdteelt
Oogstperiodehoofdteelt
Opbrengsten
Af:directe teeltkosten
Beschikbaarvoorarbeid,
rente,afschrijvingen
overigealgemenekosten
Af:rente,afschrijving en
overigealgemenekosten
(exclusief arbeid)
Beloningvoorarbeid
Beloning peruur

sla-komkommer-sla
1/4-15/4
5/5-5/9

sla-augurk-sla
1/4-15/4
5/5-10/9

f33.995,"19.660,-

f31.445,"18.410,-

f14.335,-

f13.035,-

" 10.400,f 3.935,f
7,10

"10.400,f 2.635,f
3,60

Tabel3.4 Saldo-berekening vanaardbeienaugurkmet eventuele
voor-envolgteeltper1000m2 (exclusiefBTW)

aardbei-paprika
Teeltschema
Plantperiodehoofdteelt
Oogstperiodehoofdteelt
Opbrengsten
Af:directe teeltkosten
Beschikbaarvoorarbeid,
rente,afschrijving en
overigealgemenekosten
Af:rente,afschrijving en
overigealgemenekosten
(exclusief arbeid)
Beloningvoorarbeid
Beloningperuur
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december
25/4-31/5

sla-koolrabiaugurk
1/5-10/5
1/6-25/9

f33.475,"16.170,-

f 33.870,"20.680,-

f17.305,-

f 13.190,-

" 10.400,f 6.905,f
8,75

"10.400,f 2.790,f
4,00

3.2 Saldo-berekeningen
De teeltcombinatietomaat (steenwol)met tussenplantenvan
paprikageefteensaldodatovereenkomtmeteenbeloningvan
f 19,05peruurenscoortdaarmeehethoogst (tabel3.1).Dein
saldovolgende teeltcombinaties,meteenzelfdeplanttijd (1/2
-10/2), zijn:tomaat-slaentomaat-tomaat (steenwol)meteen
beloningvanresp.f14,30enf13,55peruur.
Intabel3.2 zijneendrietalsaldo-berekeningen opgenomen
waarbijmetdehoofdteeltmediomaart (10/3-20/3)wordtgestart,
daarbijkomenkomkommer entomaatbeidemeteenvoor-envolgteeltvanslameteenbeloning peruurvanresp.f10,60en
f 9,30 belangrijk hogeruitdanhetteeltschemametsla-paprika
waarbijdevergoeding slechtsf4,25 peruurbedraagt.
Metuitzondering vanhet teeltschema aardbei-paprika (december-planting)isindetabellen3.3 en3.4uitgegaanvanteeltcombinatieswaarbijmetdehoofdteelt inaprilenmeiwerd
begonnen.Inrangordevanuitkomstgevenaardbei-paprika enslakomkommer-slaeensaldodatovereenkomtmeteenbeloningvan
resp.f8,75 enf7,10 peruur.Deschema'smetaugurkalshoofdgewasgeveneenresultaatdatneerkomt opresp.f3,60enf4,00
peruur.

3.3 Conclusies
De saldo-berekeningenwaarbijmetdehoofdteelt (tomaatkomkommer)ineenvroeg stadiumwerd begonnengevenbijdeprijsontwikkeling vandelaatste jareneenbeterresultaatdanbij
lateruitplanten.Lateruitplantenomenergie tebesparenblijkt
voorlichtverwarmdebedrijvendanooknietdeoplossingomaande
sterkgestegenenergieprijzenhethoofd tekunnenbieden.Tevens
zoudenwedaardoor temakenkrijgenmeteengrotereopeenhoping
vanproduktenopeenvaaktochalovervoerdemarkt,waardoormindervaneenzekerprimeureffectkanwordengeprofiteerd,metals
gevolg lagere seizoenprijzen.
Aangeziendemogelijkhedenvoorhetontsmettenvandebodem
beperkt zijn,brengthettelenopsubstraat inhetalgemeenminderrisico'smet zichdanindegrond.
Voornamelijk opbedrijvenmeteenvoor-eneenvolgteelt zal
veelbehoefte zijnaanpersoneelintijdelijkedienst.Intijden
vangrotewerkloosheid zaldearbeidsvoorziening opdezebedrijvengeengroteproblemenopleveren.Hetuurloondatvoorlospersoneelmoetwordenbetaald lijktvanwegehet ruimeaanbod onder
druk testaanenzalnaarverwachting deeerstkomende jarendan
ooknauwelijksstijgen.Voor zoverarbeid inlosverbandkanwordenaangetrokken tegeneenuurloondatgemiddeld lagerisdande
beloning volgensdesaldo-berekeningen,kanhetlooneninkomen
vandeondernemer toenemen.
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4. Energiebesparende voorzieningen (op bestaande
bedrijven) en het aspect van teeltvervroeging
4.1 Inleiding
Vooreenaantalteeltcombinatieswaarvan saldo-berekeningen
zijnuitgevoerd,zalindithoofdstukwordennagegaanofenergiebesparendevoorzieningeneconomischverantwoord zijn.Ingrijpende
maatregelen zoalsgevelisolatieeneenenergiescherm leverenniet
alleenbesparingenopdeenergiekostenop,maarmakenhetookmogelijkomzonderextrarisico'seerdermetdehoofdteelt tebeginnen.Deinvesteringsbeslissing isafhankelijkvanhetrendementvandemaatregelen.Doordejaarlijksebesparingengedurende
delevensduurvanhetobjectcontant temakenendeze tevergelijkenmetde investering (naaftrekvansubsidies)kanafhankelijkvandeuitkomsteenbesluitwordengenomen.
Dehoogtevandebesparingenwordtbepaald door:dejaarlijksebesparingopdebrandstofkostenminuseeneventueleopbrengstreductie doorlichtonderschepping,decomplementaire
kosten(b.v.folievoor scherm)enderentevoet diewordtgehanteerd.Voorzieningendieaandeordekomenzijn:condensors c.q.
hetomlaagbrengenvanhangendekachels,gevelisolatie eneen
energiescherm.
Decalculaties zijngebaseerd opnormatievegegevenszoals
verwerkt indesaldo-berekeningen (hoofdstuk 3 ) . Daarnaast zijn
devolgendeuitgangspunten gehanteerd:
licht-opbrengstrelatie:1 :3/4d.w.z.datbijeenlichtverliesvan1%degeldelijkeopbrengstmet3/4%zalafnemen,
gasprijs:deze isgesteld opf0,40perm3.
sectorpremie:f0,35 perbespaardem3aardgas.Omvoorsectorpremieinaanmerking tekomenmoettenminste20%openergiewordenbespaard.Depremie isgebondenaaneenmaximumvan25%vande
investering toteenbedragvanf87.500,-per
bedrijf (gasaansluiting).
netto-investering:doordebruto-investering teverminderen
metdesectorpremieendeuitkomstvervolgens teverlagenmet toeslagenvoor
WIR (8%),kleinschaligheid 5%enenergie
20% 1), tezamen33%,resulteertpersaldodenetto-investering,
rentevoet:8%.

1) EnergietoeslagWIRbedraagt 10%enisvoordeperiode
l/2-'82tot13/12-'83tijdelijkverhoogd tot20%.
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4.2 Besparingen (contantewaarde)endenetto-investering van
energiebesparende voorzieningen
Om tekunnenvaststellenofinvesteringeninenergiebesparendevoorzieningenverantwoord zijnwordt intabel4.1 perobjectdebesparing (contantewaarde)endenetto-investering bij
eennormatief gasverbruikgeschetst,waarbijdevolgordevande
teeltcombinatiewordtbepaalddooreenoplopend gasverbruik.
4.2.1 Besparing (contantewaarde)
De jaarlijksgedurendedelevensduurvanhetobjectteverwachtenbesparingen zijnhiervoor teruggebracht naarhetmoment
vanaanschaf.Devolgendeuitgangspunten zijndaarbijaangenomen:
-

-

energiebesparing:condensors c.q.hetomlaagbrengenvan
hangendekachels 12%;gevelisolatie(voorzetruit)7%;beweegbaarenergiescherm25%
(haalbaarbijeenkasmetvoldoendevolume).
levensduur object:condensorsc.q.hetomlaagbrengenvan
hangendekachelsevenalseenenergiescherm10jaar;gevelisolatie(voorzetruit)15jaar1 ) .
opbrengstreductie:gevelisolatie0,94% (uitgaandevan12%
lichtverliesdoordegevel); energiescherm2,69% (uitgaandevan4%lichtverlies).

Bijeenenergiescherm isvoortsrekeninggehoudenmetde
jaarkostenvanfolie,waarvoor f0,25 perm2inminderingis
gebracht.Het jaarlijksvervangenvanfolievraagtongeveer18
uurper1000m2waarvoorgeenkostenzijningerekend.
Omdatdebesparingen steedsoverhetgesaldeerdegasverbruik
wordenberekend,wordtdehoogtevandebesparingmedebepaald
doordevolgendewaarinvoorzieningenwordengetroffen.Bijhet
samenstellenvantabel4.1 isuitgegaanvancondensorsofhet
omlaagbrengenvanheteluchtkachels,gevolgd doorgevelisolatie
(voorzetruit)eneenenergiescherm.
4.2.2 Netto-investering
Denetto-investering ishetsaldodatverkregenwordtdoor
debruto-investering teverminderenmetdesectorpremieende
premievolgensdeWetInvesteringsRekening (WIR).

1)

Bijeenlevensduurvan10jaarkomendecontantewaardenop
eenniveaudat22%lageris.
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Omaandesterkgestegenenergieprijzenhethoofd tekunnen
biedenzijndoordeOverheidmaatregelengetroffen terstimuleringvanenergiebesparende voorzieningen.Hiertoe iseenBeschikkingEnergiebesparende Maatregelenvankrachtmetalsstrekking
subsidie teverlenenopenergiebesparende investeringen.
Voorinvestering in:eencombi-condensor,condensorsvoor
heteluchtkachels enhetomlaagbrengenvanhangendekachelsgelden
besparingspercentages vanresp.15,13en12.Gevelisolatiedoor
middelvandubbelglaseneenenergieschermkomenopeenbesparingvanresp.9en20%.
Omdesector-enWIR-premieteberekenenenvervolgensde
netto-investering tekunnenvaststellen isvandehiernavolgende
investeringenuitgegaan:
combi-condensor:f2,50 perm2kasvoordecondensoren
f 4,- perm2voorhetleidingnet,
condensorsvoorheteluchtkachels:f3,25perm2.
omlaagbrengenvanhangendekachels:f2,50perm2.
gevelisolatied.m.v.eenvoorzetruit:f35,-perm2wat
overeenkomtmet f5,25 (15%vanf35,-)perm2kas.
beweegbaar scherm:uitgegaan isvanf10,-perm2 (exclusief
folie).
Doordesectorpremieinmindering tebrengenopdebrutoinvestering endeuitkomstvervolgens teverlagenmetdeWIR-premie(33%)resteerthetbedragdatgefinancierd moetworden
(netto-investering).
4.2.3 Vergelijkingvandebesparing (contantewaarde)ende
netto-investering
Bijhetplaatsenvancondensorsofhetomlaagbrengenvan
kachels ishetrendement zogunstig datdittypeinvesteringhet
eerstaandeordekomt (tabel4.1).Debesparingen overtreffen
vooralle teeltcombinaties inbelangrijkematedekosten.
Bijgevelisolatie eneenenergiescherm zijndebedragenonderstreeptwaarvandebesparing hoger isdandenetto-investering.Doorlichtverliesendaarmeesamenhangende verminderingvan
degeldopbrengstisdebesparing opdebrandstofkostennietalleenbepalend voorhetuitvoerenvanenergiebesparendevoorzieningen.Gevelisolatie (voorzetruit)blijkt ingegevensituaties
inhetgunstigstegevalbijeengasverbruikvan25m3perm2economischverantwoord eneenenergieschermmeteenaanschafprijs
vanf10,-perm2,vanaf21m3.Bijeeninvesteringvanf 7,50
perm2kaneenscherm-bijgegeven teeltschema's-reedsrendabelzijnbijeengasverbruikvan19m3.Indienwordt uitgegaan
vanfolieaandegevelinplaatsvandubbelglasblijktdegrens
vanhetgasverbruikvoor investeringvaneenschermnog lichtaf
tenemen.
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4.3 Aspect/van teeltvervroeging (eerderuitplanten)doorisolatievandekassen
Doorhetaanbrengenvangevelisolatie (dubbelglas)enhet
installerenvaneenenergieschermzoumetmindercapaciteitaan
verwarming kunnenwordenvolstaan.Aangezienopdemeeste bedrijvendezeinvoldoendemateaanwezig is,zoumenzonderextra
risico'shethoofdgewaseerderkunnenuitplanten.Vaneendrietal
teeltschema'siseensaldo-berekening uitgevoerdwaarbijwordt
uitgegaanvandenieuwesituatied.w.z.metgevelisolatie (dubbel
glas)eneenenergiescherm incombinatiemet 10dagenteeltvervroeging.

Tabel4.2 Saldo-berekeningenwaarbijisuitgegaanvanteeltvervroegingdoorisolatievandegeveleneenenergieschermper1000m2 (exclusief BTW)
tomaat-

tomaattomaat
(steenwol)

tomaatpaprika
(steenwol)

20/1-31/1
1/6-10/6
5/4- 1/11

20/1-31/1
20/6- 1/7
5/4-5/8

Teeltschema

sla

Plantperiode tomaat
Tus8enplanten tomaat/paprika
Oogstperiode tomaat

20/1-31/1

Opbrengsten
Af:directe teeltkosten
Beschikbaarvoorarbeid,
rente,afschrijvingen
overigealgemenekosten
Af:rente,afschrijving
enoverigealgemene
kosten
(exclusief arbeid)
Beloningvoorarbeid
Beloning peruur

f43.340,"18.260,-

f48.570,"20.045,-

f 53.310," 21.840,-

f 25.080,-

f28.525,-

f 31.470,-

"12.265,f12.815,f
19,40

" 14.810,f13.715,f
18,40

"14.745,f16.725,f
24,60

10/4-5/9

Desaldo-berekeningenintabel4.2 sluitenquateeltplanaan
bijtabel3.1 (hoofdstuk 3 ) . Voor 10dagenteeltvervroeging is
aangenomendatdeproduktiemet1kg perm2zaltoenemen.Deze
toename isopgrondvanLEI-administratiesvastgesteld.Teeltvervroeging zalnietalleendoorwerkenindeproduktie(aanvoerpatroon)maar zalookzijnuitwerkinghebbenopdegemiddelde
seizoenprijs.Voorlichtonderschepping doorgevelisolatie eneen
scherm is3,63%opdegeldopbrengst inminderinggebracht.Het
gasverbruik isaangepast aandenieuwe situatie (isolatie)en
voor 10dagen teeltvervroegingmet 2\ m3perm2verhoogd.
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Voorenergiebesparende voorzieningen is10%afschrijvingen
8%rente (van60%)berekend.
Defysiekeopbrengst zaldooreentoenameenerzijds (1kg
perm2)eneenafnamedoorlichtverliesvoorgevelisolatieeneen
schermanderzijds,praktischophetzelfdeniveaublijven.Mede
daardoor zaldetotalearbeidsbehoefteslechtslichttoenemen.
Gerekend ismet5-10uurper1000m2.
Het teeltplantomaat-paprika (steenwol)geeftmet f16.725,per1000m2hethoogste saldo,watneerkomtopeenbeloningvan
f 24,60peruur.Bijdeteeltcombinatiestomaat-slaentomaattomaat (steenwol)komendesaldiovereenmetresp.f19,40en
f 18,40peruur.
Invergelijkingmetdeoudesituatie (tabel3.1)levertisolatie incombinatiemet teeltvervroeging eenvoordeligverschil
datvarieertvanf3.505,-f3.875,-per1000m2endebeloning
peruurgaatomhoogmetf4,85 -f5,55.In2situatiesblijkt
bijnadehelftvanhetverschil temoetenworden toegeschreven
aanisolatieenhetoverigedeelaanvervroegingvandehoofdteelt.Het teeltschemamet tomaat-tomaat (steenwol)wijktmet30%
voorisolatie en70%teeltvervroeging afvanbeideandereteeltcombinaties.Deconclusiekanwordengetrokkendatenergiebesparendevoorzieningen incombinatiemetteeltvervroegingperspectiefbieden.

4.4 Aspectvanteeltvervroeging (eerderuitplanten)dooruitbreidingvandeverwarmingscapaciteit enisolatievande
kassen
Opbedrijvenmetheteluchtverwarmingtreftmen (voornamelijk
indeZuidelijke regio)naast staande,ookhangendekachelsaan.
Deverwarmingscapaciteit zalbijeendergelijk systeemvaakonvoldoende zijnomvroeg (beginfebruari)meteenhoofdteelt te
kunnenbeginnen.Daarvoor zaleencapaciteit nodig zijnvan
180-200kcal perm2.Bijeensysteemmethangendekachelsgaanwe
ervanuitdatgemiddeld 125kcalperm2aanwezig is,waarmee
vanafmediomaartmetdehoofdteeltwordtbegonnen.Dezeplanttijd sluitaanbijtabel3.2meteenteeltschemavantomaaten
komkommerbeidemeteenvoor-envolgteeltvansla.Energiebesparendevoorzieningen zoudeninditstadiumdehoofdteeltmet
ongeveer 14dagenkunnenvervroegen (beginmaart).Dit zouechter
weinig soulaasbiedenenbovendien zoumenmetdeuitvoeringvan
bestaande teeltplannen indeproblemenkunnenkomen.Deoplossing
moetwordengezocht inuitbreidingvandeverwarmingscapaciteit.
Doorhet plaatsenvaneenverwarmingsketel endaarop perkapvan
3,20m4slangenaantesluitenkandeverwarmingscapaciteitmet
70kcalperm2wordenopgevoerd d.w.z.datdebedrijvendaarmee
instaat zijnomevenalsdevroegeplantersbeginfebruarimetde
hoofdteelt tebeginnen.Debruto-investering vaneendergelijke
uitbreiding komtopf10,-perm2, inclusiefverwarmingsketelen
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anderevoorzieningen.Opdezeinvestering isdeWIR (33%)van
toepassing zodatuiteindelijk f6,70 perm2moetwordengefinancierd.Hiernazaldoorvergelijkingvankostenenopbrengsten
wordennagegaanwatheteffectisvanisolatievandekassenen
uitbreiding vandeverwarmingscapaciteit encombinatiemetteeltvervroeging.

Tabel4.3 Saldo-berekeningenwaarbijdoorisolatievandekassenenuitbreiding vandeverwarmingscapaciteit aanpassing vanhetteeltplanplaatsheeft
Teeltschema
Plantperiodehoofdteelt
Oogstperiodehoofdteelt
Opbrengsten
Af:directeteeltkosten
Beschlkbaarvoorarbeid,
rente,afschrijving en
overigealgemenekosten
Af:rente,afschrijving en
overigealgemenekosten
(exclusief arbeid)
Beloningvoorarbeid
Beloningperuur

tomaat-sla
20/1-31/1
10/4-5/9

komkommer-sla
20/1-31/1
1/3-5/9

f43.340,"18.260,-

f47.920,"21.190,-

f25.080,-

f26.730,-

"12.835,f12.245,f
18,55

"12.765,f13.965,f
20,10

Bijuitbreidingvandeverwarmingscapaciteitmet70kcalper
m2incombinatiemet isolatievandekassen(gevelisolatie,
scherm)isverondersteld,datbedrijvenmeteenverwarmingssysteemmethangendekachels-evenalsdevoorgaande paragraaf
- indeperiode20-31januarimetdehoofdteeltkunnenbeginnen
(tabel4.3).Deoudesituatie treffenweaanintabel3.2met
teeltschema'svantomaatenkomkommerdievanafhalfmaartwerden
uitgeplant.Doorvroegermeteenhoofdteelt tebeginnenmoetin
ditgevaleenslateeltwordenprijsgegeven.Hetsaldodatvoorde
aangewendearbeid beschikbaarkomtbedraagt bijhet teeltplanmet
tomaat f12.245,-enmetkomkommer f13.965,-watneerkomtop
resp.f18,55enf20,10peruur.
Zonder rekening tehoudenmetarbeid nemendesaldibij
tomaat-sla,toemet f6.210,-enbijkomkommer-slametf7.490,per1000m2.Omgerekend stijgtdebeloning peruurmetresp.
f 9,25 enf9,50.
Uitbreidingvandeverwarmingscapaciteit annexisolatievan
dekassenincombinatiemet teeltvervroeging blijktbijaangenomenuitgangspunten endeprijsontwikkeling vandelaatste jaren
lucratief.Indieneendergelijkeaanpassingopruime schaalzou

26

plaatsvindenmoet echter rekeningwordengehouden.meteendrukop
deprijzenwaardoorhet effect kanafnemen.Anderzijds komenslateelten tevervallenwaardoor opdezemarktmeer ruimteontstaat.
Menmoet zichafvragenofhet economischhaalbaar isommet
deuitbreiding vandeverwarmingscapaciteit zover tegaandat
nogeerderb.v.medio januarimetdehoofdteelt kanwordenbegonnen.

4.5 Slotbeschouwing
Depositievandelichtverwarmdebedrijven isinhetalgemeen zwakkerdanvandezwaarverwarmdebedrijven.Doordesterk
gestegenenergieprijzen kandevraagwordengesteld ofdelichtverwarmde bedrijvendehogerebrandstofkostenkunnenopvangen.
Hetdoelvanhet onderzoek isdeverschillende alternatievenvanuitbedrijfseconomischoogpunt tegenelkaaraf tewegen.
Energiebesparende maatregelen leiden totverlagingvande
brandstofkosten.Uithet onderzoekblijkt dat gevelisolatie
(voorzetruit)rendabel isbijeengasverbruikvanongeveer25m3
perm2eneenenergiescherm-met eenaanschafprijsvanf10,perm2bijeenhoeveelheid gasvan21m3.
Debegrotingenmakenduidelijkdat naarmate eerdermetde
hoofdteelt wordt begonnenhet bedrijfsresultaatgemiddeld beter
zalzijndanwanneer ineenlaterstadiumwordt gestart.Door
energiebesparende voorzieningen (gevelisolatie,energiescherm)
kunnen lagere temperaturen beterwordenopgevangen,waardoorhet
mogelijkwordt omeerdermet dehoofdteelt tebeginnen.
Doormiddelvan saldo-berekeningen ishet effectvanenergiebesparende investeringen enteeltvervroeging, eventueelgepaardmet uitbreiding vandeverwarmingscapaciteit berekend.
Bedrijvenmet eenwat grotereverwarmingscapaciteit (ruim 180
kcalperm2)met tomaat/komkommer alshoofdteelt kunnenopdeze
manier-bijde prijsontwikkeling vandelaatste jaren-eenverbetering vanhet bedrijfsresultaatbereikenvandrieàvierguldenpervierkantemeter.Opbedrijvenmet eenlichtereverwarming
(ca.125kcalperm2)diedoorgetroffenmaatregelen aanzienlijk
vroegerkunnenuitplanten,kanhetbedrijfsresultaat zelfsmet
zesàzevenguldenperm2 toenemen.Indiendergelijke aanpassingenopruime schaalzoudenplaatsvindenmoet echter rekeningwordengehoudenmeteendrukopdeprijzenwaardoorhet effectkan
afnemen.
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