Med. No. 339

TUINBOUW-ECONOMISCHE NOTITIESIE
BESCHOUWINGENOVERACTUELE ECONOMISCHE
VRAAGSTUKKEN INDETUINBOUW

November 1985

Landbouw-Economisch Instituut
Afdeling Tuinbouw

REFERAAT
TUINBOUW-ECONOMISCHENOTITIES II;Beschouwingen overactueleeconomischevraagstukken Indetuinbouw
AfdelingTuinbouwLEI
DenHaag,Landbouw-Economisch Instituut, 1985
191p.,tab.,fig.
Bundelartikelennaaraanleidingvanhetveertigjarig
bestaanvandeafdelingTuinbouwvanhetLEI.Hetmerendeelvan
deopgenomenbeschouwingenverscheen indeloopvan 1984en1985
alsartikelin tuinbouwbladen.
Tuinbouw/Nederland/Structuur/Bedrijfseconomie/Financiering/
Bedrijfsregistratie/Kwaliteit/Markt

Overname vandeinhoud toegestaan,mitsmetduidelijkebronvermelding.

Inhoud
Blz.
WOORDVOORAF
STRUCTURELEONTWIKKELINGEN
DeNederlandse sierteelt 1970-1985
W.G.deHaan
Vollegrondsgroenteteelt wordt
J.S.Buunna
zelfstandigebedrijfstak
Kosten,opbrengstenenbedrijfsA.Goudswaard
uitkomstenopchampignonbedrijven
BEDRIJFSECONOMISCHEONTWIKKELINGPERGEWAS
Leliebollenteelt,oogst1982;
C.O.N,deVroomen
resultatenvaneenjaaropbrengstL.J.A.M,vandeRotten
onderzoek
Economische aspectenvandeplantJ. Goedegebure
dichtheidbijappel
Deplaatsvandepeerophet
B.Mouris
fruitteeltbedrijf
Verkorting lelietrekduurbijde
C.O.N,deVroomen
teeltvan leliebloemen
ECONOMISCHEASPECTENVANENERGIEBESPARENDEMAATREGELEN
N.J.A.vanderVelden
Bedrijfseconomischeaspecten
kolenstook
BepalenvanweersinvloedenopgasE. vanRijssel
verbruikgoedmogelijk
Energiebesparende investeringen
C. Ploeger
bijkomkommers
Warmtepompen indeglastuinbouw:
G.Beers
noggeenwaarde-oordeel doorontbrekenvan"harde"meetgegevens
Invloedvan lichtgevoeligheid van
C.J.M.Vernooy
hetgewasopdekeuzevanenergiebesparende investeringen inkassen
Afbraakvankassenvooraanleg
C.Ploeger
bassinbijkomkommerteelt,
bedrijfseconomischbezien
RENTABILITEIT,FINANCIERINGENINVESTERINGEN
Notities inzakerentabiliteit en
L.vanNoort
financieringvandetuinbouw in
Nederland
A.G.vanderZwaan
Analysevanverschillen inbedrijfsresultaatop gespecialiseerde
boomteeltbedrijven inBoskoope.o.
I enII
Investeringen indeglastuinbouw
N.S.P.deGroot

7
14
20

27

33
40
45

51
58
63
69
76
86

94

103
108
112

Biz.

OVERNAMEPROBLEMATIEK
N.S.P.deGroot
N.S.P.deGroot
Y.P.P.M.vanLeyen

De financiëlepositievanjonge
glastuinders
Continuïteit ende noodzakelijke
vermogensvorming opeenglastuinbouwbedrijf

123
128

BEDRIJFSREGISTRATIE EN BEDRIJFSBEGELEIDING
J.T.W.Alleblas
Bedrijfsregistratiealsmanagement134
instrument
Investering inbeplantingen,een
138
J. Goedegebure
rekenmodel
N.S.P.deGroot
A.F.vanGaasbeek
Kandeprijsvanopengrondsgroenten 147
H.Tap
wordenvoorspeld?
A.Boers
Ervaringenmetwekelijkse
152
registratie gasverbruik
KWALITEIT
M.L.Joosse

M.L.Joosse
B.M.M.Kortekaas

PRODUKTVERNIEUWING
E.H.J.M,deKleijn

MARKTONDERZOEK
A.G.vanderZwaan
E.H.J.M,deKleijn
A.F.vanGaasbeek

Derelatie tussenproduktieniveau, 157
vruchtgrootte enopbrengstprijs
bijappel
Economische aspectenvandekwali- 163
teitvanplantmateriaal
Prijseffectenvanproduktkenmerken 169
bijtrosanjers

WanneerUnieuweonbekendeprodukten175
wiltgaantelen

De afzetvanboomteeltprodukten in 179
Nederland
Verschillenenovereenkomstenvande182
Nederlandse enWestduitsesierteeltmarkten

Woord vooraf

Begin1971verscheen,tergelegenheidvanhet25-jarig
bestaanvandeafdelingTuinbouwvanhetLEI,debundel
"Tuinbouw-economische notities".Thans,nudeafdelingTuinbouw
40jaarfunctioneert,verschijnt "Tuinbouw-economische notities
nr.2".Beidepublikatieshebbengemeendatzebestaanuiteen
aantalbeschouwingenwaarvandemeestealeerder,enwelinde
vakpers,zijnverschenen,enuithoofdedaarvangerichtzijnop
eenbreed lezerspubliek.
Groteverschillenbestaanerindekeuzevandebehandelde
problematiek; in1971wasdezevooralgewas-enbedrijfstakgericht,indezebundel ligthetaccentmeeropeenbenadering
naar probleemgebied.
Beidebundelsgeveneenindruk(ennietmeerdandat)vande
publicistische activiteitvandemedewerkersvandeafdeling
Tuinbouwalsafgeleidevanhunonderzoektaak.

Dedirecteur,

DenHaag,november1985

J.deVeer

DENEDERLANDSE SIERTEELT 1970-1985
W.G.deHaan

Inleiding
Indeperiode 1970-1985hebbendeteeltenafzetvansierteeltgewassen inNederlandeensterkeontwikkelingdoorgemaakt.
Enerzijdskandezewordengezienalseengevolgvandeopheffing
vanteeltbeperkendemaatregelendieinde loopvandejaren '60
werd gerealiseerd,anderzijdsenvooralalsgevolgvanmarktvergroting.Deze laatstekantendele,ennietverder danomstreeks
1980,worden toegeschrevenaantoenemendewelvaart,metnamein
deE.E.G.,waardoorbijsteedsgroterebevolkingsgroepenhetgebruikvansierteeltprodukteningangvond.Daarnaast echter iser
sprakegeweestvanverdringing vanconcurrentenopdeafzetmarktenvoorhetNederlandseproduktenhetontsluitenvannieuwe
markten.
Desiergewassensector inNederlandkanwordenonderverdeeld
inbloembollenteelt,boomkwekerijenbloemisterij (snijbloemenen
potplanten).De ontwikkelingen indeze subsectoren indebeschouwdeperiodezijnnogaluiteenlopend geweest.Inhetnuvolgendezullendezeverschillenwordenaangeduid,envanenigcommentaarwordenvoorzien,dateen (gedeeltelijke)verklaringkan
biedenvoordegeconstateerdeverschillen.

De bloembollen
Indebeschouwdeperiodesteeghetareaalbloembollenmet
19% (van12229 tot 14558ha)endaaldehetaantalbedrijvenwaar
dezegewassenwerdengeteeldmetruimdehelft (van8968tot
4161).De schaalvergrotingbijdeproduktie,diezichalvoor
1970duidelijkhadgemanifesteerd,zettezichkrachtigdoor.In
allegrootteklassenbeneden3hadaaldehetaantalbedrijven,het
aantalmet3-5 hableefnagenoeg gelijk,endatmetmeerdan5ha
bloembollennamsterktoe (van400 tot856).Opvallend daarbijis
datzichgeenverderespecialisatieheeftvoorgedaan.Hetpercentageopbloembollenteelt gespecialiseerde bedrijvenbleef inde
afgelopen10jaar staanopongeveer55%,terwijlopdezebedrijvenrond80%vanhet areaalwerdaangetroffen.
Degeconstateerde toenamevanhetbloembollenareaal komt
vooralvoor rekeningvande lelieteelt,diesinds 1965eenpraktischononderbroken groeiheeftdoorgemaakt.Hier issprakegeweestvaneenbelangrijke doorbraak,doordat,alsgevolgvande
ontwikkelingvaneennieuwenveelzijdig sortiment,debloemisterijde lelieheeft "ontdekt".Het isteverwachtendatdelelieteeltnogwelverder terreinzalwinnen.

Bijdeanderebloembolgewassen zijndeontwikkelingenveel
minder spectaculair.Alleendetulpenteelt vertoondeeenflinke
uitbreiding,waarbijdevroegere "magische"grensvan6000ha
werd gepasseerd.Waarschijnlijk isditvooralhetgevolgvande
toetreding vanEngeland enDenemarken totdeE.E.G.,waardoorde
tulpenteelt indielandenonder sterkeredrukvandeNederlandse
concurrentie iskomentestaan.Opvallend isdaterweinigveranderingenzijnopgetreden indearealenvanhyacinten,narcissen
engladiolen;ookde fysiekeopbrengstenbijdezebolgewassen
vertoondennietveelontwikkeling.Alleenbijtulpennamendeze
toeonder invloedvanhet stijgende aandeelvandeDarwin-hybrideninde jaren '70,welkaandeel sindsdien echterweerwatis
teruggelopen.
Indeafzetvanbloembollenwordt doorgaanssterkdenadruk
gelegdopdeexport,hoewelhetbinnenland,hoofdzakelijkviade
teeltvanbolbloemen,degrootsteafnemeris.
De exportvanbloembollenbereikte in1984eenwaardevan
ruim f870miljoen,terwijl in1985degrensvan f900miljoen
zalwordenoverschreden.Gemeten inreëlewaarden tenopzichte
van 1970betekentditechtereenteruggangvan6%.Hetgeëxporteerdekwantumbedroeg in1984ruim140.000ton,hetgeeneen
stijgingbetekent tenopzichtevan1970van34%.
Over deafzetvanbloembollennaarhetbinnenlandkaneen
indicatiewordenverkregenuitdeaanvoerenvanbolbloemen opde
Nederlandsebloemenveilingen: (Tabel1 ) .

Tabel1 Aanvoeren1970-1984vanbolbloemen opNederlandsebloemenveilingen
(in1000stuks)
1984
1970
gladiool (Rr .bl.)
iris
taklelie
narcis
tulp

44973
96691
10051
130398
294994

1984 1970
82511
221611
176324
227247
620939

x100 verhouding 84/70
bollenareaal

183
229
1754

174
210

85
147
700
109
112

Sinds 1970zijndeveilingaanvoerenvanbovenstaande bolbloemensterk (spectaculair: lelies)toegenomen.Hetproduktieareaalvandedesbetreffendebollenteelt (deleveranciervanhet
uitgangsmateriaal)namevenwel inveelminder sterkematetoe.

Geziendegeringeontwikkeling indefysiekeopbrengstenperha
moet diteropduidendateenrelatiefgroterdeelvandebloembollenoogst inhetbinnenlandmoetzijnafgezet tenbehoevevan
deproduktievanbolbloemen.D
Deze toegenomenproduktievanbolbloemenwerdvooreenbelangrijkdeel geëxporteerd,enditbetekendeeenhandicapvoorde
exporteurvanbloembollen,diezijnbroeierijafzet zagbedreigd.
Alsantwoordhierophadmenbijdeexportvanbloembollenmeer
het accentkunnen leggenopdezogenaamde droogverkoop,diedus
gericht isophet gebruikvanbloembollenalsperk-entuinbeplanting.Dit isechter slechts inbeperktematehet gevalgeweest. Inhetseizoen 1971/72was46,2%vandeexportwaardebestemdvoor dedroogverkoop,inhet seizoen1983/84nietmeerdan
51,4% (in1981/82 55,5%). Inlandenmeteentraditioneel grote
broeierijafzet,zoalsWest-Duitsland enZweden,isde totalebollenafzetdanookteruggelopen.
Deexportvanbloembollenwasenisinhoofdzaak opE.E.G.landengericht;zowel in1970alsin1984wasditvoor63%van
hetexportvolumehet geval.ItaliëenFrankrijkhebbenzichdaarbijsterkegroeiers getoond.BuitendeE.E.G.wordt ruimeenderdedeelvandeexport afgezet,verdeeld overeengroot aantal
landen.DeexportnaardeU.S.A. isrecentelijk sterktoegenomen,
najarenlang ophetzelfdeniveau tehebbengestaan.De gunstige
dollar/guldenverhoudingzalhierzonder twijfelopvaninvloed
zijn (geweest).Ofditzal leidentoteendoorbraak opdeAmerikaansemarkt dient tewordenafgewacht.

Deboomkwekerij
Indeperiode 1970-1984namhetareaal boomkwekerijgewassen
(exclusiefvasteplanten)toemet69%(van3594tot6065ha).Het
areaalrozestruiken liepdaarbijterug,inalleanderecategorieentraduitbreidingop,het snelstbijbos-enhaagplantsoen,
(+153%). Opvallend isdat,vooralsinds 1981,dearealenmettypische siergewassenwat zijnteruggevallen,watkanduidenopeen
verminderdekoopkracht bijparticulieren.Hetaantalbedrijven
metboomkwekerijgewassen namtot 1981 toemet28%(tot3740)doch
daalde sindsdienweerenigszins.Hetkleinschaligekaraktervan
de boomkwekerijbleefdaarbijgeheel instand;alleenhetaantal
bedrijvenmetminderdan1/4haverminderde,inalleandere
grootteklassennamhet toe.Vandebedrijven is72%gespecialiseerd,met87%vanhettotaleareaal.

1) Deze gedachtengang lijkt instrijd tezijnmethet feitdat
degeconstateerde groeivanhetareaalvan19%gepaard isgegaanmet eengroei inhetexportvolumevan34%.Binnenhet
bestek vandezebeschouwingkanhieropnietverderwordeningegaan.

Hoeweldaar geengegevens overbestaanmoethetwaarschijnlijkwordengeacht dathetopbrengstniveaubijboomkwekerijgewassenniet ofnauwelijks istoegenomen.Debelangrijkste teelttechnischeverandering diezichheeftvoorgedaan isdeteelt in
(doorgaans plastic)containers.Deze isweliswaar arbeidsintensieverdandeteelt indevollegrond,dochheeft alsvoordeel
datnietbehoeft tewordengerooid,terwijlbovendiendeafzet in
beginselhetgehele jaarkanplaatsvinden.
Watbetreftdeafzetzijnalleenvergelijkende cijfersmet
betrekking totdeexportwaardebeschikbaar.Deexportomzet isin
deperiodevanaf 1970meer danvervijfvoudigd,totf300miljoen,
hetgeeneenreëlewaardetoename (tenopzichtevan 1970)betekent
van53%.
Bijna80%vandeexportwaardewordtverkregen indeE.E.G.landen;in1970bedroeg ditpercentagenog72.West-Duitsland is
veruitdegrootste afnemer,gevolgddoorEngeland,datopzijn
beurt (enopgroteafstand)wordt gevolgd doorFrankrijk.Buiten
deE.E.G.zijndeU.S.A.enCanadarelatiefbelangrijkemarkten
(in19845%)met eenstijgendaandeel,terwijlZweden (4%)al
enkele jareneendalende lijnvertoont.
Over destructuurvandeexportzijnweinig gegevensbeschikbaar.Welkanwordengesteld datdeNederlandse exportoverwegend aanvullendvankarakter is,gezienhet feitdat"hetbuitenland",enmetnamedelandenwaarnaarNederland exporteert,
zelfovergrotearealenbeschikt.Ondoorzichtigheid kenmerktde
boomkwekerijafzet.Het "vak"schijntzicherwelbijtebevinden;
erisweinig ofgeensamenwerking tebespeuren,nochbijdeproduktie,nochbijdeafzet.Het aantalexporteursnam indeperiodevanaf 1970toevan471 totbijna900.
Watwelnieuw is,isdeafzetvanboomkwekerijproduktenvia
debemiddelingsbureausvandeNederlandse bloemenveilingen.Deze
vertoonde gedurende de laatste jareneensnellegroei,enbereikte in1983eenwaardevanruim f22miljoen,voornamelijkgebaseerd opprodukten geteeld incontainers.Inboomkwekerijkringen
wordtniet altijd evenpositiefgedachtoverdezeontwikkeling,
enerkendmoetwordendathet "veilingkanaal"nietvooralle
boomkwekerijproduktengeschikt zal zijn.Desondanksmoethetniet
uitgeslotenworden geachtdatde afzetviadeveilingvanveel
betekeniskanwordenvoorbepaaldeprodukten,waarbijvooralkan
wordengedacht aanspecifieke sierheesters die indezelfdeafzetkanalenalsbloemisterijgewassenkunnenwordengebracht.Ditkan
ook leiden totmeer specialisatie opdeproducentenbedrijven.
Vooralsnogkandeboomkwekerijwordengetypeerd alseensectorwaar,zowelwatbetreft deproduktie alsdeafzet,hetambachtelijkeelementnog sterkoverheerst,endie nogniet toeis
aaneenherstructurering naarhetvoorbeeld vanbijvoorbeeld de
glasteelten.Deontwikkeling alsgeheelvandezesector,zowel
naarareaal,aantalbedrijvenenexport,scoortechter positiever
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danbijbloembollenwaarzicheensterkere schaalvergroting heeft
voorgedaan.

Debloemisterij
Veruit debelangrijkste ontwikkelingbinnendeNederlandse
sierteeltheeftde sectorvandebloemisterijteziengegeven,
zowelbijsnijbloemenalsbijpotplanten.Het totaleareaalbloemisterijgewassenonderglasnam indeperiode 1970-1984toemet
151% (van1634tot4109 ha). Het aantalbedrijvenmetbloemisterijgewassenonderglasnamtot1975nog toevan7100totruim
8300,dochnamnadiengeleidelijk aftot7600.De sterkstegroei
valtbijdepotplantenteelt tezien (van194naar 620ha),doch
ookbijdesnijbloemendedenzich indrukwekkende ontwikkelingen
voor,bijvoorbeeldbijde teeltvantrosanjers,gerbera's,lelies
enorchideeën.Daarnaast isookdeteeltvanbloemisterijgewassen
indeopengrond,enmetnamevansnijbloemen,inde laatstejarenvanveelbetekenisgeworden.Hetgemengdeboeketvanbuiten
geteelde zomerbloemen isinsnelleopmars.
Deomzettenvandebloemenveilingen (inclusiefdebemiddelingsbureaus)stegenindeperiodevanaf 1970metnietminderdan
580% (totruim f3miljard), inreëlecijfersmet 180%.Hierbij
dient tewordenbedachtdateendeelvandepotplantenomzet zich
buitendeveilingen omvoltrekt.
Hetmerendeelvandebloemisterijproduktiewordtgeëxporteerd,in1984voorbijna f3,2miljard;deexportomzet van snijbloemennamtoevanaf 1970,quavolumemet440%,inreëlewaarde
met 183%,bijplanten (potplantenenjongmateriaal)werdeenvolumegroeivan1200%bereikteneenreëlewaardetoenamevan650%.
Spectaculair isdeexportontwikkeling geweestnaar landenals
Engeland enFrankrijk,terwijl-recentelijk-ookverafgelegen
markten (U.S.A.,Canada,Golfstaten)zich totsnellegroeiers
bleken teontwikkelen,ondankshet feitdatdezevialuchttransportmoetenwordenbevoorraad.
Dezeexpansie ismogelijk geweestdoordespecifiekeproduktie-enafzetstructuur voorbloemisterijprodukten zoalsdiein
Nederland bestaat,endiehetgevolg isvandewerkingvanhet
veilingsysteem. Ditnamelijkheeftdeproducentenverlostvande
noodzaak zelfeenafzetvoorhunproduktie tezoeken,alsgevolg
waarvaneenverdoorgevoerde specialisatie bijdeproduktiekon
wordendoorgevoerd.Anderzijds leiddeditertoedatopeenbeperktaantal (veil)punten iederedagopnieuwdeproduktie inal
zijnverscheidenheidwordt geconcentreerd,watdehandeldegelegenheid geeft zichoptimaalensneltebevoorraden.Ookmoetwordengewezenopdealertheidvandithandelsapparaat dat instaat
blijktsnelenbetrouwbaar tekunnenwerken.Tenslottemoeten
wordengenoemd desterkverbeterdeverzorgingvandeproduktie,
dehoogopgevoerde servicevandeveilingen,zowelaanproducent
alshandelaar,despecifiekeverpakkingen,enniet tevergeten
11

de toenamevandebudgettenvoorverkoopbevorderendeactiviteiten.
VooreendeelheeftdeNederlandse expansie geleid tothet
wegdrukkenvandebuitenlandse concurrentie; inlandenalsEngelandenFrankrijk isnauwelijksnog sprakevanuitbreiding van
hetbloemisterijareaal,inWest-Duitsland loopthetzelfswatterug.De structuurvanproduktie enverhandelingverschilt erduidelijkvandie inNederland: daarveelalbedrijvenwaareenverscheidenheid aanproduktenwordtgeteeld afgestemd opdeeisen
vandeeigenafzet,hierzeeroverwegend sterk gespecialiseerde
produktiebedrijven zonder afzetfunctie,welke laatste immers (via
deveilingen)dooreeneveneens gespecialiseerd afzetapparaat is
overgenomen.
Hetproduktievolume vandebelangrijkste snijbloemenis
sinds 1970toegenomenmet 165%,daarnaast iseennogveelsterkereuitbreiding opgetredenbij"kleinere"gewassenenniet tevergetenbijdeopengrondsbloemen.Talrijkenieuwecultuurvariëteitenzijndaarbijgeïntroduceerd;hetzelfde geldtvoor depotplantenteelt.Devergaande specialisatieheeftbovendien geleid tot
belangrijke rationalisatie bijdeproduktie,niet inhetminst
ookbijpotplanten,hetgeenheeft geleid tothet indehandhoudenvandeproduktiekosten.
Indit"geweld"zijndebolbloemenrelatiefwat achtergebleven
(zieook tabel 1 ) ,metuitzonderingvande lelies.Ditkanonder
andereworden toegeschrevenaanhet seizoenmatigekarakter vande
bolbloementeelt (metuitzonderingvan lelies),dochwellichtook
aandebeperktehoudbaarheid vanbolbloemen (wederommetuitzonderingvan lelies!).Desondankskandebolbloem (envooralde
tulp)door zijnpopulariteit inlandenalsFrankrijk ende
U.S.A. als"trekpaard" fungerenbijhetopenbrekenvandemarkt.
Eenbeterehoudbaarheid zoudepositievandebolbloemenevenwel
kunnenversterken.

Enkele slotopmerkingen
Degeconstateerdeverschillen tussendedrie subsectoren in
desierteelt zijnopvallend.Debloembollenteelt isingroei duidelijkachtergeblevenbijdeboomkwekerij,terwijl debloemisterij inhetgehele sierteeltgebeuren eenoverheersende rolheeft
gespeeld (envooralsnog zalblijven spelen).De sterkespecialisatie,zowelbijdeproduktie alsdeafzetheeftdebloemisterij
veelvoordeelopgeleverd.Daarbijkanechternietwordenvergeten
datdebloemisterijafzet voorhetovergrotedeel isgerichtop
"dejuffrouw",eeneufemistische aanduidingvoor eenzeergevarieerdpubliekvaneindverbruikers.Bijdebloembollen enboomkwekerijafzet isdit inminderematehet geval;afzet alshalfproduktaanprofessionelegebruikerskomthier eveneensvoor (jonge
vruchtbomen,broeibollen),terwijl indeboomkwekerijookveel
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wordt afgenomendoor"grootgroenvoorzieners",dieallehunspecifiekemarktkennen.
Geconstateerdwerd dat indebloemisterijhetaandeelvande
bolbloemen relatief isverminderd,dochdatditanderzijdsniet
heeft geleid toteensterkeuitbreidingvandedroogverkoopvan
bloembollen.Eenmogelijkeverklaringkan liggeninhet feitdat
dewaardering voorbloembollenalstuinbeplantingvooral tevinden isbijeenbetrekkelijk kleinegroep tuinbezitters,endat
velendevoorkeur gevenaanconcurrerende produkten.Perkplanten
zijnhiervaneenvoorbeeld;zekomen insteedsbredereenvroegere sortimentenopdemarkt,verheugenzichineen langere
levensduur,enzijndanook,geziendeze levensduur,relatief
goedkoper.
Concluderend kanwordengestelddatdeverschillen inontwikkelingvandeverschillende sectorenindesierteeltverband
houdenmet deverschillendemarktenwaaropmoetwordenafgezet.
Voor zover opdezelfdemarktenwordtgeopereerdheeftdebloembollensector terreinverloren aandebloemisterij,waarbijhet
beperkter gebruikskader vanbloembollenenbolbloemeneenrolkan
hebbengespeeld.
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VOLLEGRONDSGROENTETEELTWORDTZELFSTANDIGE BEDRIJFSTAK 1)
J.S.Buurma

Vanouds staat devollegrondsgroenteteelt bekend alseengemengdebedrijfstak.Naastgespecialiseerdevollegrondsgroentetelerszijnervele landbouwers englastuindersdievollegrondsgroententelen.Dezewetenschapbezorgt degespecialiseerde vollegrondsgroentetelers nog steedsangstbeelden:Hoereagerende
melkveehouders opdesuperheffing?Hoereagerendeglastuinders
opdegasprijzen? etc.UitLEI-onderzoekblijkt,datdetoekomst
niet tepessimistisch ingezienmoetworden.Doormechanisatieen
rationalisatie isdeconcurrentiepositie vande gespecialiseerde
vollegrondsgroentebedrijven versterkt.Onderstaand artikel geeft
eensamenvattingvanhetbetreffendeonderzoek.

Aantallen bedrijven
Debedrijvenmetvollegrondsgroenteteelt vormeneenbontgezelschap.Naastdegespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven
zijnerenerzijdsglastuinbouwbedrijven enanderzijds akkerbouwbedrijvenmetvollegrondsgroente.Tussendezeuiterstenkomennog
allerleiovergangsvormenvoor.Voortbordurend opditpatroonwordeninditartikel zevenbedrijfstypen onderscheiden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

glastuinbouwbedrijven;
glastuinbouw/vollegrondsgroentebedrijven;
vollegrondsgroentebedrijven;
vollegrondsgroente/akkerbouwbedrijven;
akkerbouwbedrijven;
akkerbouw/veehouderijbedrijven;
veehouderijbedrijven.

Tabel 1geefthetverloopvandeaantallenbedrijvenmet
vollegrondsgroente perbedrijfstype.Over deperiode 1975-1983 is
hetaantalbedrijvenmetvollegrondsgroente gedaaldvan23.105
naar 18.266;eendalingvanruim20%.
Dedalingvanhetaantalbedrijvenmet vollegrondsgroente
komtgrotendeelsvoor rekeningvandeglastuinbouwbedrijven ende
veehouderijbedrijven.Hetaantalgespecialiseerdevollegrondsgroentebedrijven isnagenoeg stabiel,terwijlhetaantalakkerbouwbedrijvenmetvollegrondsgroente toeneemt.

*) Geplaatst in"GroentenenFruit",5april1985
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Tabel 1 Aantallenbedrijvenmet vollegrondsgroente
Glas-Glas/Vollegr.V.gr.gr./Akker-Akker-Veeh. Totaal
tuin-v.gr.groente akkerb. bouw bouw/ bebouw-gr. bedrij- bedrij- bedr. veeh. drijbedr.bedr.ven
ven
bedr. ven
1975
1979
1983

4.257
3.070
2.565

847
655
622

3.717
3.494
3.579

1,.200
1..308
1..078

3.896
4.383
4.820

1.270

2.581 23.105

995 2.010 19.873
783 1.546 18.266

Uitbovenstaandekangeconcludeerdwordendatbinnendevollegrondsgroenteteelt de sterksteposities ingenomenwordendoor
deakkerbouwbedrijvenendegespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven.

Produktie-omvang
Het isduidelijkdatdevollegrondsgroenteteelt opeenakkerbouwbedrijfmeestaleenbijzaak isenopeengespecialiseerd
vollegrondsgroentebedrijfeenhoofdzaak.Deontwikkelingvande
aantallenbedrijvenperbedrijfstypezegtdaaromweinigoverde
produktie-omvangvandevollegrondsgroenteteelt opdeverschillendebedrijfstypen.
Om inzicht indeproduktie-omvang tekrijgen,isdevollegrondsgroenteteelt opdeverschillende bedrijfstypenuitgedrukt
instandaardbedrijfseenheden (afgekort:sbe).De sbeiseenmaat
voordenetto-toegevoegdewaarde (beloningvoorgrond,arbeiden
kapitaal)dieondernormaleomstandighedenmeteenteeltverdiend
kanworden.
Intabel2isdeproduktie-omvangvandevollegrondsgroenteteeltopdeverschillendebedrijfstypenweergegeven.Detotaalomvang schommelt indeperiode 1975-1983 rondde800.000 sbe.Per
bedrijfstypeverschiltdeontwikkelingvande produktie-omvang
sterk.
Tabel 2 Produktie-omvang (x1000sbe)vollegrondsgroente
Glas-Glas/Vollegr.V.gr.gr./Akker-Akker-Veeh.
tuin-v.gr.groente akkerb. bouw bouw/ bebouw-gr. bedrij- bedrij- bedr. veeh. drijbedr.bedr.ven
ven
bedr. ven
1975
1979
1983

68
53
54

38
32
37

286
294
359

70
73
60

101
130
142

25
22
1.9

Totaal

40
35
32

800
785
829
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Opdegespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven endeakkerbouwbedrijvenneemt deproduktie-omvang overdebeschouwde
periodeduidelijk toe.Bijdeanderebedrijfstypenneemtdeproduktie-omvang indezelfdeperiodeduidelijk af,metname inde
veehouderijsector.
Doordebovengenoemde ontwikkeling ishetaandeelvandegespecialiseerdevollegrondsgroentebedrijven indeproduktie-omvang
gegroeid van36%in1975naar43%in1983.Hetaandeelvandeakkerbouwbedrijven isoverdezelfdeperiode toegenomenvan13%naar
17%.
Uithetbovenstaandekanwordengeconcludeerd,datbinnende
vollegrondsgroenteteelt eenduidelijkeontmenging optreedt.Daarbijwordt deproduktie geconcentreerd opgespecialiseerdevollegrondsgroentebedrijven enopakkerbouwbedrijven.
-

Teeltplan samenstelling

Blijftdevraag,inhoeverrede vollegrondsgroentebedrijven
endeakkerbouwbedrijven eikaars concurrentenzijn.Voordebeantwoording vandezevraag isnaardeverdeling vanhetvollegrondsgroente-areaal overdeverschillende bedrijfstypengekeken.UithetLEI-onderzoekblijkt,datdezeverdelingvangewas
totgewasverschilt.Tabel3toontdeverdelingvoorenkelebelangrijke (groepenvan)gewassen.
Uitdeze tabelblijkt,datde intensievegewassenvoornamelijkopgespecialiseerdevollegrondsgroentebedrijven geteeldwordenendeextensievegewassenvoornamelijk opakkerbouwbedrijven.Bijvergelijkingmetvoorgaande jarenblijkt desituatie in
1983hetresultaat tezijnvaneengeleidelijke ontwikkeling.Met
de loopder jarenzijndeintensievegewassennaardegespecialiseerdebedrijvengeschovenendeextensieve gewassennaardeakkerbouwbedrijven.
Tabel3 Arealen (ha)vollegrondsgroente in1983
Glas-Glas/Vollegr.V.gr.gr./Akker-Akker-Veeh. Totaal
tuin-v.gr.groente akkerb. bouw bouw/ bebouw-gr. bedrij- bedrij- bedr. veeh. drijbedr.bedr.ven
ven
bedr. ven
prei
bloemk.
spruitk.
winterpeen
uien
peulvruchten
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269
201
263

135
159
237

1.062
1,.432
3.045

63
97
863

35
22
582

15
9
142

58
14
192

35
62

24
23

400
1.521

211
1.134

452
10.064

51
631

74
1,.561
118 14,.875

116

53

951

560

8.712

844 1.139

1,.870
2.,280
5..864

13,.087

Samenvattend kanwordengeconcludeerd,datde"concurrentie"
tussendegespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven endeakkerbouwbedrijven isovergegaan ineen"taakverdeling".Daarbij
richtdeeerstegroepbedrijvenzichopde"fust-produkten"voor
deversemarkt endetweedegroepopde"bulk-produkten"voor
handel enindustrie.

Achtergronden
Degespecialiseerdevollegrondsgroenteteler zalnuwillen
wetenofdevroegereconcurrentie uit deglastuinbouw,deveehouderijendeakkerbouwniet terugkomt.Daarvoor dienendeoorzaken
vandeopgetredenontwikkelingnagegaanteworden.Hetgaaterom,
ofdeoorzaken tijdelijkofblijvendzijn.
Alsoorzakenvoor deopgetredenontmengingkunnenwordengenoemd:
*

*

*

detoenemendemechanisatievanteeltenoogst.
Mechanisatie leidt inhetalgemeen totspecialisatieen
schaalvergroting.Immersomde investering terug teverdienenendevrijkomende arbeid tebenutten,zullendebetrokkenbedrijvengrotere arealengaantelen;
detoenemende investeringen inkoelhuizen,installaties,
etc.
Omdekostenpereenheid produkt zolaagmogelijk tehouden,
dienengenoemde investeringen zogoedmogelijk benut teworden.Ditkandoorverlengingvanhetbewaarseizoen/trekseizoen.Hierdoorwordenanderegewassenuithet teeltplanverdrongen;
debeterearbeidsbenutting opgespecialiseerdebedrijven.
Deervaring leert,datdearbeidsbenutting toeneemtmetde
omvang endespecialisatiegraad vanhetbedrijf.Gezienhet
groteaandeel (* 50%)vandearbeid inhetkostenpakketkunnenschaalvergroting enspecialisatie totaanzienlijke kostenbesparingen leiden.

Vanbovenstaande oorzakenkanwordenvastgesteld,datzij
grotendeelsblijvend vanaardzijn.Tegendieachtergrondmag
verwachtworden,datdevroegereconcurrentie opafstandkanwordengehouden.
Gelegenheidstelerszulleninhet algemeenmethogereproduktiekosten temakenhebbenendaardoornaverloop vantijdweer
afhaken.

Knelpunten
Specialisatie enschaalvergrotingbrengennietalleen lusten,maarook lastenmetzichmee.Omindelustentekunnende17

len,moetendebedrijfsorganisatie endebedrijfsvoering ingrijpend gewijzigdworden.Voorveelvollegrondsgroentebedrijven levertditknelpuntenop.
Alsknelpuntenbijdebedrijfsaanpassingkunnenwordengenoemd:
*

demogelijkhedenvanbedrijfsvergroting.
Inverschillende teeltgebieden staatdegrondmarkt onder
druk.Als eralgrondvrijkomt,danmoet diemeestalduur
betaaldworden.Gevolg isvaak,dathetbedrijfopdeoude
voetwordtvoortgezet endaardoor steedsverder achter
blijft;
de financieringvaninvesteringen.
Indevollegrondsgroenteteelt bestaatvanoudseenzekere
huivervoor financieringmetvreemd vermogen.Dezehuiver
is/wordt ingegevendoordewisselvalligebedrijfsresultaten
doordejarenheen.Opzicheenbegrijpelijke zaak.Anderzijdsmoetdezehuivererniet toeleiden,datdearbeidskosten (pereenheidprodukt)uitdehand lopen.Opveelvollegrondsgroentebedrijven zijndearbeidskosten tehoog;
deopvattingenoverrisico-spreiding.
Veelvollegrondgroentetelers hebbendeneigingomprijsrisico'sbelangrijker tevindendanteeltrisico's.Omprijsrisico'stevermijdenwordtdaneenbreed gewassenpakketaangehouden.Daarbijwordtdanvergetendatdeteeltrisico's(lagereopbrengstenkwaliteit)bijeenbreed gewassenpakket
vaakmeerdanevenredigtoenemen.

*

*

Samenvattend kanwordengeconcludeerd,datdoordeontwikkelingenindeafgelopenjarenhogereeisenaanhetbedrijfsbeheer
gesteldworden.Opveelvollegrondsgroentebedrijven zijnbedrijfsorganisatie (afstemmingvanteeltplan,arbeidenbedrijfsuitrusting)enbedrijfsvoering (teeltplanning/arbeidsplanning)
voorverbeteringvatbaar.

Toekomst perspectief
Eenbelangrijkvraagpuntbijdebedrijfsontwikkelingvormen
detoekomstverwachtingenvoordebedrijfstak.Voordevollegrondsgroenteteeltwordendiealsvolgtingeschat.
Uit afzetprognosesvanhetLEIblijkt,dathet totaalareaal
vollegrondsgroente zonderprijsbederfmet*1%perjaarkantoenemen.Voor 1990zoudateenproduktie-omvangvan±850.000sbe
betekenen.Rekeninghoudendmeteenvoortgaandeontmengingzalde
produktie-omvangopgespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven
naarverwachting stijgenvan ± 360.000sbein1983naar±410.000
sbe in1990.Voor debetreffendebedrijvenbetekent diteengroei
van*2%perjaar.
Door dezegroeikanhetaantalgespecialiseerdevollegronds18

groentebedrijvennaarverwachting oppeilblijven.Hetzelfde
geldtvoorhetaantal arbeidsplaatsen opdebetreffende bedrijven.Ditvrijgunstige toekomstbeeld betekentniet,datergeen
bedrijvenzullenmoetenafhakan.Deervaring leert,datdekleinerebedrijvengeleidelijkverdwijnenendatdaargroterevoor
terugkomen.
Ookoverdeprijzenmoetniet teoptimistisch gedachtworden.Door allerlei produktiebeperkendemaatregelenvandeEuropeseGemeenschap zaleenaantalveehoudersenakkerbouwersgeneigd zijnhunheil indevollegrondsgroenteteelt tezoeken.De
prijzenzullendaardoor onderdrukblijvenstaan.

Samenvatting
Binnendevollegrondsgroenteteelt treedteenduidelijkeontmengingop.Daarbijwordende"fust-produkten"voordeverse
markt geconcentreerd opgespecialiseerdevollegrondsgroentebedrijvenende"bulk-produkten"voorhandelenindustrieopakkerbouwbedrijven.
Dezeontwikkelingwordtveroorzaakt doordetoenemendemechanisatie eninvesteringen,waardoor gelegenheidstelers opafstand gehoudenworden.Anderzijds steltdezelfdeinvesteringsbehoeftedegespecialiseerde vollegrondsgroentetelers voorzware
financiële inspanningen.Eengelukkigeomstandigheid daarbijis,
dathet toekomstperspectief voorgespecialiseerdevollegrondsgroentebedrijvenoplangeretermijnnietongunstigzijn.
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KOSTEN,OPBRENGSTENENBEDRIJFSUITKOMSTENOPCHAMPIGNONBEDRIJVEN !)
À.Goudswaard

Inleiding
InhetlandelijkboekhoudnetvandeafdelingTuinbouwvan
hetLEI isookeenaantalgespecialiseerde champignonbedrijven ongeveer35-opgenomen.Dezebedrijvenzijndoormiddelvaneen
steekproefgekozen.Omdevijf jaarwordt eennieuwe steekproef
samengesteld enwordendeoudebedrijvenvervangen.De laatste
volledige steekproefperiode liepvan1979 totenmet 1983.Intabel 1zijnmetbetrekking totderentabiliteit enhet inkomeneen
aantalkengetallenopgenomenwaarindeontwikkelingvandechampignonteeltwordtgeschetst.

Tabel1 Ontwikkelingkostenenopbrengsten (ingld.per m ^ ) , arbeidsopbrengst enhetgezinsinkomen (perondernemer)en
debesparingen,afschrijvingeneninvesteringen (perbedrijf)

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZïIzIZZZZZZZZZZZïIIIZZZZZZZZZ
Aantalteeltenper jaar
Ârbeidsbezetting inmanjaar
ger_100_m2
A.Perm2"
Kosten
Opbrengsten
Ondernemersoverschot
Idemiper f1 0 0 A — kosten

4,1

4,5
0A42

-

293,43
241,71
-51,69
18
-

0^37
345,59
299,41
-46,18
13(- 13)

ZZZZZZZ_Z_ZZZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZiZIööoZiIIZZZZ-ZBZIööö~gid"~^

B. Perondernemer
Arbeidsopbrengst
Gezinsinkomenuitbedrijf
C.Perbedrijf
Afschrijvingen
Besparingen
Totaalafschrijvingenen
besparingen

lEH£2_iSYË5£ËEïSS_ïS_^ËËEiil_il

1,3
22,8

13,1 (13,7)
34,3 (35,1)

35,5
-29,0

48,6 (42,0)
-38,9(-18,0)

6,5

9,7 (24,0)

É2i5

24 A 6 (40A4)

Tussenhaakjes ishetgemiddeldevandejaren1979 totenmet
1983weergegeven.
1)NaaftrekWIR (basisgremieenkleinschaligheidstoeslag)
1)Geplaatst in"GroentenenFruit",5april1985
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Doordat indeverslagperiode opruime schaaleenomschakelingvanversenaardoorgroeidecompostheeftplaatsgevonden,
zienwedathetgemiddeld aantal teeltenvan4,1 tot4,5 perjaar
istoegenomen.Mededoordetoenamevanhetmachinaleoogsten
(van5naar16%)isdearbeidsbezettingvan0,42 naar0,37manjaarper 100m2(-12%)teruggegaan.Alswe 1983met 1979vergelijken,zijndejaarkostenperm2m e t 18%gestegen.Degeldopbrengst lag24%hogerdan in1979.Hieruitresulteert eenondernemersoverschot per f100,-kostenin1979van-18en in1983van
-13.Ookde tussenliggende jarenwerdenmetverliesafgesloten;
gemiddeldwerd indeverslagperiode (1979totenmet 1983)een
verliesgerealiseerd van-13%.Datwilzeggendat tegenoveriedere f100,-kosten f87,-opbrengstenstonden.Wekunnenhierechteraantoevoegen datdooreenbetereprijsvormingdeuitkomsten
voor 1984aanmerkelijk beterzijndaninvoorgaande jaren.Een
ramingdieonlangsvoor 1984werduitgevoerd, laat ziendatwij
mogenrekenenmet eenpositief resultaatvanongeveer8%endat
issindsjarennietvoorgekomen.
Dearbeidsopbrengst perondernemer (ondernemersoverschot +
deberekendekostenvoorhandenarbeid)bedroeggemiddeld over
1979 totenmet 1983 f13.700,-per jaarenhetgezinsinkomenuit
hetbedrijf f35.100,-.Volgensderamingwordtvoor 1984eenarbeidsopbrengst perondernemervanongeveer f93.000,-verwacht.
Deafschrijvingenkwamengemiddeld opf42.000,-perbedrijf
neer.Voortsvonderontsparingplaats tenbedragevan
f 18.000,-.Per saldokwamgemiddeld perjaardus f24.000,-beschikbaar.Hier tegenover stond gemiddeld aaninvesteringeneen
bedragvanf40.400,-.Devrijgekomenmiddelenwarendusniet
toereikend voor de financieringvanditbedragendaarommoesten
anderebronnenwordenaangesproken.
Indeverslagperiode blekendeinvesteringenniet voldoende
voorhetoppeilhoudenvandewaardevandeduurzameproduktiemiddelen.Deboekwaarde inprocentenvandenieuwwaarde liepterugvan41naar31%.Heteigenvermogeninprocentenvanhettotaalvermogendaalde indeperiodevan1979 totenmet 1983van61
naar53%.
Concluderend kanworden gestelddatdegemiddeld zeermatige
uitkomsten indeverslagperiodehebbengeleid totnegatievebesparingen.Eenenanderwordtweerspiegeld inenigeveroudering
vanhetproduktie-apparaat eneenverzwakkingvande financiële
positie.

Verschillen inbedrijfsresultaten
Onder anderedoorhet toepassenvanverseendoorgroeide
compost,dehandpluk endemachinaleoogst isdespreiding inde
uitkomstenvanbedrijvenonderlingvaakbijzonder groot.Omdeze
redenwordt intabel2onderscheid gemaakt ineengroepbedrijven
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dietelenopversecompostmetoverwegend eenversprodukt (handpluk)eneengroepdiedoorgroeide compost gebruiktmeteenmachinaal geoogst-produktdatvoorde industrie isbestemd.

Tabel2 Saldo-berekening vanchampignons overwegend versprodukt
enindustrieprodukt over1981 totenmet 1983perm 2
teeltoppervlakte
Versecompost Doorgroeide compost
(handpluk)
(machinale oogst)
Aantalteeltenper jaar
Teeltoppervlakte inm 2
Netto-opbrengst
Af: directekosten
Compost,broed,dekgrond
Overigedirectekosten
Beschikbaarvoorarbeiden
vaste/algemenekosten
Af: arbeid 1)
Beschikbaarvoorvaste/
algemenekosten
Idem,inprocentenvan
vaste/algemenekosten

4,1
962

6,1
2071

244,50

379,52

50,20
32,24

147,30
36,95

162,06
148,91

195,27
111,72

13,15

83,55

12

88

Specificatievaste/algemenekosten:
Afschrijvingen2 )
55,65
Rente 2)
31,40
Overigealgemenekosten
22,50

45,00
27,10
22,50

Totaalvaste/algemenekosten

94,60

Overigekengetallen:
A.Perondernemer (x1000gld)
Arbeidsopbrengst
Gezinsinkomen uitbedrijf
B.Per ver
Urenperjaar
Urenper teelt
Produktieinkgperjaar
Produktie inkgper teelt
Gemiddeldebrutoprijsinetperkg

109,55

39,2
64,8

85,5
103,3

8,0
2,0

5,3
0,9

74,7
18,3

168,6
27,6

146

239

1)Inclusief algemeneuren
2)Afschrijving enrentegebaseerd op50%vandenieuwwaarde
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Voorbeidebedrijfstypeniseensaldo-berekening opgezet die
isgebaseerd opde feitelijkegegevensvandezebedrijven inde
jaren1981 totenmet 1983.Hetcijfermateriaal isnietgewogen
enheeftbetrekkingopeenbeperktaantalbedrijven,waarvande
uitkomstenduidelijk beterzijndanhetgemiddeldevandegroep
alstotaal (volgens tabel1 ) .Hetaantal teelten isbijhetgebruikvandoorgroeide compostpraktisch 1,5maalzogroot alsbij
versecompost.Debedrijvendietelenopdoorgroeidecompost
blijkenglobaal tweemaalzogroot.Met anderewoorden,de teelt
opversecompostwaarbijdoorgaansvoor deversemarktwordtgewerkt,treffenwemeer opdekleinere (gezins-)bedrijvenaan.
Medealsgevolgvanhetgrotereaantal teeltenmetdoorgroeidecompost isdenettoopbrengst (brutoopbrengstmindeafleveringskosten)perm^belangrijkhogerdanbijdeteeltmet
versecompost.Ondanks eenbelangrijkhogerniveauvandedirecte
kosten (vooralcompostendekgrond)resteert eenjaarsaldo (inclusiefarbeid)datmet f195,-ruimf30,-perm^teeltoppervlaktehoger ligtdanbijdeteeltopversecompost.Ditverschil
wordtnogversterkt doordelagerearbeidskosten.Ondanksmeer
teeltenzijndearbeidskosten inverbandmethetmechanischoogstenf37,-perm2 (25%)lagerdanbijdehandplukbijhetgebruikvanversecompost.Hetaantalurenper teeltbedraagt
slechts45%(0,9 tegen2,0perm2)invergelijkingmetversecompostwaarmetdehandwordt geplukt.Naaftrekvandedirecte
teeltkosten (inclusief arbeid)resteertbijdeversecompostvoor
hetdekkenvandevasteenalgemenekosteneenbedragvanslechts
f 13,15perm2; bijdedoorgroeide compost,waarmachinaalwordt
geoogst,bedraagt dezedekking f83,55.Dezebedragenkomenovereenmetrespectievelijk 12en88%vanhettotaalvandevasteen
algemenekostenvaneenbedrijfmeteengemiddelde ouderdomvan
hetproduktieapparaat.
Dekostenvanrenteenafschrijving zijnperm2opgrotere
bedrijven lagerdanopdekleinerebedrijven.Het schaaleffect
komthier duidelijk totuitdrukking.Degegevens intabel2hebbenbijverse compostbetrekking opbedrijvenmetgemiddeld 1,1
ondernemer enbijdoorgroeide compostop2,3 ondernemer.Perondernemerbedraagt dearbeidsopbrengst enhetgezinsinkomenuit
hetbedrijf inde jaren 1981 totenmet 1983bijversecompost
gemiddeld f39.200,-enf64.800,-enbijdoorgroeide compost
respectievelijk f85.500,-enf103.300,-.
Opjaarbasisblijktdekg-opbrengstbijdoorgroeide compost
(industrieprodukt)125%hogerdanbijversecompost (versprodukt).Pervierkantemeter teelt ligtdekg-opbrengstversecompostop18,3tegen27,6 (+51%)bijhetdoorgroeidemateriaal.
Doordatbijdemachinale oogsteengroteoppervlakte invrijkortetijdkanwordenverwerkt,laatmeninhetalgemeendechampignonswatmeeruitgroeien.Datkomtdeproduktie tengoede.In
hoeverrerasverschillenhierbijnogeenrolspelen,isnietbekend.Debrutoopbrengstprijsblijktopbedrijvenmethetverse
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produkt indejarenJ.981totenmet1983f3,46perkgenbij
champignonsdiewordenverwerkt voordeindustrie f2,39.

Kosten
Dedirecte teeltkosten (inclusief arbeidenafleveringskosten)endevasteenalgemenekostenvanhetverseproduktkomen
oprespectievelijk f3,25enf1,47perkgenbijhetindustrieproduktopf1,87(57%)enf0,56 (38%).Detotalekosten,inclusiefafleveringskosten,komenbijdoorgroeide compost opf2,43
perkg.Datisongeveerdehelftvandievanhetverseprodukt
met f4,72 (tabel 3). Waneerwedevasteenalgemenekostenper
m2voorbeide typenbedrijvenaanelkaargelijk stellen (94,60
tabel 2 ) , zoudekostprijsvanhetverseproduktmet20etperkg
afnemenendaarmeekomenopf4,52.

Tabel3 Kosteningldperm^enperkgin1981totenmet1983
Versecompost Doorgroeide compost
(versprodukt) (industrieprodukt)
A.Kostenperm^
Directekosten (inclusief
arbeid+afleveringskosten)
Vasteenalgemenekosten
Totaalkosten
Kg-opbrengst
B.Kostenperkg
Directe teeltkosten
Vasteenalgemenekosten

243,27
109,55

315,80
94,60

352,82
74^7
3,25
1,47

Totaalkosten

410,40
iÜËiË
1,87
0,56

4,72

2,43

65
20
15

10
90

Sortering in%
I
II
III
Gemiddeldeveilingprijsbijgegeven
sorteringsverhoudingen_in_l982/1984

3A55

2Z45

Aandehandvandesorteringsverhoudingen zoalsdieopde
bedrijvenvoorkomen,isvoordejaren1982totenmet1984een
gemiddeldeveilingprijsberekenddieovereenkwammetf3,55(65%
kwaliteitI)enf2,45 (overwegendkwaliteitIII).Dezeprijs
wijktnietveelafvandeverkregenprijs indejaren1981toten
met 1983.Alsdezeopbrengstprijzenwordenvergelekenmetde
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kostprijs,zienwevoor eenkostendekkendeteeltvanhetverse
produktopversecompost opdebetreffendebedrijven indiejaren
eennadeligverschilvanf1,17 perkg,terwijlhet industrieproduktopdoorgroeide compostwinstnochverliesoplevert.

Veranderingen inprijsenvolume
Voorhetaangevenvande gevoeligheid indeverhouding tussenkostenenopbrengstenzullennogenkeleberekeningenworden
toegevoegd.Inde situatiemetversecompost zalwordennagegaan
methoeveelprocentdeproduktie zalmoetenstijgenomdekosten
zoalsdie intabel2zijnweergegevenvolledig tedekken.Daarbij
zalwordengerekendmethethogeprijspeilvan1984.Omdàtde
laatstetijddeprijzenvanhet industrieprodukt (kwaliteit III)
nogalonderdruk staan,zalvervolgens indesituatiemetdoorgroeidecompostwordenberekendmethoeveelprocentdevasteen
algemenekostenongedektblijvenbijeendalingvandeprijsmet
gemiddeld10%.
1.In1984wasdegewogenprijsvoorhetoverwegend verseprodukt f3,90 perkg (65%kwaliteit I). Naaftrekvandeafleveringskosten zalbijdezeprijs f31,-perm2extrabeschikbaar
komenvoordedekkingvandevasteenalgemenekosten.Datwil
zeggendatnog f65,-ongedektblijft.Tegeneenprijsvan
f 3,90minusplukkosten (stelf1,50)betekent ditongeveer27
kg;uitgedrukt indeproduktiecijfersvantabel2 (74,7kg)is
dit36%.Bijeengemiddeldeprijsvanf3,90 perkgzalde
produktieopditbedrijfstype ruim100kgperm2 (75+27)per
jaarmoetenzijnomallekosten tedekken.
2.Voorhet industrieproduktwasdeverkregenprijs gemiddeld
f 2,39 perkg (tabel 2). Steldatdeprijsmet 10%daalttot
f2,15 perkg.Hetgevolghiervan isdatdenettoopbrengst
met f38,-zalafnemen.Ditbetekent datniet88maar slechts
48%vandevaste enalgemenekostenzalwordengedekt.

Doorgroeide compostenversprodukt
Bijhetvaststellenvandeverschillen inbedrijfsresultaten
isvoordoorgroeide compostuitsluitend gewerktmethetindustrieprodukt.Hierna zalwordenberekendwat deuitkomstzouzijn
geweest alsmenzichhadtoegelegd opdeversemarkt.Wanneer
voorhetverseproduktwordtuitgegaanvan6,1 inplaatsvan 4,1
teelten (tabel 2 ) , kandenettogeldopbrengstwordenverhoogd tot
f 364,-.Dat isinvergelijkingmethet industrieprodukt f15,perm^minder.Daarbijisaangenomendatdekg-opbrengstper
vierkantemeterper teelt (18,3)gelijkblijft.
Metuitzonderingvanarbeidblijvenalleoverigekostengelijk.Gemakshalve gaanweervanuitdatdeoogstkostenperkg
versprodukt f1,50 endievanhet industrieprodukt f0,50 (bij
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ongeveer20%handpluk)bedragen.Doordearbeidskostenvanhet
industrieprodukt teverminderenmet f84,-(168x0,50)ente
verhogenmet f166,- (111x1,50),zullendearbeidskostenvan
hetverseproduktbijdoorgroeide compostongeveeruitkomenop
f 192,-perm2.Dat isf82,-meerdanvanhet industrieprodukt.
Eenenanderbetekentdattenopzichtevanhet industrieprodukt
f 15,-+ f82,-= f97,-minder terdekkingvandekostenoverblijft.Het saldodatvoorhetdekkenvandevasteenalgemene
kostenvanhet industrieprodukt beschikbaarkwam, (f84,-)wordt
meerdanteniet gedaan.Dezeglobaleberekening laatziendathet
bijdegemiddelde prijsverhoudingen indejaren1981 totenmet
1983bedrijfseconomischminder rendabelwasomvoordeverse
markt tewerken.
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LELIEBOLLENTEELTOOGST1982;resultatenvanéénjaaropbrengstonderzoek 1)
C.O.N,deVroomen,L.J.A.M,vandeRotten

Inleiding
Door deonderzoekersvandesectiebedrijfseconomievanhet
Laboratoriumvoor Bloembollenonderzoek (LBO)teLissewordenregelmatigopbrengstgegevens verzameld.Opditmomentwordenop28
bedrijven inNoord-Holland gegevensverzameld overdebollenteelt
van leliesvanhetAziatische type.De selectievandezebedrijvengebeurde aandehandvandevolgendeeisen.Eenbedrijfmoest
- tenminste 1haAziatischhybriden telen
- gevestigd zijninhetNoordhollandse zandgebied en
- bereid zijn3jaar langgegevens teverstrekken.
Intotaalwerdenopdezogeselecteerdebedrijven21cultivars
aangetroffenvanhetAziatische type.Demeestevandezecultivarswerdenopeenkleinaantalbedrijvengeteeld. Slechts4 cultivarswarenop5ofmeerbedrijvenaanwezig.AlleenvandecultivarEnchantmentwarenvoldoende gegevensvoorhandenomdezezo
tekunnenbewerkendatdaaruitmeer inzichtkanworden verkregen
indesamenhangvan enkelefactoren.
Degegevenszijnuitdebedrijfsadministratie enuitmondelinge informatievandetelersverkregen.Erzijngeenmetingen
verricht tercontrolevandedoordeondernemersvermeldeoppervlaktenenplantgoedhoeveelheden.

Plantgoedsamenstellingen-hoeveelheid
Bijelkepartijiseenmonster uithetplantgoed getrokken
vanomstreeks 1kg.Ditmonster isophetLBOgesorteerd,geteld
engewogen.Opgrondvandehieruitverkregengegevens isdesamenstelling vanhetplantgoed instuksengewichtperplantmaat
berekend (zie tabel 1 ) .Het totalegewichtwerd doordeteleropgegeven.
Uit tabel1blijktdatbijallecultivars,behalvebijYellowBlaze,46 tot52%vandegeplantebollenkleinerwasdan
6 cm;bijYellowBlaze slechts28%.Dezekleinebolletjeswegen
nietveelzodatzijgemiddeld slechts 14tot21%vanhet totale
plantgewicht vormden;bijYellowBlaze slechts 9%.
Bijhet sorterenenwegenvandemonsterswerdenookvuilen
lossewortels aangetroffen.Hetgewichthiervanbedroeg8 tot10%
vanhet totalegewichtbijallecultivars.

!)Geplaatst in"Bloembollencultuur",20september 1984
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Dekleinstehoeveelheid plantgoedwerd gebruiktbijConnecticutKing,teweten6kgperRR2.1)BijEnchantmentwerd6,9kg
perRR2geregistreerd enbijdeoverigecultivars7,4 tot8kg.
Hierbijvaltopdathetplantgoed vanConnecticutKinguitzeer
kleinebolletjesbestond.

Tabel1 Gemiddelde plantgoedsamenstelling voor de leverbaarteelt
van lelies inteeltjaar 1982perRR.2
Cultivars

Aan-

Plantgoedsamenstelling in%

tal
waarn.
Totaal
Inaantalbollen

10/12

8/10

6/8

4/6

-/4 vuil
stuks

Enchantment
YellowBlaze
ConnecticutKing
Prominence
Overige cultivars

24
9
11
5
30

7
12
2
11
9

23
19
22
17
17

24
41
27
20
27

28
23
35
28
29

Ingewicht
Enchantment
YellowBlaze
ConnecticutKing
Prominence
Overige cultivars

24
9
11
5
30

19
30
6
28
28

36
24
37
29
27

20
27
28
17
22

11
8
18
12
11

18
5
14
24
18

kg
3 10 6,9
1 10 7,4
3 8 6,0
4 10 8,0
4
9 7,8

Samenstellingvandeoogst
Intabel2zijndegegevensoverdegemiddelde samenstelling
vandeoogst samengevat.De leverbaarproduktiebetreftvooralde
maten12/14en10/12.
Vandecv.YellowBlazewordenechter aanzienlijk grotere
bollenverhandeld.Hetaantalgeoogstebollenper R R 2 isbijdeze
cultivar echterhetlaagst.
Bijcv.ConnecticutKing isjuisthetomgekeerdehet geval.
Bijdezecultivarworden juistmeerkleinerebollenverhandeld en
ishetaantalbollenperRR2gemiddeldhethoogst.Deoverige
cultivarsvertonenwat grootteenaantalbollenbetreft onderling
eengroteovereenkomst.

!)7RR 2 =1are=100n>2
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1159
1065
1145
1419
1380

Tabel2 Procentuele samenstellingvandeverhandeldeoogstin
aantalbollenvanlelies inteeltjaar 1982perRR 2
Cultivars

16/op

Enchantment
YellowBlaze
Connecticut King
Prominence
Overigecult ivars

8
29
6
11
13

14/16

12/14

22
27
10
27
21

10/12

33
42
27
31
35

Tot aalaantal perRR2

Aantal
waarn.

556
451
693
650
524

37
2
57*
31
31

24
8
6
5
30

* inclusief 12%9/10 cm

Geldopbrengsten in1982
Doordeverschillen insorteringenprijsvorming zijnde
stuksopbrengstennietzondermeerbepalend voorde geldopbrengst
perRR2.Het aantalbollenvanYellowBlaze isbijvoorbeeld zo
laagdathet feitdatdegemiddeldemaatvrijgroot endedaarbij
behorende prijs tamelijkhoog isnognietmaaktdatbijdeze
cultivarsperRR 2 eenhogeregeldopbrengst danbijEnchantment
verkregenwordt (tabel3 ) .

Tabel3 Samenstellingvanopplantenoogstgegevensvan leliesin
1982
Cultivars

Enchantment
YellowBlaze
ConnecticutKing
Prominence
Overige cultivars

Opplant perRR 2

kg

stuks

6,9
7,4
6,0
8,0
7,8

1159
1065
1145
1419
1380

Oogst
stuks in%van guldensper
perRR 2 opplant
RR 2

556
451
693
650
524

48
42
61
46
38

101
98
154*

208
155

* exclusief2waarnemingenmetwaterschade

CultivarEnchantmentmaaktede laagstegemiddelde stuksprijs
(f0,182),daaropvolgdeYellowBlazemet f0,217.Eengemiddelde
prijs maakteConnecticutKingmet f0,222.Hierbijmoetworden
aangetekend datvandezecultivarvrijkleinematenwordenverhandeld.Dehoogstegemiddelde stuksprijzenwerdengenoteerdvoor
cv.Prominence endeoverige,nognietnader tenoemencultivars,
namelijk gemiddeld f0,320,resp.f0,296perverhandeldebol.
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Eenverschilvanmeerdanf100,-perRR 2 tussendehoogste
en laagstegeldopbrengstwaarneming bijééncultivar blijktheel
normaal tezijn.Hieruitkanwordengeconcludeerd daternogandereoorzakenmoetenzijnvandeverschillen ingeldopbrengst dan
alleendeopbrengstverschillen tussendecultivars.

Analysevandeopbrengstverschillen percultivar
Bijhetverwerkenvandegegevens zijn2 factorennaarvoren
gekomendievan invloed zoudenkunnenzijnopdeverschillenin
geldopbrengst percultivar.Ditzijn:
de samenstellingvanhet plantgoedende
verkoopprijzenvande leverbarebollen.
Om inzicht tekrijgen indeinvloeddiedesamenstellingvan
hetplantgoed opdeoogstheeft,zijndeoogstwaarnemingenvan
Enchantment gerangschikt naarhetgewichtdathetplantgoed van
maat6engroterhad.
Nadeze rangschikking zijndegemiddelde plantgoedgewichten
enopbrengstenberekendvoordehelftvandeoogstwaarnemingen
diebetrekkinghaddenopdehoogsteplantgoedgewichten envervolgensvoordehelftbetreffende de laagsteplantgoedgewichten bij
cvEnchantment.Gezienhetbetrekkelijk groteaantalwaarnemingen
zijndezeberekeningen ookuitgevoerdvoorde5hoogste en5
laagsteplantgoedgewichten (tabel4 ) .

Tabel4 Effectvandeplantgoedsamenstelling opdeopbrengstvan
leliecv.Enchantment in1982perRR2.
Groepbedr.
Gem.gewicht
Gem.opbrengst
naargew.
plantgoed/RR2
perRR 2
vanplantgoed6/- totaalmaat6/-maat4/6
maat
in
in
inkg
in%
in% kleiner dan stuks
guldens
4 envuil 10/in%
5hoogste
12hoogste
12laagste
5 laagste

8,0
6,9
3,7
2,7

89
84
67
60

4
6
15
16

6
10
18
24

737
626
487
427

149
121
80
70

Groteverschillen
Degroepbedrijvendiehethoogste gewicht (enpercentage)
plantgoedvandemaat6/- hebbengeplantblijkenveelbeterebedrijfsresultatentehebbenbehaald.
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Doorveelplantgoed optezettendatkleiner isdanmaat6
ofdoorhetplantgoed onvoldoende teontdoenvanvuilendergelijke,daaltdeopbrengst aan10/-aanzienlijk.Tussende5bedrijvenmetdehoogsteende5bedrijvenmetde laagsteplantgoedhoeveelheid vanmaat6/-valteenopbrengstverschilwaar te
nemenvan310bollenvanmaat 10/-perRR^eneenverschil in
geldopbrengstvan f79,-.Perhabetekent diteenverschilvan
ruim f55.000,-aanleverbaar.
Hetverschil inverhandeld plantgoed of inplantgoed datis
bewaard voor eigen teelt,istenopzichtevanditbedrag teverwaarlozen.
Om inzicht tekrijgen inheteffect vanhetprijsniveauop
deopbrengst,iseenongewogengemiddeldeprijsperoogstmaat
overallewaarnemingenvancv.Enchantmentberekend.Vervolgens
zijndegemiddelde opbrengstenvandegroepenmetgrofenfijn
plantgoedmetdezeprijzenvermenigvuldigd.Dealdusverkregen
gemiddeldeopbrengsten ingeldzijnontdaanvanprijsverschillen.
Hetverschil tussendebedragen isdanuitsluitend hetgevolgvan
verschillen inaantalensorteringvandeoogst.

Berekening
DoordezeberekeningblijkendegeldopbrengstenperRR.2voor
de4groependichterbijelkaar tekomen.Hieruitkandeconclusiewordengetrokkendatdebedrijvenmetdehogereplantgewichtenvandemaat6/- nietalleenhogere stuksopbrengstenwetente
behalenmaardattevenshunverkoopprijsperstukbovenhetgemiddelde ligt.Debedrijvenmetde lageplantgewichtenvande
maat 6/-verkrijgendaarentegengemiddeld ookeenlagereopbrengst perstuk.
De invloed opde totaleomzetvandeverschillen instuks
overtreft deopbrengstverschillen diehetgevolg zijnvaneenbetereprijsechteraanzienlijk.Gezienderesultatendiemetde
berekeningenvoorcv.Enchantmentwerdenbehaald,zijndezeook
voordeoverigewaarnemingenuitgevoerd.
Inallegevallenblijktdestuksopbrengstvandegroep
"hoog"indemaat 10/- aanzienlijkhoger tezijndanindegroep
"laag".
Naherwaardering tegengemiddeldeprijzenblijktookhier
datdegeldopbrengsthogerwordtnaarmategroverplantgoed isopgezet.
Dezerelatie tusseneenhogereprijsvoordebolleneneen
hogestuksopbrengstkonbijdeoverigecultivarsechternietwordenaangetoond.

Samenvatting enconclusies
HetopbrengstonderzoekbijleliesvanhetAziatische type
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overhet oogstjaar 1982heeftaanzienlijkeverschillen inopbrengst aanhet lichtgebracht.Dezeverschillenwerdenveroorzaaktdoor:
1. cultivarverschillen
2.verschillen inverkoopprijs
3.verschillen insamenstelling envolumevanhet opgezette
plantgoed.
Debelangrijkste opbrengstbepalende factorbleekdesamenstellingvanhetplantgoed tezijn.
Veel telersblijken relatiefveelkleinplantgoed (kleiner
dan6)envuil indegrond testoppen,alsgevolgwaarvanzowel
hetaantalalshetvolumevanhetplantgoedvandemaat6/- klein
is.
Ditheefteenrechtstreeksnegatiefeffectopde stuks-en
degeldopbrengst.Bijcv.Enchantmenthad degroepvan5bedrijvenmethethoogste gewichtenpercentagebollenvanmaat6/- in
hetplantgoed eengemiddeldeopbrengstdie f55.000,-perhahogerwasdandegroepvan5bedrijvendiehetkleinstepercentage
bollenvanmaat6/- inhetplantgoedhad.Ongeveer f10.000,-van
ditverschilkonwordentoegeschreven aanhet feitdatdetelers
metdehoogsteplantgewichten indemaat6/- ookbeteregemiddeldeprijzenvoorhunproduktenhebben gemaakt.Deinvloed
vandesamenstellingvanhetplantgoed opdeopbrengstperhakon
ookbijdeanderecultivarswordenaangetoond.
De samenstellingvanhetplantgoed endeplantdichtheid zijn
factorendiegeheeldoorde telerzelfkunnenwordenbepaald.
Doorgoedmanagementkandanookdoorverbeteringvandesamenstellingvanhetplantgoed degeldopbrengstperhawordenverhoogd.
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ECONOMISCHEASPECTENVANDEPLANTDICHTHEID BIJAPPEL 1)
J. Goedegebure

Inleiding
Inditartikelwordt verslaggedaanvaneenonderzoek naar
deeffectenvanverschillen inplantdichtheid opdeeconomische
resultaten.Ditonderzoekhadbetrekking opbeplantingenmetaantallenbomenvariërend van2000-4000 perha.Hoewelperras,per
gebiedofpergrondsoorthierin-voornamelijk door groeikracht
bepaalde-verschillen optreden,isditglobaalhet trajectwaarbinnende intensiveringvandebeplantingenzichvoltrekt.
Binnenhet traject2000-4000bomenperhakomenverschillendeplantsystemen (enkel-enmeerrijen)enboomvormen(slankeen
Noordhollandse spil)voor.Bijonderzoekvandebedrijfseconomischeaspectenblijktvooralhetaantalbomenperhavanbetekenis
tezijn.Aanboomvormenplantsysteemwordtdaaromverdergeen
aandachtbesteedenkanwordenvolstaanmet teverwijzennaarhet
eveneens inditnummer opgenomenartikelvandeheerS.J.Wertheim,waaruit ookblijktdatdaarwaar teelt-technischemogelijkhedennietwordenoverschreden,hetplantsysteemendeplantdichtheid geenduidelijke invloedopdekwaliteitsverhoudingen
vanhetproduktuitoefenen.Op grondhiervanwordt voorallebeplantingenvaneengelijkekwaliteituitgegaan.

De arbeidsbehoefte
Dearbeidsbehoefteperhablijkt toetenemennaarmatehet
aantalbomenperhahoger is.Deverschillenzijnechterniet
groot.Bovendien staat tegenoverhethogere aantal arbeidsuren
vandedichterebeplantingen eenhogere produktie perha,hetgeen
debelangrijksteverklaring vandehogerearbeidsbehoeftevormt.
Bijeenvergelijking vandeproduktiviteit peruur arbeidblijkt
dezedanookgunstiger tezijnbijdehogereboomaantallen.De
gegevensoverarbeidsverbruik en-produktiviteit zijnvanenkele
jarenalsvoorbeeld intabel1opgenomen.Deverschillenperuur
zijnhetgrootst indebeginjarenalsgevolgvande indiejaren
relatief groteproduktieverschillen. Inlaterejaren isernog
nauwelijksvanverschillensprake.

1)Geplaatst in"DeFruitteelt",25mei1984.
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Tabel 1 Arbeidsbehoefteperhaende produktieperuurarbeid in
enkelegroeijaren
b/ha
2000
uren/
ha
3egroeijaar
5egroeijaar
7egroeijaar

270
400
403

4000

3000

kg/
uur

63
95
99

uren/
ha

322
428
431

kg/
uur

76
101
101

uren/
ha

kg/
uur

366
459
459

87
102
102

Het produktieniveau
Overhetproduktieniveau inrelatie totdeplantdichtheid
zijn inmiddelsveelgegevensbekend.Ditgeldtzowelvoorresultatenvanonderzoek (zieartikelvanWertheim)alsvoorresultatenindepraktijk.Intabel2wordt,gebaseerd opgegevensuit
hetopbrengstonderzoek vanhetLandbouw-EconomischInstituut en
vandegegevensvanuit deproeven,eenoverzicht gegevenvanhet
normatieveverloopbij2000,3000en4000bomenperha.

Tabel2 Produktieverloopvanappelbeplantingenmet 2000,3000en
4000bomenperha (ton/ha)
b/ha
Jaar

2000

3000

4000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,,5
7,,0
17,,0
30,,0
38,,0
40,,0
40.,0
40,,0
40,,0
40,,0
39.,5
39.,0
38 ,5
38,,0
37.,0

0,8
10,5
24,5
37,5
43,5
43,5
43,5
43,5
43,5
43,5
43,0
42,5
42,0
41,5
40,5

1,0
14,0
32,0
45,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
46,5
46,0
45,5
45,0
44,0

484,5

543,8

601,0

Totaal
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Hetblijktdatdeproduktietoenamebijhogere boomaantallen
vooral indeeerstegroeijarenaanzienlijk is.Per1000bomen
neemtdeproduktie bijv. inhetderdeenvierdegroeijaarmet 7,5
tonperhatoe.
Inlaterejarenwordendezeverschillenuiteraardkleiner.
Opvallendhierbij isdatdeverschillen tussen3000en2000bomen
entussen4000en3000 bomenevengroot zijn.Er isdusnoggeen
sprakevaneenafnemende groeivandeproduktie tothetniveau
van4000bomen.
Erdient opgewezen tewordendatindedoor intensivering
bereikteproduktietoename,zowel inhetonderzoek als indepraktijk,eengrote spreidingoptreedt.Zowelperrasalsper gebied
kandeproduktiestijging vanhet intabel2gegevengemiddelde
afwijken.Zelfsbinnenhetzelfde gebiedkunnenderesultatennog
aanzienlijk uiteenlopen.Indepraktijkblijkt danookdeomschakelingnaar intensievebeplantingenzichlangnietoveral indezelfdemate tevoltrekken.Het isduidelijk datditvooralsamenhangtmetdegroeikrachtvandebomenwaarmeehetproduktieniveau
enderhalve ookde teverwachtenverschillen insterkematesamenhangen.

De investeringen
Bijhetvergelijkenvandeverschillende plantdichthedenis
hetallereerstvanbelangdehoogtevanhet indebeplantingente
investerenbedragvast testellen.Hierbijwordt onderscheidgemaakt indeaanlegkostenendestichtingskosten.
De aanlegkostenworden gevormddoorallekostendiegemaakt
worden totenmethetmomentvanplantenvandeboomgaard (arbeid,bomen,palen,potgrond enz.).Het overgrotedeel (ca.80%)
vandeaanlegkostenbestaatuitdekostenvanbomenenpalen.Het
blijktdanookdatbijtoenemend aantalbomenperhaeensterke
(vrijwelevenredige)stijgingvandeaanlegkostenoptreedt (tabel 3). Deprijsvandebomenisgesteld opf5,-envanpalenop
f 3,-perstuk.

Tabel3 Aanleg-enstichtingskostenvanbeplantingenmet 2000,
3000en4000bomenperha (gld./ha)
Bomen/ha

Aanlegkosten

2000
3000
4000

f20.500,f30.200,f39.800,-

Stichtingskosten
f44.300,f51.500,f59.700,-
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Devoor eenbeplanting temakeninvesteringenbeperkenzich
niet totdeaanlegalleen.Ook indejarendaarna (deaanloopperiode)moetennogkostenvoordeopkweekvandebeplantingtot
eenvolwaardig produktiemiddelgemaaktworden.Deze totaleinvesteringenzijnbenaderdmiddelshetberekenenvandestichtingskostenvandeverschillendebeplantingstypen.
De stichtingskostenwordendusgevormd doordeaanlegkosten
endekostendiegedurendedeaanloopjarenaandebeplantingwordenbesteed,voorzoverdezegeenbetrekkinghebbenopdeproduktievan fruit inhetbetreffende jaar.Dit laatste isberekend
doorde indeaanloopjarenverkregenproduktie tegenkostprijsop
detotalekosten inmindering tebrengen (tabel3 ) .
De stichtingskosten lopenuiteenvan±f44.000,-perha
vooreenbeplantingmet2000bomentotbijnaf60.000,-perha
vooreenbeplantingmet4000bomenperha.Deverschillen inde
stichtingskosten zijnminder grootdanindeaanlegkosten.Ditis
hetgevolgvanhet feitdat indedichterebeplantingenvroegere
enhogerekg-opbrengstenwordenbehaald,zodatdeverschillenin
aanlegkostenvooreendeelreeds indeaanloopjarenwordengecompenseerd.De toenamevandeproduktie isechteronvoldoende omde
verschillen inaanlegkostenvolledig goed temaken,zodatbijopvoeringvanhetaantalbomenperhamet eenbelangrijke stijging
vanhetuiteindelijke investeringsbedrag perha (±f8.000,-per
1000extrabomen)gerekendmoetworden.

Financiële resultaten
Omde financiëleresultatenvandeverschillendebeplantingentekunnenbeoordelen isindeeersteplaatshet saldoberekend.Dit saldowordtberekend dooropdebruto-opbrengst (kgx
prijs)dedirectekosten inmindering tebrengen.Totdedirecte
kostenbehorenbetaaldearbeid,materialen,hagelverzekering,
veilingkosten,fusthuur,sorteerkosten,enz.Deopbrengstprijs
vanhet fruit isvoordezeberekeningen gesteld op f0,80 per
kg.Hetverloopvande saldi isweergegeven intabel4.
Evenalsbijdeproduktieblijkenookhierdegrootsteverschillenoptetredenindeeerstegroeijaren.Oplopendvaneen
bedragvan* f1.800,- inhet tweedegroeijaarwordt inhetderde
groeijaar eenverschil insaldovanf4.000,-per1000bomenbereikt inhetvoordeel vande intensieverebeplanting.Inlatere
jarenwordtdoordeafnemendeverschillen inproduktieniveau ook
hetverschil insaldokleiner.Nietteminblijft,ook indevolproduktieve jaren,het saldo± f1.900,-per1000bomengunstiger.Opgemerktmoetwordendatuitdeze saldiuiteraardnogwel
alleniet-toegerekende kostenvangrond,gebouwen,plantopstand,
vastearbeidenz.)betaaldmoetenworden.
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Tabel4 Het saldo (opbrengsten-directekosten)pergroeijaar
vanbeplantingenmet 2000,3000en4000bomenperha
(gld./ha)
Jaar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2000

3000

4000

700,2.300,7.100,14.000,18.200,19.400,19.400,19.400,19.400,19.400,19.100,18.900,18.200,17.600,16.800,-

600,4.000,11.000,17.900,21.300,21.300,21.300,21.300,21.300,21.300,21.000,20.800,20.100,19.400,18.500,-

400,5.800,15.000,22.100,23.200,23.200,23.200,23.200,23.200,23.200,22.900,22.600,21.900,21.200,20.300,-

Opbasisvanalleende saldikanechternoggeenoordeel
overdebeplantingenwordenuitgesproken.Enerzijds isnoggeen
rekening gehoudenmethet feitdatvoorhetverkrijgenvandeene
saldireeksmeergeïnvesteerdmoetwordendanvoordeandere,anderszijds iserookverschil indetijdwaaropde saldibeschikbaarkomen.Deenebeplanting leverteerderhoge saldidandeandereenookdaarmeemoet rekeningwordengehouden.Methettijdsverschilkanrekeningwordengehoudendoorhetberekenenvande
contantewaardevande saldi.Hierbijwordtvoorelk jaardatop
een saldogewachtmoetwordeneenbepaalderentevergoeding inrekeninggebracht.Alshet totaalvandecontantewaardevanalle
saldidandeaanvangsinvestering inminderingwordtgebracht,
verkrijgtmendenetto-contantewaarde.
Dezenetto-contantewaardekanalsvergelijkingsbasis voor
deverschillendebeplantingenwordengebruikt.Deze gegevenszijn
samengevat intabel 5.Hetblijktdatbijdegekozenuitgangspunten,ondanks dehogereaanvangsinvestering,debeplantingmethet
hoogsteaantalbomendebesteresultatengeeft.

Invloedvanhet produktieniveau
Dehiervoor gemaakteberekeningen zijnuitgevoerd bijgemiddeldeuitgangspunten (bijv.:aankoopprijsbomen f5,-;opbrengstprijs fruitf0,80 enz.).Alsdezeuitgangspunten veranderenzal
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ditooktotandereverhoudingen tussendebeplantingen leiden.Zo
isbijv.eenhogeboomprijsongunstigvoor intensivering,een
hogeopbrengstprijsjuistgunstig.

Tabel5 Totaal saldi,aanvangsinvestering ennetto-contante
waardevanbeplantingenmet 2000,3000en4000bomenper
ha (jaar1t/m_15)
____
_______
____
____

FaaiTóëÖT1 f-259T96Ö7Z

Totâaï~sâïdï

i~iW.yiQ~z~

Contantewaardesaldi f147.580,- f169.500,- f190.750,Aanvangsinvestering
f 17.930,- f 26.720,- f 35.520,Netto-contantewaarde
saldi
___________
________2____

De factor diedemeeste invloeduitoefent isechterhetproduktieniveau.Alsdeproduktieverschillen,zoalsdie intabel2
zijnweergegeven,groterofkleineruitvallen,zalditheteffect
vandeintensivering sterkbeïnvloeden.Dit isweergegeven infiguur1.Indezegrafiek isopdehorizontaleashetproduktieverschiltussendebeplantingenuitgezet.Opdeverticaleasstaat
denetto-contantewaarde.
Figuur 1 Invloedvanproduktieverschillenopdenetto-contante
waardevanbeplantingenmet3000en4000bomenperha
invergelijkingmet 2000bomenperha

3000 b./ha

20
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Hetblijkt datvoorhetbehalenvaneengelijke netto-contante
waardebij3000bomeneenproduktietoenamevanruim20tonover
degehele levensduurgerekendnoodzakelijk isinvergelijkingmet
2000bomen.
Vooreenbeplantingmet4000bomen isdathetdubbele(* 40
ton).Wordt ditproduktieverschilnietgehaald dan leverendeintensieverebeplantingen slechtereresultaten,denetto-contante
waarde isdanlagerdanbij2000bomen.Ishet produktieverschil
groterdan20respectievelijk 40tondanwordenalsnelaanzienlijkevoordelenbehaald.

Conclusies
Bijintensivering isvooralhetaantalbomenperhabelangrijk.Plantsysteem enboomvormzijnvoorhet economische
resultaatvanondergeschiktebetekenis.
Inhetarbeidsverbruikvandeverschillende plantdichtheden
tredengeenbelangrijkeverschillenop.
Daarwaarvanwegedegroeikrachtvandebomen intensivering
technischhaalbaar is,bedraagt,gerekend over detotale
levensduurvandebeplanting,deproduktietoename gemiddeld
±60tonper 1000extrabomen.
Omdeextra-investeringenvanintensieverebeplantingengoed
temaken isper 1000bomeneenproduktietoename van_+22ton
noodzakelijk.Deze toenamewordtvaakalindebeginjaren
gerealiseerd.
Economisch gezien isonderdehuidigeomstandigheden,mits
deteelttechnische grenzennietwordenoverschreden,intensiveringvandeappelbeplantingennog steeds aantrekkelijk.
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DEPLAATSVANDEPEEROPHETFRÜITTEELTBEDRIJF 1)
B.Mouris

Inleiding
Inde laatstejarenkan infruitteeltkringenvernomenworden
datderesultatenvandepereteeltgunstiger zoudenzijndandie
vandeappelteelt.Dit zoudanvooralhetgevolgzijnvanderecenteregelmatiger perenproduktie envandegunstigerprijsontwikkeling,mededoordetoenemendeexport.Hierbijdient inaanmerkinggenomenteworden,datgedurendede laatste10à15jaar
hetaandeelvandehoofdrassenConference enDoyennédeComice
(meteenhogereopbrengstprijs)toenam,endatvandeaanvullende
enoverige rassen (meteenoverwegend lageregemiddeldeopbrengstprijs)afnam.
Bijdevaststellingvandepositieendeplaatsvandepeer,
zowelophet individuele fruitteeltbedrijfals indebedrijfstak
fruitteelt,dientallereerst tewordenberekend inwelkematehet
resultaatvandepereteeltbijdraagt inderentabiliteit vanhet
fruitteeltbedrijf.
Dithoudt in,dathetresultaatvandeperenmoetworden
vergelekenmethetresultaatvandeappelen.
Bijdievergelijking zijndevolgendepuntenvanbelang:
deverhoudingvanhetareaal,degroottevandeproduktie,het
sortiment,deopbrengstprijsendedirectekostenvanappelenen
perengedurendeeenaantalopeenvolgendejaren.Hiervoor zijnde
jaren1973totenmet 1983alsuitgangspuntgekozen.

Deverhoudingvanhet landelijkareaalappelenenperen
Uitde landbouwtellingenvanaf 1950blijktdat- landelijk
gezien-hetaandeelvandeperensteeds*25%vanhetareaalappelenenperenuitmaakt.In 1973omvattehetareaal inNederland
± 22.000haappelenen±7.200haperen (75 :25)enin1983±
16.000haappelenen±5.600haperen (74 :26).IndeEG-landen
lagin1982deverhouding appelenenperenop72:28.

DeproduktievanappelenenpereninNederland
Indeperiodevan 1973totenmet 1983 liepde landelijke
produktievanappelensterkuiteen.De laagsteproduktiebedroeg
325miljoenkgin1981endehoogste565miljoenkg in1980.

!)Geplaatst in"GroentenenFruit",5april1985.
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