PRAKTIJKON DERZDEK
PLANT & OMGEVING

Kostprijs enenergieverbruik bijtulpenbroei
Waterbroei biedt bollensector perspectief op energiebesparing
E.vanRijsselenA.J.Snoek

OTHFEK
--'Ù ö, i-mboilen
Ü.W

'S&

* > H>5 L'S&e
fod 4.52121

Zool?
Praktijkonderzoek Plant&OmgevingB.V.
Sector Bloembollen
februari 2003

CENTRALE LANDBOUWCATALOGUS

PPO 706

0000 1000 2034

W A G E N I N GE N

© 2003 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
Alle rechtenvoorbehouden. Niets uit deze uitgave magwordenverveelvoudigd,opgeslagen ineen geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, inenigevorm of openigewijze,hetzijelektronisch, mechanisch,door
fotokopieën,opnamenof enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemmingvan Praktijkonderzoek
Plant&Omgeving.
Praktijkonderzoek Plant&Omgeving B.V. is nietaansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen diekunnenontstaan
bijgebruik vangegevens uitdezeuitgave.
PPO Publicatienr. 706; € 10,-

Project is uitgevoerd in opdracht van:

Milieuplatform energie en Stuurgroep MJA-E
Contactpersoon: ir. J. van Beek, KAVB

Financiering Productschap Tuinbouw

Projectnummer: 330767

Praktijkonderzoek Plant&Omgeving B.V.
Sector Bloembollenteelt

Adres
Tel.

Fax
E-mail
Internet

Vennestraat 22
Postbus 85, 2160ABLisse
0252-462121
0252-417762
infobollen@ppo.dlo.nl
www.ppo.dlo.nl

Inhoudsopgave
pagina

1

INLEIDING

2

ALGEMENEUITGANGSPUNTEN

3

4

BESCHRIJVINGVANDETEELTSYSTEMEN METEENSTERKTE/ZWAKTE-ANALYSE
3.1 Kistenbroei,vanplantentot enmetoogsten
3.2 Waterbroei,vanplantentot enmetoogsten
3.3 Broei opeb/vloed,vanplantentot enmet oogsten
3.4 Sterkte-zwakte-analyse vandedrie teeltsystemen

5
7
9
9
10
12
13

MIDDELEN,METHODEENGEKOZENUITGANGSPUNTENVOORKOSTPRIJS- EN
ENERGIEBEREKENING

5

RESULTATEN
5.1 Energiekosten
5.2 Kostprijs
5.3 Samenvattend

6

CONCLUSIESENAANBEVELINGEN
6.1 Conclusies
6.2 Aanbevelingen

19
23
23
23
24
25
25
25

BIJLAGE 1:KOSTPRIJSBEREKENING, MECHANISATIEGRAAD = LAAG

27

BIJLAGE2:KOSTPRIJSBEREKENING, MECHANISATIEGRAAD = MIDDEL

29

BIJLAGE3: KOSTPRIJSBEREKENING, MECHANISATIEGRAAD = HOOG

31

BIJLAGE4: BEZOCHTEBEDRIJVENTERVERIFICATIEVANUITGANGSPUNTENKOSTPRIJSBEREKENING.... 33

1

Inleiding

InopdrachtvanMilieuplatform energie enStuurgroep MJA-E(Contactpersoon: mevr. ir. J.vanBeek,KAVB)
isonderzocht inhoeverre deoverschakelingvandebroeivantulp op kisten naar debroei opwater bijkan
dragen aanenergiebesparing inde sector. Dezevraagisopgesplitst intweedelen:
a. hoegroot is deenergiebesparing bij overschakeling per m2kas enper 1000 gebroeide bollen
b. wat is heteconomisch perspectief vanwaterbroei tenopzichte vandetraditionele broeiop kistenmet
potgrond.
Inde pas metdehuidige ontwikkelingen isvoor waterbroei zoweldebroei op stilstaand alsdebroeiop
stromendwater inhetproject betrokken.
Ombeidevragen inéénkeerte kunnenbeantwoorden zijnkostprijsberekeningen gemaakt voor de
alternatieve mogelijkheden omtulpentebroeien:
detraditionele broeimethodeinkunststof kistenmetpotgrond,
debroei instilstaandwater, uitgaande vandezelfde kisten metdaarin eenpriktray
de broei op stromendwater waarvoor detrays met bollen ineeneb-vloedsysteemkomentestaan.
Dedrie systemen zijndoorgerekend voor eenstandaard klein broeierijbedrijf met eenlage
mechanisatiegraad,voor eenmiddelgroot, half geautomatiseerd bedrijf envoor eengroot, geheel
gemechaniseerd broeierijbedrijf.
Deuitgangspunten die gebruikt zijnvoor dekostprijsberekeningen, zijn afgestemd met depraktijk. Hiertoe
zijnenkele bedrijven bezocht die onlangs geheel of gedeeltelijk zijnovergeschakeld opde broeivantulpop
water. Viainterviews metdezetelers isvastgesteld metwelke uitgangspunten ophet standaard bedrijf
wordt gewerkt, zowel indetraditionele kistenbroei als indebroei opwater.

Algemene uitgangspunten
Voor detraditionele broeivantulpen isuitgegaanvanbroei inkunststof kisten met eenafmetingvan
40x60x16,5 cm,gevuldmet9,5 cm potgrond enafgedekt met0,5 cm zand.Indekasworden dekistenop
stellingen geplaatst die bestaan uit eenstellage met4 buizen alsdragers voor 2 rijenkisten.Bijdeteelt op
transporttabletten isuitgegaanvaneenbakbreedte van 1,20 m(2 kisten) eneenlengte die isaangepast
aandekapbreedte. Detabletbodem bestaat hierbij uiteenopen draagstructuur.
Waterbroei maaktgebruik vandezelfde outillage als deteelt op kisten met potgrond dochdanmeteen
waterdichte priktray indekist(over detray met cupsvoor debollen zijndebezochtetelers minder
enthousiast; debollen komenertevast intestaan).
Voor de broei op stromendwater is uitgegaanvanheteb-vloedsysteem zoals dat bijdeteeltvanpotplanten
ingebruik is.Alleenwordtvoor tulpen eenvlakketabletbodem gebruikt, die gemakkelijk te reinigen is.De
afmetingen vanhettransporttablet zijngelijk gehouden aandievoor debroei op potgrond.Ophettablet
staankunststof kisten met eentray erin. Detray bestaat hier uit eenvanonderen open honingraatstructuur,
die ervoor zorgt dat debollenjuist boven hetvloedniveau indebak staanendat de naastliggende bollenbij
deoogst niet meeomhoogwordengetrokken. Heteb-vloedsysteem wordt alleengebruikt inde kasperiode
vandeteelt.Tijdens de beworteling isdeafvoer vandebak afgedicht, debeworteling indecelvindtdus
plaats op stilstaandwater. Ditisnodigomte voorkomen dat dejuist ontspruitende wortels indeeb-periode
indrogen.

Beschrijvingvandeteeltsystemen meteen
sterkte/zwakte-analyse
Indit hoofdstuk worden dedrie systemen beschreven enwordende sterke enzwakke puntentenaanzien
vanteelt, arbeid,energiebehoefte eninvesteringsniveau geanalyseerd. Bijde arbeid gaat hetdaarbijom
zoweldearbeidsbehoefte, als dearbeidsverdeling over hetjaar enhetkunnenvoldoen aandeArbovoorschriften.

3.1
3.1.1

Kistenbroei,vanplantentot enmet oogsten
Planten

Plantenvindt plaats ongeveer half oktober. Inderegelworden debollen op potgrond geplant enafgedekt
met potgrond eneenlaagje zand.Nahetplanten ennatmakenwordt ca.driewekenbeworteld bij9°Cen
daarna gekoeld bijeenaflopende temperatuurreeksvan9-7-5°C.Vanaf begindecember wordt gekoeldbij
2°C omrekkenvande spruittegente gaan.Vanaf februari kanhetnodig zijnomdeceltemperatuurverder
teverlagen naar 0,5°C of zelfs -0,5°C omverdere uitgroeivande spruitte stoppen.Invriezenvandekisten
kostveelenergie. Inde bewortel-enkoelperiode staandekisten gestapeld indecel,waar hetklimaat
alleengeregeldwordt optemperatuur. Ventilatie blijft beperkttot deventilatie viadedeur, die eenaantal
malen perweek opengaat om partijen over te brengen naar dekas.Snel sluitenvandedeur nauithalenvan
eenpalletendetemperatuur inderuimte voor decellen zijnvangrote invloed ophetenergieverbruik van
decel.
Voor hetplantenworden meestal zoweldepotgrond alsdebollenontsmet; dit iseenaanzienlijke
kostenpost enbrengt eenaanzienlijk verbruik vangewasbeschermingsmiddelen met zichmee.De
potgrond wordt vooraf bemest met langzaamvrijkomende meststoffen.
Inde plantlijn is hetvullenvande kisten met potgrond,hetafdekken met zandenhet natmaken vande
kisten gemechaniseerd. Debollenworden opde kistengestrooid enmetde handrechtop enopdejuiste
afstandgezet. Hetopzetten vandelege kistenvanaf pallets enafpakkenvandekisten op pallets gebeurt
opkleinere bedrijvenhandmatig enop grote bedrijven machinaal.Hetvullenvandebunkers metpotgrond,
zandenbollenvindt plaats met deheftruck, evenals deaan-enafvoer vanpallets metkisten.

3.1.2

Inhalenenuitruimen

Debewortelde kisten komenmet de heftruck uit decel naar dekas.Dekistenworden aldaar overgezet op
eenrollenbaan op/bovenhettablet enovergezet ophettablet. Inverband met hetgewicht magdeband
nietvolbezetworden.Opbedrijven mettransporttabletten gebeurt hetoverzetten inde schuur enworden
dekisten directvanaf depallets op detabletten geplaatst. Detablettenwordenvervolgens
(half)automatisch naar dekas getransporteerd. Opgrote bedrijven is hetoverzetten vandekistenvanafde
pallets opdetablettengeautomatiseerd.
Deafgeoogste kistenworden indezelfde procesgang enindeomgekeerde volgorde vandetablettenop
pallets overgezet. Opdegrote bedrijvenworden zedaarbij ook automatisch geleegd enschoongeborsteld.

3.1.3

Trek

Aanhetbeginvanhettrekseizoen gebruikt mendikke bollen,zift 12-op, metca. 100 bollen per kist omeen
kwalitatief goed product te maken.Later inhet seizoenwordt zift 11geplant met ca. 120bollen per kisten
op heteindevanhetseizoen soms zift 10 metca. 120-40bollen per kist.
Detrek vindt meestal plaats bij eenkastemperatuurvanca. 20-21°C indecember, aflopend naar 17°Clater
inhetbroeiseizoen als debollenmeer koude hebbengehad.Detrektemperatuur isafhankelijk vandete
trekken cultivars.Alsvanaf half maart dezonveelinvloedkrijgt opde kastemperatuur wordtde
stooktemperatuurverder verlaagd.Debol-enworteltemperatuur komenongeveer uitopde gemiddelde
kastemperatuur envariëren niet sterk door buffering indemassa potgrond. Detrekduur loopt afvan25-27
dagen bijdeeerstetrek via 18-20dageninmaarttot 15-16 dagenbijde laatstetrekken.

Dekasverwarmingligt bovenindekasomopwarmingvandekistentevoorkomen. Eenwarme voet geeft
kwaliteitsverlies enleidttot extra uitval('kiepers'). Omvoldoendetakgewicht te krijgen en'kiepers'te
voorkomenwordtdeverdampinggestimuleerd door instellingvaneenminimum buistemperatuur ofeen
minimumraamstand.Omdit effectiever enefficiënter te kunnendoenwordt op eenaantal bedrijven
hijsverwarmingtoegepast, waarmee debuizendichter ophetgewas komentehangen.
Dewatergift iszodanigdatdeverbruikte hoeveelheidwordt aangevuld endebakkennauwelijkswater
verliezen;er zijngeendrainverliezen. Dewatergift dient zorgvuldigte worden uitgevoerd,omdateente laag
vochtgehalte dekwaliteit(taklengte) negatief beïnvloedt eneente hoogvochtgehalte de kansopuitval
(Pythium)enholtrekken vande stelen sterk doettoenemen.Derandenvandekisten langs depaden
kunnen snelte droogworden.Delaatste dagenwordt degift verminderd,opdat makkelijker enschoner
geoogst kanworden ende lichtere bakkenbeter gehanteerd kunnenworden.
Leegstandindekaskomt tijdens hettrekseizoen weinigvoor. Devrijkomende tabletruimten worden opde
bezochte bedrijvendirectweervol gezet. Bijaanvangeneindevanhettrekseizoen iser welenige
leegstand,waarbij hetenergieverbruik wordt beperkt door dekas intwee(of drie) afdelingen tesplitsen.
Deuitval bedraagt over eengeheel seizoenca. 10%,doch is sterk afhankelijk vanpartij encultivar. Het
inschattenvandeuitval islastigomdat hetaantalbollen dat blijft zitten bijkistenbroei niet opvalt.Verder
kunnenachterblijvers door beschadiging of kromgroeionoogstbaarworden.

3.1.4

Oogsten

Debloemen methetjuiste rijpheidstadium wordenbijdeboluit dekist genomen,op eenplukkar verzameld
endaarna uitgelegdopeenband.Opgrote bedrijven mettransporttabletten vindtde oogst plaats inde
schuur enworden debloemen directvanaf detransporttabletten opeenbandgelegd.Debandgeleidde
bloemen naar deontbolmachinewaar de bolwordt doorgesneden.Deafgesneden bollenworden inm3kistenopgevangen endebloemenworden naontbollen inbossenvan 10 stuksverzameld,gelijk gelegden
overgezet naar debosmachine.Debossenwordeninbundels verzameld,gelijk gesneden,ingerold enin
containers opwater gezet.
Deoogstlijn indeschuur bestaat uit eenontbol-eneenbosmachine, hetbeginpuntvandeoogstlijn.Een
juiste afstemmingvanhetaantalmensendatoogst/oplegt, bost enbundelt isnodigom
afstemmingsverliezentevoorkomen.

3.1.5

Legenvandekisten,afvoer vanpotgrond enafgebroeide bollen

Nahetuitruimenworden dekisten ineenbak of op eenbandleeggestort. Dekistenworden
schoongeveegd of ineenspoel-of borstelmachine gereinigd.Depotgrondwordt buiten opeenhoop
verzameldvoor hergebruik. Inde hoopworden dewortelresten gecomposteerd.
Bijdeteelt optransporttabletten vindt hetlegenvandekisten indezelfde procesgang plaats alshet
uitruimen. Ditbespaart eenkeer stapelen,ontstapelen eneentransportgang. Opgrote bedrijven isdit
proces geautomatiseerd.
Degehalveerde bolrestenworden buiten op hopengecomposteerd envervolgens uitgereden op hetland.
Vanenkele duurdere cultivars wordendeafgebroeide bollengebruikt alsplantgoed.Indat gevalwordende
bollen(niet doorgesneden maar) afgesneden enbewaardtot hetnajaar ombuiten uitgeplantteworden.

3.2
3.2.1

Waterbroei,vanplantentot enmet oogsten
Planten

Opdeprikbakkenwordt inprincipe eenzelfde aantalbollen per bakgeplant alsbijdebroei oppotgrond.Wel
moet elke bolop 3 4 prikkers wordenvastgedrukt omvoldoende houvastteverkrijgen.Ditkanleidentot
eeniets lager aantalbollen pertray. Ietsverder inhettrekseizoen moetende bollenvoorzichtiger worden
behandeld ombeschadigingvandedanaanwezige spruitte voorkomen. Erismomenteel eenplantlijn
beschikbaar met eenkantelaar voor m3-kisteneneenuitstrooiband waarmee gespruite bollen onbeschadigd
op deplantband rollenendie dekist metpriktray op debollenvastdrukt.
Plantenvindtverdeeldover hetbroeiseizoen plaats, 21-8 dagenvoor aanvangvande broei.Ontsmettenvan
de bollenisinditteeltsysteem niet nodig.Nahet planten envullenvande bakkenmet water
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(voedingsoplossing) wordt beworteld bijeentemperatuur tussen 5en9°C. Hetaantaldagen beworteling
wordt bepaald door snelheidvanbeworteling,dewortels mogenniet langer wordendanca. 5cm om bijde
oogst tevoorkomen dat geoogste bollendebollenvandeonrijpe bloemen meelostrekken uitde prikbak.
Ookneemt bij langerewortels dekansopverslijmingtoe, hetgeen leidttot kwaliteitsverlies, uitvalennare
werkomstandigheden (stank enviezigheid). Hetaantaldagendat nodigisvoor debewortelingwordtvanuit
dedagelijkse ervaring bepaald endaalt naarmate hettrekseizoenvordert. Eenfoute inschatting is moeilijk
bijte sturenenkanleidentotleegstand.
Inde bewortelingsperiode staandekisten gestapeld indecel,waar alleengeregeldwordt op temperatuur.
Ventilatie is beperkttot deventilatie viadedeur, dieeenaantalmalenper week opengaatompartijenover
te brengen naar dekas,ziekistenbroei.
Inde plantlijnworden debollenopdekisten gestrooid enmet dehandrechtop enopdejuiste afstandop
de prikkers of ineenmatvastgezet. Hetopzettenvandelege kistenvanaf pallets enverzamelenvande
geplante kisten op pallets gebeurt op kleinere bedrijven handmatig enopgrote bedrijven machinaal.Het
vullenvandebunker metbollenvindt plaats met deheftruck, evenals deaan-enafvoer vanpallets met
kisten.
Hetplanten direct indepriktrays kost meer tijd danhetplanten op potgrond omdat hetvastduwenvande
bollen eenextra handelingis,de bolleniets later inhetseizoengespruit zijnenomdater inkleine partijtjes
wordt geplant, met minder routine. Hetwerk endewerkomgeving zijnwel schoner, hetis prettiger werken
zonder danmet potgrond.Hetplanten dientwelgoedteworden ingepland,omdat hetplanten enoogsten
bijdewaterbroei gelijk opgaan.Met eenspeciale plantlijn kaneendusdanige arbeidsbesparingworden
gehaald datjuist sneller geplant kanworden daninpotgrond.
Kostenvanonderhoud aandeplantlijn zijn lager ingeschat, omdat hetaantal bewegende delen kleiner isen
de hoeveelheid zandenstof aanzienlijk minder isdanbijplanten oppotgrond.

3.2.2

Inhalenenuitruimen

Debewortelde kisten komen met deheftruck uit decelnaar dekas.Dekistenworden aldaar overgezetop
eentransportband op/bovenhettablet enovergezet op hettablet. Opbedrijven met transporttabletten
gebeurt dit inde schuur, dekistenworden directvanaf de pallets opdetabletten geplaatst. Detabletten
wordenvervolgens (half)automatischnaar dekasgetransporteerd. Opgrote bedrijven isdeze procesgang
geautomatiseerd.
(Bijsommige partijen kleurt hetwater bruindoor opgeloste stoffen uit de huid. Dittreedt op bij bepaalde
cultivars.Indezegevallenwordt hetwater uit debakkenververst).
Deafgeoogste kistenworden indezelfde procesgang enindeomgekeerde volgorde oppallets overgezet.
In-enuitruimen kost evenveeltijdalsbijde broei op potgrond,maar hetwerk islichter door hetveellagere
gewicht vandekisten,8-10 kgper kistinplaatsvan20-25 kg.Demensenzijnnahetin-enuitruimen
sneller inzetbaar voor anderetaken.

3.2.3

Trek

Detrek vindt plaats bijeenkastemperatuur die 1,5-2°C lager ligtdanbijdebroei op kisten.Ditgebeurtom
verkortingvandetrekduur tevoorkomen endaarmee eenverminderingvandekwaliteit bijdeteelt opwater
(opeenbedrijf dat nogexperimenteert met broei opwater indezelfde kas,endus bijdezelfde temperatuur
als bijbroei op potgrond,wordt detrekduur verkort. Ditlevert eenlichter product openproevenworden
daaromvaak uitgevoerd met geselecteerde, zwaar groeiende cultivars).
Naast eenlagere kastemperatuur probeert menvia eenvoldoende hoge EC,1,5-2 millisiemens/cm,en
stimuleringvandeverdampingvoldoende kwaliteitte behouden.Hetvaker inkomenvandeminimum
buistemperatuur beperkt derealiseerbare energiebesparing.
Dewatergift is zodanigdat deverbruikte hoeveelheidwordt aangevuld endebakkennauwelijkswater
verliezen.Delaatste dagenwordt degift verminderd,opdat debakkengewicht verliezen ende hoeveelheid
restwater beperkt blijft.
Deuitvaltijdens detrek wordt iets lager ingeschat danvoor kistenbroei.Uitvalisgoed inte schatten omdat
individuele zittenblijvers enuitvalvangehele kisten door besmetting goedopvallen.Bijhet plantenwordt
echter strenger gecontroleerd op schone partijen enaangetaste bollenvallendoor delangere bewaren
vaker op enworden eerder weggehaald.Hetaantalachterblijvers is kleiner danbijkistenbroei. Hettotale
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uitvalpercentagewordt indeze studie evenhoogingeschat alsvoor kistenbroei, n.l.10%.

3.2.4

Oogsten

Debloemen met hetjuiste rijpheidstadium worden bijdenekuit dekist geplukt enop eenplukkar verzameld
of direct opdebandgelegd.Deoverigeverwerkingvandebloemengaatgelijk aandiebijdeoogstvanop
potgrond gebroeidebollen.
Deoogst kost minder tijd dandeoogst vanop potgrond gebroeide bollendoordat selecteren enuitnemen
vande bloemen sneller verloopt. Ookkaneenkistinminder oogstgangen wordenleeggeoogst. Deniet
geoogste bloemen blijven beter rechtop staandandetulpenoppotgrond zodatdebloemstelenniet krom
groeien. Derechtere stelenvergemakkelijken hetbossen envoorkomen breuk enuitval.
Onderhoud aandeoogstlijn kost meer tijdvanwege decorrosieve werkingvanzouten inde
voedingsoplossing.

3.2.5

Legenvande kisten,restwater enafgebroeide bollen

Nahetuitruimenwordt hetrestwater uit dekisten ineenbak gestort. Dekistenworden ineen
spoelinstallatie gereinigd enontsmet (waterstofperoxide).
Degehalveerde bolrestenworden buiten op hopengecomposteerdenvervolgens uitgereden ophetland.
Hetrestwater wordt uitgereden over hetlandof gebruikt bijandere glasteelten ophet bedrijf.
Bijdeteelt optransporttabletten vindt hetlegenvandekisten indezelfde procesgang plaats alshet
uitruimen. Ditbespaart eenkeer stapelen,ontstapelen eneentransportgang.
Het legenvandekisten kost minder tijd omdat hetslechts gaat omverwijderen vanwortelresten.

3.3
3.3.1

Broeiopeb/vloed,vanplantentot enmet oogsten
Planten

Plantenvindt plaatsmaximaal driewekenvoor aanvangvandebeworteling. Degeplantetraysworden
gestapeld endroog bewaard indecel bijca. 2°C.Indehoningraat-tray wordt inprincipe eenzelfde aantal
bollen geplant alsineenkistbijde broei op potgrond.Welishetaantalgaten indetray bepalendvoor het
maximum aantal bollendat geplant kanworden.Ditkanleidentot eeniets lager aantal bollen pertray.
Inde plantlijnworden debollen opdetrays gestrooid enmetdehandrechtop vastgezet indeplantgaten.
Dehoningraatgrootte indetrays is aangepast aande bolmaat. Hetopzettenvanlegetrays vanaf pallets
gebeurt opkleinere bedrijven handmatig enopgrote bedrijven machinaal.Hetvullenvande bunker met
bollenvindt plaats met deheftruck, evenals de aan-enafvoer vanpallets mettrays.
Hetplantenkost mindertijddanhetplantenoppotgrond,omdat geenplantverband hoeftte worden
uitgeteld enhetvastduwenvande bollen geenenergie kost. Erkaningrotere partijenworden geplant,
zodat er iets meer routine isener kunnenmeer trays tegelijk worden opgepakt enweggezet.

3.3.2

Bewortelen enuitruimen

Debewortelingvindt plaats optransporttabletten. Detraysworden mettwee tegelijk op eentablet
geplaatst, endetabletten worden,gevuld metvoedingsoplossing, beworteld bij9°C. Hetaantaldagen
beworteling isgelijk aanhetaantal kasdagenendeverticale afstandtussen detabletten ismet 25 cmzo
grootdatdespruitgoedkanuitgroeien.Dater gedurende de extra bewortelingsdagen eengroot wortelstel
wordt gevormdisdaarbij eengarantie voor voldoende kwaliteit. Eriseenspeciale honingraattray ontwikkeld
omte voorkomen dat bijdeoogst deonrijpe bollenworden losgetrokken,dewortels die onder detray
uitgroeien brekengrotendeels af. Inde bewortelperiode staandetabletten gestapeld inde cel,waar alleen
geregeld wordt optemperatuur. Ventilatie isbeperkttot deventilatie via dedeur, die eenaantal malenper
week opengaat ompartijenoverte brengen naar dekas.
Deafgeoogste trays worden indezelfde procesgang enindeomgekeerde volgorde vanhettablet gepakt,
schoongeklopt enoppalletsweggezet. Nauitruimingwordt hettablet met peroxide gedesinfecteerd.
In-enuitruimen kost duidelijk minder tijd danbijteelt op potgrond enhetwerk islichter door hetlage
gewichtvandetrays,ca.4 kgper gevuldetray i.p.v.ca.20 kgper kist.
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3.3.3

Inhalen

Debewortelde tabletten komenvia eenlift opeenrollenbaan uitdecel naar dekas.Detabletten worden
aldaar overgezet op eenbaanindekas,devulpijpwordt bovenhettablet gedraaid ende stopwordt uitde
afvoerpijp gedraaid.Hettablet loopt leeginheteb-vloedsysteem vandekasOpgrote bedrijven isdeze
procesganggeautomatiseerd.
Bij sommige partijenkleurt hetwater bruindoor opgeloste stoffen uit de huid.Inheteb-vloed systeem isdit
geen probleem,hetorganisch materiaalwordt vanzelf afgebroken.

3.3.4

Trek

Detrek vindt plaats bijeenzelfde kastemperatuur alsbijde broei op potgrond.Dewatertemperatuur
waarmee detablettenwordenvolgezet, ligt ca. 1,5 °Clager dandekastemperatuur. Ditvoorkomt datde
trek te snelverloopt. Detotaletrekduur, inclusief despruitontwikkeling indebewortelingsruimte, ligtdan
gelijk aandetrekduur oppotgrond.
Eente sterke gewasontwikkeling kanwordenvoorkomen viahetverhogenvandeEC.Het stimulerenvande
verdamping blijft nodigomvoldoende kwaliteitte behouden.Heteb-vloedsysteem voorkomt, volgensde
geïnterviewde teler, dat dewortelgroei stopt endoorgroei vandewortels zorgtvoor eenbetere opname
vanvoedingsstoffen (Ca)invergelijking met deopname op stilstaandwater. Hetmaakt deplantenook
minder gevoeligvoor zwakteparasieten zoalsverslijming(Erwinia).
Rest-enspoelwater worden gebruikt omdetabletten indelaatste dagenvandetrek vanvocht tevoorzien.
Delaatste dagwordt geenwater meer gegeven omdehoeveelheid restwater te beperken.Metdeze
werkwijze blijft dete lozenrestwaterhoeveelheid beperkttot enkelem3/1000m2kas.
Deuitval opeeneb-vloedsysteem isvooralsnog evenhoogingeschat als bijkistenbroei,ca. 10%.Weliswaar
wordt door deteler aangegeven datdeuitvallager isdanop stilstaandwater doch naeeninfectie
verspreiden ziektekiemen zichsneldoor hetgehele systeem.Deteler iswel bezigmet hetinstallerenvan
eenontsmettingsunit inhet systeem docher is nognauwelijks ervaring met dekosten eneffectiviteit van
ontsmetting ineeneb-vloedsysteem waarin zeer grote hoeveelhedenwater wordengerecirculeerd.

3.3.5

Oogsten

Debloemen met hetjuiste rijpheidstadium worden bijdenek uit detray geplukt enop eenplukkar
verzameldof direct opdebandgelegd.Deoverigeverwerkingvandebloemengaat gelijk aandie bijde
oogstvanop potgrond gebroeide bollen.
Deoogst kostveelminder tijd dandeoogst vanop potgrond gebroeide bollen.Eentray kaninminder
oogstgangenworden leeggeoogst, debloemstelen zijn harder enmeer gelijk.Vande later geoogste
bloemen isde steel rechter doordat denaast staande bloemenvast blijven staan.Deuitvalis lager danbij
debroei oppotgrond of opwater.

3.3.6

Legenvandekisten,afvoer vanrestwater enafgebroeide bollen

Nahetuitruimenworden dekisten ineenbak of op eenbandleeggestort. Dekistenworden ineen
spoelinstallatie gereinigd.
Indiendebollenworden hergebruikt als plantgoed,worden zeindeze procesgang uitgeraapt enin m3-kisten
verzameld. Deafgebroeide bollenwordengedroogd enindecel bewaard,alwaar dejonge bolletjes afrijpen
totplantgoed.
Degehalveerde bolrestenworden buitenop hopengecomposteerdenvervolgens uitgereden ophetland.
Hetlegenvandekistenvindt indezelfde procesgang plaats als hetin-/uitruimen. Ditbespaart eenkeer
stapelen,ontstapelen eneentransportgang.
Hetlegenvandekisten kost minder tijdomdat er,vanwege het lagegewicht,tweetrays tegelijk worden
gepakt enomdat hetslechts gaat omverwijderen vanwortelresten.

3.4

Sterkte-zwakte-analyse vandedrieteeltsystemen

Verschillentussen dedrie systemen liggen er ophetgebiedvanarbeidsbehoefte en
arbeidsomstandigheden, mechanisatiemogelijkheden, ziekterisico's, middelengebruik endekwaliteit.Bij
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kwaliteit gaat hetzowelom dekwaliteit vanhet uitgangsmateriaal alsdeproductkwaliteit. Desterktezwakte-analyse wordt indit hoofdstuk per punt uitgewerkt, uitlopendopeenpuntsgewijze samenvatting.

3.4.1

Arbeidsinzet

Dekostprijsberekening is uitgevoerd metbekendetaaktijden voor dediverse systemen.Debeschikbare
taaktijdenvoor debroeivantulpen zijnafkomstigvantijdsmetingen uit 2000 oppotgrondbedrijven.De
variatie inarbeidsinzet op bedrijven bleektoentamelijk grootte zijn.Voor aanpassingvandezetaaktijden
aandewaterbroei isuitgegaanvandeervaringenvandegeïnterviewde telers.Allenhadden immers
ervaring inhetverleden met potgrond enkunnennugoedaangeven hoedeverschillen zijninarbeidna
overschakeling opwaterbroei.Broei opwater heeft eenwatlagere arbeidsbehoefte danbroei oppotgrond.

3.4.1.1
Arbeidsbehoefte planten
Bijdetraditionele kistenbroei inpotgrondworden allete broeien bolleninhetnajaar inéénkeer opgeplant.
Ditleidtertoe dat er indekistenbroei eenpiek inde arbeid is rondeindoktober/ begin november meteen
grote behoefte aankoelruimte. Bijwaterbroei isdeze piekweg:debenodigde arbeid is uitgesmeerdover
eengroot gedeelte vanhet broeiseizoen.Deze extra arbeid gedurende hetgehele seizoenwerddoor
meerdere geïnterviewde waterbroeiers als lastiger ervaren dandepiek vanhetplanten inhetnajaar bijde
kistenbroei.
Figuur1: Voorbeeldarbeidsinzetper2 weken voorbroei 3,5 miljoentulpenbijkistenbroeien waterbroei
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Degehanteerde bedrijfsnormvoor hetplanten inpotgrond ligt rondde2500 bollen per manper uur,
inclusief hetaanvullenmet potgrond enzand,het stapelen enhetindecelrijden.
Plantenoppriktrays vergt meer tijd, naar schatting ongeveer 10%.Aandeenekant ishet planten optrays
gemakkelijker omdat niet geteld hoeft teworden (deplantverbanden vanbijvoorbeeld 9 x 1 3 voor dikke
bollenwordenbijbakkenmetpotgrond inderegeluitgeteld) maar aandeandere kantvraagt hetmeer
aandacht door hetprecies plaatsenvandebol,opdat niet hethart door eenprikker beschadigdwordten
devingers heelblijven.Voor grotere bedrijven is eenplantlijnvoor prikbakken eenoptie. Hierbijwordende
bollen invoorgevormde gaten gelegdwaarna machinaal deprikbak opde bollenwordt geprikt. Doordatin
voorgevormdegaten ineenrubber matwordt geplant (zonder te hoeventellen of aanhartvandebolof
vingers te hoevendenken), iser eenarbeidsbesparing te realiseren vanca.20% tenopzichtevan
handmatig plantenop priktrays (10%tenopzichte vanplanten inpotgrond).
Plantenindehoningraatcups heeft hetvoordeel dat niet geteld hoeft tewordenterwijl evenminaande
prikkers gedacht hoeft teworden.Debesparing die hieruitresulteert is ingeschat opca. 20%ten opzichte
vanplanten inpotgrond.
3.4.1.2
Arbeidsbehoefte in- & uithalen
Bijhet plaatsenvande bakkenmet bollenop stellingen(enandersom bijhetuithalen) is bijwaterbroeide
gevulde bak beduidend lichter endaardoor beter hanteerbaar. Deverschillen inbenodigde tijdvoor hetinenuithalenwarenvolgens deervaringen niet erggroot: er is gerekend met slechts 5%minder tijd inde
waterbroei.Broeiopeeneb-vloedsysteemvindt plaats optransporttabletten,welke snel zijnvolte zettenen
gemakkelijk tetransporteren. Hier is gerekend met eenarbeidsbesparingvan 33%.Hetverschilin
arbeidsomstandigheden (zieonder) zorgt ertevens voor dat dein-enuithalers fysiek beduidend minder
worden belast enminder vermoeid aaneenvolgendetaak kunnenbeginnen.
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Voor degrote bedrijven metgeautomatiseerde systemen enwisselstations kosthetin-enuithalengeentijd
isengeenarbeidsbeperkingen;welkunnenmachines lichter worden uitgevoerd of isdeslijtage minder.
3.4.1.3
Arbeidsbehoefte oogsten
Dearbeidsbehoefte bijdeoogst bleek sterkteworden beïnvloeddoor het percentage bloemen per bakdat
oogstrijp isendoor dehoeveelheid blad. Detotaal benodigde tijdvoor oogsten,bossen enverder
veilingklaar makenvarieert daardoor van600 tot 1200 stuks per manper uur. Hier isgerekend meteen
gemiddelde van 1000 stuks per manper uur.
Deoogst vanopwater gebroeide tulpen isgemakkelijker dande oogstvantulpen oppotgrond.Detulpen
vanwaterbroei staanminder vastzodat debloem bijde knopgepakt kanworden enhoegenaamdgeen
trekkracht hoeftworden uitgeoefend. Bijbroei op potgrond staandetulpenveelvaster zodat debloembij
hetoogsten aandebodemvandestengelvastgepakt moetwordenenmet enigekrachtopgetrokken;
optrekken aandeknop zoutot afbrekenvandeknop leiden.Hetplukkenvantulpenuitwaterbroei kost
tientallen procenten minder arbeid,volgens sommige respondenten zelfstot 50%,danhetplukkenvan
potgrondtulpen.Voor dekostprijsberekening isvan 15%besparinguitgegaan.
Bijhet bossen enhetbinden zijner geennoemenswaardige verschillen tussenwater-enpotgrondtulpen.

3.4.2

Arbeidsomstandigheden

Hetversjouwen vankisten met bollenvormt voor deweiniggemechaniseerde bedrijven eengroot knelpunt
inde arbeidsomstandigheden.
Als eenkistmeteenhonderdtal bollen 20 à25 kgweegt en4tot 5keerwordtversjouwd,geldtvoor elke
tulp éénkilotilwerk. Metnamebijhetin- enuithalenwanneer kisten ineenhoogtempo vanaf eenhoge
stapel op stellingenworden geplaatst (of andersom),wordt de(NIOSH-)tilnormmeer dantienvoudig
overschreden.Eenkist metwaterbroeitray weegt, inclusief water, 8 à 10kg.Ditlichtere gewicht maaktde
kistveel handelbaarder. Hetlichtere gewicht vandekist is door meerdere geïnterviewde broeiersals
belangrijkste argumentvanoverschakelenvankistenbroei naar waterbroei genoemd.Bijbroei op stromend
water worden alleenmet bollengevuldetrays versjouwd.Vanwege hetgeringe gewichtworden dezevaak
pertwee of meertegelijk opgepakt, waardoor hetwel sneller maar niet noglichter werkt.

3.4.3

Mechanisatiemogelijkheden

Dezware arbeidvanhetverplaatsen vankisten metgrond is alleenopgrote bedrijvente mechaniseren.De
teelt opwater biedt mogelijkhedenvoor mechanisatie/automatisering vanwatergift enoogst. Deteeltop
eb-vloedbiedt daarbij extra mogelijkheden,omdat dezeoptransporttabletten wordtuitgevoerd.
Planten isvoor alle systemen met dehuidige mogelijkheden,ophetrechtzetten vandebollenna,nagenoeg
volledigte mechaniseren. Het stapelenenontstapelen vankisten isvanwege debeperkte arbeidsbesparing
ende hoge investering alleente mechaniseren opdegrote bedrijven.Ditzelfde geldtvoor hetin-enuithalen
omdat dit momenteel alleengoed uitvoerbaar isoptransporttabletten.
Dewatervoorziening isbijkistenbroei vrij kritisch omdat er eenevenwicht moetworden gevondentussen
betere kwaliteit bijeengoedewatervoorziening enhogere uitval bijeente hoogvochtgehalte. Bovendienis
hetwaterverbruik niet uniform doordat deverdamping hoger is langs depadenendeuitval sterk afhankelijk
isvanpartij encultivar. Bijzowelbroei op stilstaand als stromendwater kaneenteveel aanwater direct
afvloeienwaardoor dewatervoorziening makkelijk valtte automatiseren. Inhethuidige systeemvan
waterbroei op stilstaandwater leidt ditweltot extra uitstoot vanvoedingstoffen.
Bijdeoogstvantulpenop potgrond dienende planten bijdebolteworden uitgenomen.Bijwaterbroei
kunnende planten bijdekopworden opgepakt. Bijdekop uitpakken is met eenkleurensensor gestuurde
robotte automatiseren.

3.4.4

Ziekteverspreiding en middelengebruik

Broei inkisten met potgrond heeft als nadeleneenhoogverbruik aangewasbeschermingsmiddelen eneen
lastigte beheersenvochtgehalte indegrond met risico op uitvalofverminderde productkwaliteit totgevolg.
Voordeel is datde snelheidwaarmee ziekten zichverspreiden beperktis.
Broeien op stilstaandwater heeft als nadeeldatwortelziekten zichsnelverspreiden indebak.Voordeelis
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dat hetgebruik vangewasbeschermingsmiddelen indit systeem minimaalis.
Broeienop stromendwater heeft als nadeeldatdeverspreidingvanziekten breder omzich heengrijptdan
op stilstaandwater. Ontsmetting kandit risicoterugdringen.
Tijdens dedroge bewaringwordt uitvalbestreden door bestrijdingvandierlijke parasieten,wegventileren
vanschadelijke gassen envoorkomen vaninfectie door schimmels via regelingvande RV.Ditwordt ervaren
als eeneffectief systeem enis nietverschillendtussen dedriesystemen.
Tijdens delange bewortelings-enbewaarperiode inpotgrond wordt uitvalvoorkomen via ontsmettingvan
zowelbollen als potgrond. Dit middelenverbruik blijktvaak noodzakelijk. Tijdens dekorte periodevan
beworteling opwater treedt geenuitvalop.Vervuilingvanhetwater door stoffen uit dehuidvalt open
schadewordt voorkomen door hetwaterteverversen voordat dekisten dekasingaan.Ineenebvloedsysteem isverversen niet nodigvanwege de zelfreinigendewerking.
Tijdens detrekperiode vormt devochtbeheersing indepotgrond eenzwak punt. Ditgeeft eenverhoogd
risico opwortelrot of suboptimale kwaliteit. Bijwaterbroei zijner naastverslijmingvandewortels geen
ziekteproblemen.Welkunnenwortelziekten zich snelverspreiden.Instilstaandwater beperktde
verspreiding zichtot de betreffende bak, bijstromendwater is debakveelgroter enkande verspreiding
zichverder uitbreiden via hetwatergeefsysteem. Ontsmetting kandit risico terugdringen,doch dit brengt
kosten met zichener is nogweinig ervaring met deeffectiviteit ervan.

3.4.5

Klimaatregeling

Waterbroei heeft eenverhoogd risico opuitvalenkwaliteitsverlies als deverdamping of dekastemperatuur
nietgoedte beheersenvallen.
Deverlaagde trektemperatuur die nodig isomdetrekduur niet inte korten stelt hoge eisen aanhet
stimulerenvandeverdamping enhandhavenvandegewenstetemperatuur overdag.Watertelers zijnde
eerste broeierijbedrijven waar hijsverwarming enzonwering hunintrede hebbengedaan.Buizen kort boven
hetgewas stimuleren deluchtbewegingwaardoor zoweldetemperatuur alsde RV tussen hetgewas beter
valtte regelen.Ditis nodigomhetverhoogde risico op'kiepers'te beperken.Zonweringvoorkomt datde
kastemperatuur overdagoploopt endatdeafrijpingte snelgaattenkoste vande kwaliteit.

3.4.6

Kwaliteit uitgangsmateriaal enproduct

Waterbroei staatof valt methet direct engelijkmatig bewortelen vandegehele partij naplanten.Meteen
grotere gelijkmatigheid eneeniets lichteretak leent hetproduct zichmet namevoor de massamarkt maar
levert hetnooit dehoogste prijzenop.
Waterbroei is meteenvanaf hetplanten eenstrak geplande teelt. Dekorte bewortelingstijd,het kleinere
wortelgestel endehogere groeisnelheid stelt hoge eisenaanhette gebruiken plantgoed.Achterstand bijde
start kaninhetkorte direct doorgaande broeiproces niet meer worden ingelopenenvertaalt zichineen
hooguitvalpercentage. Debezochte waterbroeiers gebruiktenvoor hetovergrote deelzelf geteeldebollen,
plantmateriaal met zelf beïnvloede kwaliteit.
Hetgeoogste product is niet geheelvergelijkbaar. Opwater geteeld blijft hetbladiets kleiner enwordt de
nek iets langer danop potgrond. Hetis moeilijk omeenzelfde takgewichtte krijgen alsop potgrond.Door
dehogere gelijkmatigheid endekortere oogstperiode, is hetproductweliets gelijkvormiger.Voorde
massaproductie weegt de gelijkheid meestal optegen deiets lichtere tak enwordt eenvergelijkbare prijs
gekregen. Ditgeldt met namevoor decultivars dievannature eeniets zwaardere bloemvormen.Inhet
topdeelvandemarkt, de speciale cultivars of zwaarste tulpen,wordt kwaliteitsverlies weldirect meteen
lagere prijs afgestraft.
Opeeneb-vloedsysteem beschikt hetgewas,door de langere bewortelperiode, over eengroter wortelstel
dat bovendien ooktijdens deteelt doorgroeit. Bovendien kanworden gezorgd voor doseringvankoel,
zuurstofrijk water dat,volgens de ervaringvanzowel PPOals degeïnterviewde teler, deopnamevan
voedingsstoffen bevordert endetrekduurversnelling beperkt. Hetverschil ingroei enbloemkwaliteittussen
deteelt oppotgrond enop stromendwater wordt daarmee kleiner.
Demogelijkheden omde pH,de ECendevoedingssamenstelling te beheersenenbijte sturen zijnopeen
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eb-vloedsysteemduidelijk aanwezig,dit integenstellingtot deteelt op stilstaandwater. Bijopsplitsingvan
het systeem ineenaantalafzonderlijk te regelen afdelingenwordt heteenvoudig mogelijk omgericht opde
cultivar of hetgroeistadiumbijtesturen.

3.4.7

Sterkten enzwakten puntsgewijs

3.4.7.1
Broei op potgrond
Sterkepunten:
Nivellering bijongelijkmatige ontwikkeling naplanten
Depotgrond vormt eengrote buffer bijoplopendetemperaturen overdag
Betere productkwaliteit
Zwakkepunten:
Extra arbeidspiek indeplantperiode (wordt soms alsvoordeelervaren).
Grote behoefte aankoelruimte (knelpunt op bedrijven met bollenteelt)
Zwaarwerk op beperkt gemechaniseerde bedrijven
Stof afkomstigvandegebruikte potgrond,zowel bijplanten alsoogsten
Nietteverwaarlozenverbruik gewasbeschermingsmiddelen
Uitvalbijeensuboptimale watervoorziening
3.4.7.2
Waterbroei:
Sterkepunten:
• Uniforme watervoorziening
• Grotere uniformiteit gewas
• Bijdekopoogstenvandebloemen
• Besparing arbeid
Zwakkepunten:
• Snellichtere kwaliteit, met nameopheteindevanhet broeiseizoen
• Extra uitstootvanvoedingsstoffen alsnietwordt gerecirculeerd
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Middelen, methode engekozen uitgangspunten voor
kostprijs-en energieberekening
Hetenergieverbruik enheteconomischperspectief vandealternatieve methodenomtulpente broeien
vormden decentrale vragen binnendit project. Erisvoor gekozen omvoor elkvande systemeneen
kostprijs te bepalenwaaruit zowel hetenergieverbruik valt afte leiden alsde kostprijs. Deberekeningis
opgesteld voor zowelhetklein,als hetmiddelgroot enhetgrotere bedrijf.
Deberekeningvande kostprijzen vangebroeide tulpen isgebaseerd opeenvolledigtrekseizoen,waarbijde
kasverwarmdwordt vanweek 46 t/m week 16. Deoogstperiode is dan5maanden,vandecember t/m
april. Eris uitgegaanvaneencontinu proces met daaraanaangepaste bedrijfsmiddelen ende berekeningen
zijnuitgevoerd voor eenklein,eenmiddelgroot eneengroot bedrijf. Deuitgangspunten ten aanzienvanhet
bedrijf endebedrijfsuitrusting zijnuit diverse bronnenverzameld,tabel 1.Dedaaraanverbonden
bedrijfskosten staanintabel 2.
Tabel1: Uitgangspunten vastekostenvandegekozenbedrijfstypen

Mechanisatiegraad
Aantalgebroeide bollen
Trekken/seizoen
Aantaltrekken op stromend
water
Grond
Kasopp.bruto
Stellingen
Transporttabletten
Algemene kosten

Laag
1,5

Middel
3,5

Hoog eenheid
10,5

6,10
7,80
0,25
1000

0,40
2000

72%
81%

75%
85%

€3,25

Investeringenduurzame productiemiddelen(DPM):
Grond
Snijbloemenbedrijf
€170,00
Stellingen
€11,00
Transporttabletten, open bodem
Transporttabletten, gesloten
bodem
Eb-vloedsyst.
€ 10,50
Koelcellen
€ 42,50
Stellingen indecel
€17,71
Plantlijn kistenbroei
€ 29.500
Plantlijnwaterbroei
€ 17.500
Transportsysteem kisten
€ 13.680
Transportsysteem
€ 50.000
transporttabletten
Oogstlijn
€ 24.480

€2,64

€ 75,00
€ 140,00
€11,00
€ 42,00
€ 50,00

milj.stuks op kiste
trekken/seizoen,t
trekken/seizoen,t

0,75 ha/bedrijf
2
5250 m /bedrijf
m2/m2 kas
90% m2/m2 kas
€2,23

€115,00

m2 bruto kas

perm 2
per m2bruto kas
per m2stelling
per m2tablet
per m2tablet

€8,50
€ 40,00
€ 16,67
€ 45.400
€ 25.400
€ 15.200
€ 60.000

€ 226.900

per m2tablet
per m3koelruimte
per m3koelruimte
per bedrijf
per bedrijf
per bedrijf
per bedrijf

€ 27.200

€ 102.100

per bedrijf

€7,00
€ 37,00
€ 15,42
€ 90.800
€ 90.800

Hetonderscheid inkosten dietijdens debroeiperiode worden gemaakt isinprincipe ontleend aande
saldoberekeningen zoals die indepublicaties vandeKWIN-Bloembollenteelt(laatste versie uit 1994) staan
opgenomen.Dedaar opgenomen getallen zijn sterkverouderd.Daarom zijndeinde berekeningen
opgenomenverbruiken zoveelmogelijk ontleend aanmodelberekeningen endeprijzen zijnaangepastaan
recente inventarisaties. Deuitgangspunten zoals die indekostprijsberekening zijngehanteerd zijn
opgenomen intabel 3.
Dekostenvoor deverbruikte arbeid zijnontleend aaneeninventarisatie uit 1999-2000. De arbeidsbehoefte

19

ishierbijopeenaantal bedrijvenvoor diverse productiemethoden gemeten.Deprijsvoor dearbeidis
ontleend aanCBSkerncijfers 2002,tabel4.
Tabel2: Jaarkostenduurzameproductiemiddelen(DPM)

Afschrijving
+onderhoud

RenteDuurzame Productie Middelen(DPM):
Rentegrond:

6,0%
2,5%
Jaarkosten
€4,69
€3,75
€ 15,30
€ 12,60
€1,54
€1,54
€5,67
€6,75
€1,16
€0,94

Grond
Snijbloemenbedrijf
Stellingen
Transporttabletten,open bodem
Transporttabletten,geslotenbodem
Eb-vloedsysteem
Koelcellen
Stellingeninde cel

€3,61
€1,68

eenheid:
€2,68 m2brutokas
€ 10,35 m2brutokas
m2nettokas
m2nettokas
m2nettokas
€0,77 m2brutokas

€3,40
€1,58

Broeikisten,€2,27/stuk
Priktrays,€2,73/stuk
Honingraattrays,€4,54/stuk

€3,15 m3koelruimte
€1,46 m3koelruimte

5,5%
6,5%

stuk
stuk
stuk

10,0%
20,0%
10,0%

perbedrijf
perbedrijf
perbedrijf
perbedrijf
perbedrijf
perbedrijf

14,5%
13,5%
14,5%
14,5%
14,5%
15,5%

€0,30
€0,63
€0,59

Plantlijnkistenbroei
Plantlijnwaterbroei
Transportsysteemkisten
Transportsysteemtransporttabletten
Oogstlijnkistenbroei
Oogstlijnwaterbroei

€5.163
€ 2.888
€ 2.394
€8.750
€ 4.284
€4.579

€ 7.945
€4.191
€ 2.660
€ 10.500
€ 4.760
€ 5.088

0,0%
6,0%
11,0%
10,5%
10,5%
8,0%

€ 15.890
€ 14.982
€ 39.708
€ 17.868
€ 19.100

Bronnen:KWIN-glastuinbouw2000/2001; InventarisatiePPO-bloembollen2000

Tabel3: Uitgangspuntenkosten verbruiksgoederen

Mechanisatiegraad laag
Middel
Plantmateriaal
€0,045
Energie:
prijsgas €0,176 €0,176
prijselektra € 0,080 € 0,080
Preparatie-verwarming
2,65
Preparatie-ventilatie
2,45
Bewaring 2°C
35,00
Beworteling 9°C
Kasverwarming21=>16°C
Kasverwarming1,5°Clager
Potgrond:
aanvullingoudegrond
prijs
Meststoffen
Gewasbescherming:
ruimtebehandelingcel
bolontsmetting
grondontsmetting
overiggewasbescherming
Overigekosten
Verzekering
Vakheffing&veiling
Renteomlopend vermogen

51,23
47,52

20,00
49,59
46,16
19,2
25,0%
€ 30,00
€ 0,020

Hoog eenheid
stuk
€0,171 m3gas
€ 0,078 kWh

myiooo

KWIN glastuinbouw
KWIN glastuinbouw
rekenmodelPPO-Bloembollen 2002
TEBODIN rapport
IKC:Energieverbruikwitlofwortelen-2°(

kWh/m3.seizoen
m3/m2.week46t/m 16
m3/m2.week461/m16
l/kist

IKC:Energieverbruikwitlofwortelen-2°(
rekenmodel PPO-glastuinbouw
rekenmodelPPO-glastuinbouw

m3
1000 stuks

Praktijk-enquête
KWIN glastuinbouw
KWIN bloembollenteelt

kWh/1000
kWh/m3.seizoen

47,12
44,05

€1,98
€0,23
€0,92
€0,00
€6,81
0,8%
6,5%
6,0%

1000stuks
1000stuks
1000stuks
1000stuks
1000stuks
over2xbolkosten
over2xbolkosten
over l,2x bolkosten

Tabel4: Uitgangspuntenberekeningarbeidskosten
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Bron

KWIN bloembollenteelt
KWIN bloembollenteelt
KWIN bloembollenteelt
KWIN bloembollenteelt
KWIN bloembollenteelt

Arbeidsloon
Arbeidsbehoefte (uur/1000
bollen):
Mechanisatiegraad
Planten
Irv/uithalen
Gewasverzorging
Oogsten
Opleggen/ontbollen
Bossen
Veilingklaarmaken
Kistenleeg-/schoonmaken
Toezichtenz.
Totaal(uur/1000bollen)

peruur
€
21,29
Kistenbroei
laag middel
0,38
0,36
0,20
0,19
0,10
0,10
0,80
0,74
0,09
0,09
0,21
0,21
0,10
0,10
0,05
0,05
0,19
0,18
2,12
2,02

Waterbroei
hoog
0,35
0,01
0,10
0,74
0,21
0,10
0,15
1,66

laag middel
0,41
0,40
0,19
0,18
0,10
0,10
0,68
0,63
0,09
0,09
0,21
0,21
0,10
0,10
0,05
0,05
0,19
0,18
1,94
2,02

Stromendwater
hoog
0,32
0,10
0,63
0,21
0,10
0,15
1,50

laag middel
0,30
0,29
0,13
0,12
0,10
0,10
0,68
0,63
0,09
0,09
0,21
0,21
0,10
0,10
0,05
0,05
0,19
0,18
1,85
1,78

Bronnen: CBSkerncijfers2002; InventarisatiePPO-Bloembollen 1999-2000

Degrootte vandecel dienodigisvoor debeworteling endegrootte vandekasdie nodigisvoor detrek is
berekendvanuit debewortelings-entrekduur zoals die opdit moment indepraktijk wordt gerealiseerd.Bij
detrek op kistenworden allebollenvoorafgaande aanhettrekseizoen geplant, ca. 12wekenbewortelden
vervolgens koelbewaardtot detrek. Detrekduur indekas begint met ca. 27 dagenvoor deoogstin
december, looptterugtot ca. 20 dageninmaart ennaar ca. 16dagen inapril. Deverwarmingstemperatuur
voor dekasperiode daaltdaarbijvan21°C innovember naar 17°C inapril.
Erisvanuitgegaan dat er 18kisten met ca. 110 bollenper m3celruimte kunnenworden opgeslagen ener
nogenkele m3vrij moeten blijven bovende kisten enlangs dewanden.Indekaswordt ervanuitgegaandat
detabletten continuevol staan,met hooguit 1dagleegstand nadeoogst. Opdezewijze kunnener inde
periodetussenweek 46t/m 16 ruim 6-7 trekken achtereenworden gebroeid,met inelketrek gemiddeld
458 bollen per m2tablet.
Bijdetrek opwater worden de bollen slechts kortvoor detrek beworteld zodat degevormdewortelmassa
kleinblijft. Meteenbewortelingsduur bij5-9°C van21dagenvoor deeerstetrekken enteruglopend tot 8
dagenvoor delaatstetrekken iserveel minder bewortelingsruimte nodig.Weliservoor debewaringvan
dedroge bollen eenaparte cel nodig met eentemperatuur vanca. 2°C.Detrek opwater verloopt bij
eenzelfde kastemperatuur sneller dandetrek op potgrond,doch hetgeoogste takgewicht isdanlager.Om
toch eenzelfdetrekduur te realiserenwordt deverwarmingstemperatuur ca. 1,5°C lager ingesteld.
Bijdetrek opeeneb-vloedsysteemwordt langer beworteld omdateengroter wortelstelseltot een
kwalitatief beter product leidt engeen probleem oplevert bijdeoogst. Uitoogpuntvanoptimalisering is
hierbij gekozenvoor eenbewortelingsduur bij 5-9°Cdie evenlangis alsdetrekduur indekas.Omdatbij
eenverlengde bewortelingsduur despruit gaat rekken is er per 1000 bollen 3x zoveelcelruimte nodigals
bij detrek op stilstaandwater. Omdat ook debewortelingsduur langer is,is uitgegaanvaneencel dieper
1000 bollen 3,5 x zoveelinhoudheeft als bijdeteelt op stilstaandwater. Daarnaast is er indecelca. 100
m3 nodig ommetdetablettente kunnen manoeuvreren. Indekas isdetrekduur korter; dit resulteert inde
mogelijkheid omineengelijktrekseizoen 40%meertrekkente realiseren.Daarnaast is hetvoor dekleinere
bedrijven mogelijk ommettransporttabletten deruimtebenuttingindekasoptevoeren.De
trektemperatuur indekas isgelijk aandetrektemperatuur bijdeteelt inpotgrond.
Inbijlagen 1tot enmet 3wordt voor deverschillende gradenvanmechanisatie berekendwathet
energieverbruik isinde 3systemen(potgrond,stilstaandwater, stromendwater),evenals dekostprijs.
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Hoog
0,28
0,10
0,63
0,21
0,10
0,15
1,47

Resultaten

5.1 Energiekosten
Deberekende kostprijzentonen aandatdepost energiekosten per bosvantientulpen omlaagkanwanneer
wordt overgeschakeld vankistenbroei naarwaterbroei. Deverlaging is zowelte dankenaaneenwat lager
gasverbruik voor deverwarmingvandekas als aaneenfors lager elektriciteitsverbruik voor de koelingvan
cellentijdens debewaringenbeworteling vandebollenvoorafgaande aandetrek. Hetvoordeel isop
kleinere bedrijven nogwatgroter danopgrotere bedrijven.Gemiddeld kanmetdeoverschakelingop
stilstaandwater eenenergiebesparing worden gerealiseerd vanca. 14%per bosvan 10 stuks.Dezelagere
energiekosten kunnengeheel kanwordentoegeschreven aaneenlager energieverbruik per bedrijf.
Deovergang naar debroei op stromendwater biedt demogelijkheid omde energiekosten per bosvantien
tulpen nogverder, met ruim 30%per bosvan 10 stuks, naar benedente drukken,tabel 5. Deverlagingvan
deenergiekosten is hier niette dankenaaneenlager energieverbruik per bedrijf. Hetenergieverbruik per
bedrijf stijgt zelfs met4-6%afhankelijk vandebedrijfsgrootte, maar hetaantalafgeleverde bloemen stijgt
sterk door deverkorte trekduur ende hogere kasbenutting op kleinerebedrijven.
Tabel5: Ontwikkelingenergieverbruikbij3 broeimethoden, € perbos van 10stuks

Waterbroei

istenbroei
Mechanisatielaag, 1,5 milj./jaar
Mechanisatiemiddel,3,5 milj./jaar
Mechanisatiehoog, 10,5 milj./jaar

€0,087
€0,074
€0,062
100%

€ 0,075
€ 0,064
€ 0,054
86-87%

Broei
stromendwater
€0,063
€0,053
€0,049
72 -80%

(zievooreenverderedetailleringbijlage1 t/m 3)

5.2 Kostprijs
Hetkunnenrealiserenvandeenergiebesparing is afhankelijk vanderentabiliteit vanhetnieuwe
teeltsysteem, de kostprijs endeverwachting vandeproductprijs. Bijomschakelingvankistenbroei op
potgrond naar broei op stilstaandwater daaltdekostprijs. Dekostprijsdaling wordt verklaard door lagere
energiekosten, hetwegvallenvande kostenvoor aanvullingenontsmettingvandepotgrond enwatlagere
arbeidskosten. Deextra investeringskosten inpriktrays zijn beperkt.
Deomschakeling naar broei op stromendwater vergt eenforse investering met eenforse kostenstijging
vandevastejaarkosten aanrente enafschrijving.Door dekortere trekduur indekas kunnenerfors meer
bollenwordengebroeidwaardoor ook detotale bol-enafzetkosten toenemen.Doordat hetaantalextrate
broeien bollensterker toeneemt dandekostendaalt dekostprijs per bos,tabel6.
Tabel6: Ontwikkelingkostprijsbij3broeimethoden, € perbos van 10stuks

Bedrijfstype 1,1,5 milj./jaar
Bedrijfstype II,3,5 milj./jaar
Bedrijfstype III, 10,5milj./jaar

Kistenbroei

Waterbroei

€1,66
€1,53
€1,44

€1,57
€1,45
€1,37

Broei stromend
water
€1,53
€1,41
€1,35

(zievooreen verderedetailleringbijlage1t/m 3)

Eendeelvandekostenverlaging kanalleenworden gerealiseerd alsdevrijkomende celruimte eenandere
bestemmingkankrijgenenniet meer gekoeld behoeft teworden.Inhoeverre dit kanmoet per bedrijf
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worden beoordeeld,doch maaktoverschakeling voor sommige bedrijven minder interessant.

5.3

Samenvattend

Bijeengelijke prijs eneenzelfde kwaliteit is overschakelen naarwaterbroei dus eengunstige optie.De
benodigde investering inprikbakken eneenspoelsysteemis betrekkelijk laag, zodat dezegeen hinderpaal
hoeftte vormen omoverte gaanopwaterbroei.
Hetomschakelen vankistenbroei op potgrond naar broei opeeneb-vloedsysteem kentdezelfde voordelen
alsdeomschakeling naar stilstaandwater, alleendaninnogsterkere mate. Deverdere kostendaling ishier
toe te schrijven aannogverder dalende arbeidskosten eneenverdereverlagingvandeenergiekosten per
eenheidproduct. Hier geldt echter dat deomschakeling eengrote investeringvergt, voor bedrijven zonder
transporttabletten eeninvesteringvan€ 80,-tot € 100,-per m2kas,envoor bedrijven met
transporttabletten vanca.€ 60,-per m2kas.Definancieringsruimte enhetrisicovormen eenreële remop
eensnelle overschakeling op ditsysteem.
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6

Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies
Overschakelingvanpotgrondteelt naar stilstaandwater:
Omschakelingvantulpenbroei oppotgrond naar broei opwater leidttot eenbesparing ophet
energieverbruik per m2kasenper steelvanca.14%.
Dekostprijs voor broei opwater ligt ca. 5%lager dandekostprijs voor broei oppotgrond ende
benodigde investeringvoor overschakeling islaag.
Voor cultivars waar dekwaliteit bijdebroei oppotgrond meer danvoldoende zwaar isbiedtwaterbroei
eenaantrekkelijk alternatief. Voor cultivars met eenmatige kwaliteit bijbroeioppotgrond betekentde
overschakeling opwaterbroei dat kwaliteit extra aandachtvraagt.
Debijkomendevoordelen op hetgebiedvaneenlagere behoefte aancelruimte enlichter werk kunnen
vandoorslaggevende invloedzijnomoverte schakelen.
Hetextrawerkvanplantentijdens deoogstperiode endeexact aante houden bewortelingsduur
worden alsduidelijke nadelenervaren.
Overschakeling naar stromendwater:
Omschakelingvantulpenbroei naar deteelt op eeneb-vloedsysteem biedt zoweluit oogpuntvan
energiebesparing alsuit oogpuntvankostprijsverlaging extramogelijkheden.
Deeerste ervaring metteelt op eeneb-vloedsysteem is positief ten aanzienvanmogelijkhedenvan
arbeidsbesparing enproductkwaliteit. Deervaring is echter nog beperkt.
Demogelijkheden omtijdens detrek met dewatertemperatuur, deECte sturen endepHte beheersen
zijnbijbroei op eb-vloedduidelijk groter danbij broei op stilstaand water.
Debenodigde investeringen voor omschakeling naar deteelt op eb-vloed zijnhoog,zodat eensnelle
ontwikkeling indie richting nietteverwachtenvalt.

6.2 Aanbevelingen
Demogelijkheidvoor eenverlengde bewortelingsduur bij stromendwater heeft energetisch zoveel
voordeel dat bekeken zoumoetenworden of ditook kanvoor deteelt op stilstaandwater.
Onderzocht dientteworden of stromendwater ooktoepasbaar is bijdeteelt opkisten.

25

Bijlage 1:Kostprijsberekening, mechanisatiegraad = laag
Algemenekosten
Duurzameproductiemiddelen(DPM):
Grond
Kasgrootte(m2):
stellingen(m2)
transporttabletten (m2kas)
transporttabletten(m2cel)
eb-vloedsysteem(m2)
Celruimte prep./bewaring(m3)
Celruimte beworteling(m3)
Plantlijn
Transportsysteem
Oogstlijn
Kisten(stuks)(beworteling)
(idemtrek)
trays
Vastekosten perjaar
Verbruiksgoederen:
Bollen(milj.stuks)
Aankoopprovisie
Ruimtebehandelingcel(Actellic)
Gas(stoken):
preparatie(m3)
kasverwarming(m3)
Elektra(ventilatie,koeling):
preparatie(kWh)
bewaringgepl. nov-jan9=>2°C (kWh)
bewaringgepl.febr-apr.9=>2°C(kWh)
bewaringdroog.9=>2°C(kWh)
beworteling 5-9°C(kWh)
Potgrond(aanvulling)
Meststoffen
Gewasbeschermingsmiddelen:
bolontsmetting
grondontsmetting
overig
Overigekosten
Verzekering(over 2xbolkosten)
Vakheffing&veiling(over 2xbolkosten)
Renteomlopendvermogen(l,2x bolkosten)
Totaaltoegerekendekosten:
Arbeidskosten
Totalekosten
Uitvaltijdensdeteelt
Kostprijs/10bloemen
Energiekosten/10bloemen
Energiekosten/m2kas

Kistenbroei
Jaarkosten
3250

1000

720

4688
15300
1247

(200)

900

15000
(3000)

3251
5163
2394
4284
4427

Waterbroei
jaarkosten
3250

1000

720

200
150

1,5

3975
51228
3675
12600
9450

25%

67500
1688
2970

700

2250
3000
5250

1,5
2,5%

810
810
324
288
606

4688
15300
5468
5468

374
1040
3210
2888
8750
4579

664
885
3296
37206
67500
1688
2970

700

8100

4781
56545

2,2
2,5%

97200
2430
4277

9016

3975
47524

8364

5724
51228

1007
9016

294

3675

294

5292

423

7000
3000

560
240
30

10080
12125

806
970
43

1008

756

2160

30

-

338
1380

10209
1080
0,8%
8775
6,5%
4860
6,0%
112762
67565
224330

10%

0,8%
6,5%
6,0%

10209
1080
8775
4860
107269
64623
212348

10%
€1,66
€ 0,087
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723
542

1000

2888
2394
4579

40753

2,5%

4688
15300
1247

Broeieb-vloed
Jaarkosten
3250

100% € 1 , 5 7
100% € 0,075
100%

0,8%
6,5%
6,0%

14701
1555
12636
6998
152064
85183
297041

10%
€ 1 , 5 3 92%
95%
86% €0,063 72%
104%
86%

Bijlage2: Kostprijsberekening, mechanisatiegraad = middel

Algemenekosten
Duurzameproductiemiddelen(DPM):
Grond
Kasgrootte(m2):
stellingen(m2)
transporttabletten(m2kas)
transporttabletten(m2cel)
eb-vloedsysteem(m2)
Celruimteprep./bewaring(m3)
Celruimte beworteling(m3)
Plantlijn
Transportsysteem
Oogstlijn
Kisten(stuks)(beworteling)
(idemtrek)
Trays
Vastekostenperjaar
Verbruiksgoederen:
Bollen(milj.stuks)
Aankoopprovisie
Ruimtebehandelingcel(Actellic)
Gas(stoken):
preparatie(m3)
kasverwarming(m3)
Elektra(ventilatie,koeling):
preparatie(kWh)
bewaringgepl. nov-jan9=>2°C (kWh)
bewaringgepl. febr-apr.9=>2°C(kWh)
bewaringdroog.9=>2°C(kWh)
beworteling 5-9°C(kWh)
Potgrond(aanvulling)
Meststoffen
Gewasbeschermingsmiddelen:
bolontsmetting
grondontsmetting
overig
Overigekosten
Verzekering(over 2xbolkosten)
Vakheffing&veiling(over 2xbolkosten)
Renteomlopendvermogen(l,2x bolkosten)
Totaaltoegerekendekosten:
Arbeidskosten
Totalekosten
Uitvaltijdensdeteelt
Kostprijs/10bloemen
Energiekosten/10bloemen
Energiekosten/m2kas

Kistenbroei
jaarkosten
5273

Waterbroei
jaarkosten
5273

Broeieb-vloed
Jaarkosten
5273

7500
25200
2618

7500
25200
2618

2000

7500
25200

1700
1700

10935
10935

2000
1500

(400)
1800

35000
(6250)

6120
7945
2660
4760
10329

2000
1500

400
285

4688
6250
10938

67132

3,5

3,5

1360

680
580

970

1163

4191
2660
5088
1383
1844
6868
59683

636
1973
5793
4191
10500
5088

17000

10033
92785

5,1

2,5%

157500
3938
6930

2,5%

157500
3938
6930

2,5%

228480
5712
10053

9275
99188

1632
17457

9275
92321

1632
16249

13455
99188

2368
17457

8575
25200
18900

686

8575

686

12439

995

2016
1512
14000
5708

1120

20309
23250

1625
1860

25%

5040

70

0,8%
6,5%
6,0%

0,8%
6,5%
6,0%

10%

-

23820
2520
20475
11340
246736
144483
456175

0,8%
6,5%
6,0%

10%
€ 1,53100%
€ 0,074 100%
100%
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102

-

788
3220
23820
2520
20475
11340
258944
150737
482085

457
70

34555
3656
29702
16451
353016
191903
642976

10%
€ 1,45 95%
€ 0,06486%

86%

€ 1,41 92%
€ 0,05372%
104%

Bijlage3: Kostprijsberekening, mechanisatiegraad = hoog
Algemenekosten
Duurzameproductiemiddelen(DPM):
Grond
Kasgrootte(m2):
stellingen(m2)
transporttabletten(m2kas)
transporttabletten (m2cel)
eb-vloedsysteem(m2)
Celruimteprep./bewaring(m3)
Celruimte beworteling(m3)
Plantlijn
Transportsysteem
Oogstlijn
Kisten(stuks):(beworteling)
(idemtrek)
frays
Vastekosten perjaar
Verbruiksgoederen:
Bollen(mil].stuks)
Aankoopprovisie
Ruimtebehandelingcel(Actellic)
Gas(stoken):
preparatie(m3)
kasverwarming(m3)
Elektra(ventilatie,koeling):
preparatie(kWh)
bewaringgepl. nov-jan9=>2°C (kWh)
bewaringgepl. febr-apr.9=>2°C(kWh)
bewaringdroog.9=>2°C(kWh)
beworteling 5-9°C(kWh)
Potgrond(aanvulling)
Meststoffen
Gewasbeschermingsmiddelen:
bolontsmetting
grondontsmetting
overig
Overigekosten
Verzekering(over 2xbolkosten)
Vakheffing&veiling(over 2xbolkosten)
Renteomlopendvermogen(l,2x bolkosten)
Totaaltoegerekendekosten:
Arbeidskosten
Totalekosten
Uitvaltijdensdeteelt
Kostprijs/10bloemen
Energiekosten/10bloemen
Energiekosten/m2kas

Kistenbroei
jaarkosten
11693

Waterbroei
jaarkosten
11693

5250

14063
54338

5250

14063
66150

4725

24112

4725

24112

1050

3302
2659
14982
39708
19100
4357
5810
21633
215874

(1050)
4725

105000
(20000)

14860
15890
39708
17868
30986

845

14766
19688
34453

211822

Broeieb-vloed
jaarkosten
11693

5250

14063
66150

4725
4725
1890
1344
3053

31894
31894
1455
4227
14074
14982
43678
19100

47250

27887
269403

10,5
2,5%

472500
11813
20790

10,5
2,5%

472500
11813
20790

13,4
2,5%

604800
15120
26611

27825
247356

4897
42298

27825
231280

4897
39549

35616
247356

6268
42298

25725
66150
49613

2058
5292
3969

25725

2058

32928

2634

36750
16906

2940
1353

47040
61063

3763
4885

25%

15120

210
2363
9660

71461
0,8%
7560
6,5%
61425
6,0%
34020
765435
371669
1360620

10%
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0,8%
6,5%
6,0%

10%
€1,44100%
€0,062100%
100%

210

269

-

-

71461
7560
61425
34020
730575
336334
1294476

0,8%
6,5%
6,0%

91470
9677
78624
43546
929965
420439
1631500

10%
€1,3795%
€0,05487%
87%

€1,3594%
€0,04980%
102%

jlage4: Bezochte bedrijventer verificatievan
uitgangspunten kostprijsberekening
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naam

Adres

A.A.M.Dekker
W.C.Sijp
P.Smak
S.Oud
J. Schouten
KarelBloembollenBV
DeWit BV
Germaco

Meilag7
Dorpsstraat 312-314
Gruttoweide 7
Grootslagweg 18
Westerkerkweg 20
DeGouw3
Geerling 4
Geerling9

Postcode/woonplaats
1606 MCVenhuizen
1689 GLZwaag
1693 HRWervershoof
1619 PS Andijk
1606 BDVenhuizen
1611BSBovenkarspel
1611BTBovenkarspel
1611BTBovenkarspel
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Omvangbroei
1,5 milj./jaar
4,2 milj./jaar
5,2 milj./jaar
8,5 milj./jaar
8 milj./jaar
15,5 milj./jaar
16 milj./jaar
30 milj./jaar

