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1

Inleiding

Indit onderzoeksverslag worden debedrijfseconomische gevolgenvangeïntegreerde
onkruidbestrijdingstrategieën behandeld.Hetbetreft eenmodelstudie voor zoweleenakkerbouwbedrijf op
kleialseenvollegrondsgroentenbedrijf opzand.Pergewaswordt eengangbare eneengeïntegreerde
strategie geformuleerd.Degangbare strategieiseenstrategie die opveelbedrijven indepraktijk zal
wordentoegepast. Doelstellingvandegeïntegreerde strategie isomdemilieubelasting door
gewasbeschermingsmiddelen terugte dringen door zoveel mogelijk gebruikte makenvanmechanische
onkruidbestrijdingsmethodenenminder milieubelastendemiddelen.
Debedrijfseconomische gevolgenworden opgewasniveau enopbedrijfsniveau behandeld.Opgewasniveau
kunnener invloeden zijnop hetgewassaldo enopde hoeveelheidgewasgebonden arbeid per ha.Op
bedrijfsniveau zijner mogelijke invloedenopdetotale arbeidsbehoefte ophet bedrijf, debruto
geldopbrengst, detoegerekende endeniet-toegerekende kosten enhettotale bedrijfsresultaat.
Ookdemilieukundige consequenties vandeovergang naar geïntegreerde strategieën zijnonderzocht.
Inhetlaatste hoofdstuk worden deresultaten samengevat envolgener enige belangrijke conclusies.
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Bedrijfsopzetten

Erisgekozenvoor hetdoorrekenenvantwee bedrijfsopzetten optweeverschillende grondsoorten.Deéén
iseen60 hamet akkerbouw enakkerbouwmatige groenteteelt opklei/zavel grond.Hetandere bedrijf is
een 15 hagroentebedrijf opzand/dalgrond.Voor hetklei/zavel bedrijf isergekozenvoor eenfictief 60ha
bedrijf wat zoukunnen liggen inhetCentraal Kleigebied.Voor dezand/dal grondisvoor eenfictief bedrijf in
hetZuidoostelijk zandgebied.Deze bedrijfsopzetten zijngebaseerd opsector- enregiokennis vanPPO,
structuurkenmerken afkomstig uit deCBS-meitellingenaangevuld met gegevens vanu'thet LEIboekhoudnet.
Degegevens opsaldo niveauzijnafkomstig uit deKwantitatieve Informatie 2002. Intabel 1zijnde
bouwplannenweergegevenvoor detwee bedrijfsopzetten.
Tabel1:Bouwplannen

60 ha bedrijf klei/zavel
Consumptieaardappel
Suikerbiet
Wintertarwe
Zaaiui
Erwten
Groenbemester

Ha 15 ha bedrijf zand/dal
15 Prei
15 Broccoli
15 Bospeen
7,5 Andijvie
7,5
15

Ha
5,7
2,2
2,8
4,3

Ophet 15 habedrijf opzand/dal grondwordt deteeltvandegewassenover hetgehele seizoenverdeeld
inclusief dubbelteelten. Hieronder staandehectares per plantingweergegeven:
Bospeen->
Prei->
0,938 havroeg
0,75 hazomer
1,125 hazomer
0,75 haherfst vroeg
0,75 haherfst
1,5 haherfst laat
1,5 hawinter vroeg
1,125 hawinter laat
Andijvie->
Broccoli->
0,938 havroeg
0,563 havroeg
2,063 hazomer
1,125 hazomer
1,313 haherfst
0,563 haherfst
Voor beide bedrijfsopzettenwordt uitgegaanvaneeneenmansbedrijf waarbijzonodiglossearbeidwordt
ingezetvoor bijvoorbeeldwerkzaamhedentijdens deoogst. Bijhetakkerbouwbedrijf wordt uitgegaanvan

100%grondbenuttingenbijhetgroentebedrijf van99,25%. Ditlaatste heeft te makenmet hetfeit dat erbij
groenteteelten meer grond nodig isvoor rijpadenenkopakkers.

Strategieën
Voorverschillende gewassen zijnonkruidbestrijdingstrategieën beschreven.Hierbijwordt eengebruikelijke
of 'gangbare' strategie eneen'geïntegreerde'variant besproken.Ondergangbaar wordt de strategie
verstaan die inhetuitgevoerde onderzoek representatief wordt geacht voor detoegepaste strategieop
praktijkbedrijven. Degeïntegreerde strategie isgericht cpeenverminderingvandemilieubelasting door
middelvaneenruimere inzetvanmechanische onkruidbestrijding eneenaangepast
gewasbeschermingsmiddelengèbruik. Intabel 2 zijndebelangrijkste verschillen per gewas samengevat.De
tabelgeeft daarmee inzicht indebelangrijkste uitgangspunten die bjjvergelijking eenrolspelen.

3.1.1

Akkerbouwbedrijf

Consumptieaardappel
Bijconsumptieaardappelen wordt gestreefd naar eenvolledig mechanische onkruidbestrijding.De
bespuiting met 1kg/ha metribuzin(70%)wordt vervangendoor verlaat rijenfrezen,daarnaafeggen eneen
keer aanaarden met deEcoridger. Dezeaanaarder werkt niet met messen,maar metwrijfplaten. Herdoor
wordt schade aanstolonenenwortels beperkt. Tochwordt ervanuitgegaan dater éénsindedriejaareen
chemische correctie uitgevoerd moetwordenmet0,25 kg/ha metribuzin (70%).Ditwordtmeteen
onderbladbespuiting gedaan.Inplaatsvanéénbespuiting komener nutwee standaardhandelingenvoor
terug eneenbespuiting éénsindedriejaar.

Suikerbiet
Bijbeide strategieënwordt ergespoten met eenmixvanmiddelen,nml. Fenmedifam(157),
metamitron(70%), ethofumesaat(200) enminerale olie(SOO).Hetverschilisdat ergangbaar drie keer
gespotenwordt endaarnatwee keer geschoffeld endat bijgeïntegreerd hetaantalbespuitingen
teruggebracht is naaranderhalve bespuiting.Tevenswordt er hier nogtwee keergeschoffeld met behulp
vanvingerwieders ennogeenkeer aanaardendgeschoffeld.

Wintertarwe
Deherfstbespuiting inwintertarwe wordtvervangen door eenminder milieubelastend middel.Standaard
worden ertweevoorjaarsbespuitingen toegepast. Bijdeeerste bespuitingwordendezelfde middelen
toegepast, maar eenlagere dosering.Detweede bespuiting met MCPAvindindegeïntegreerde strategie
nogmaar éénsindedriejaar plaats.Erwordt verwacht dat distels gemiddeld éénsindedriejaarvoor
problemenzorgen.

Zaaiui
Vooropkomst wordt bijbeide strategieën hetonkruidafgebrand meteenglyfosaat bespuiting. Naopkomst
worden er gangbaar nogdrie bespuitingen uitgevoerd.Indegeïntegreerde variant isditterug gebracht
naar 2 bespuitingen met lageredosering.Welwordt ertwee keer geschoffeld metvingerwieders. Vooreen
succesvolle inzetvanvingerwieders iseenperfecte grondbewerking vanbelang.Vlakkeenegale liggingvan
degrond zijnnoodzakelijk. Ookhetgewasstadium isbelangrijk.Devingerwieders kunnenwordeningezet bij
eengewasstadium vanaf 6-8cm.Doordat uieenteer gewas isener lichte kansopbeschadiging is,wordt
ergerekendmeteenopbrengstreductie van2,5%.

Erwten
Indeteelt vanerwtenwordt de inzetvanchemische middelenvoor opkomst vervangen door éénkeer te
eggen. Naopkomstwordt er geïntegreerd nogtwee keer geëgd.Detwee naopkomst bespuitingenworden
vervangen door éénbespuiting.

3.1.2

Groentebedrijf

Prei
Inpreiwordt standaard met eenlage-doserings-systeemgewerkt. Indegeïntegreerde strategie blijft ervan
dedrie bespuitingen nogéénover. Standaardwerd er alaanaardendgeschoffeld, maar geïntegreerd
worden devingerwieders ingezet.Tevenswordt er eenkeer aanvullend aanaardend geschoffeld.
Broccoli
Indeteelt vanbroccoliwordt de inzetvanchemische middelenvolledigvervangen door twee maaleggen.
Bijhet schoffelen wordt éénkeer metvingerwieders gewerkt enéénmaalaanaardendgeschoffeld.
Vingerwieders kunnenongeveer tweewekennahet planten ingezetworden.Deplanten moetvast gegroeid
zijn.
Bospeen
Bijdeteelt vanbospeenwordt devroegeteelt onder vliesdoek geteeld,door het doektijdelijk terugte slaan
kaner éénvooropkomst bespuitingworden gedaan.Voor degeïntegreerde teelt verandert de strategie
niet.
Bijdeonbedekte teelten worden dedrie bespuitingen vanhetlage-doserings-systeem teruggebracht naar
éénbespuiting.Omhet onkruidte bestrijdenwordt de schoffel metvingerwieders twee maalingezet.Bij
bospeen is hetvanbelangdat hetgewas ongeveer 6 cm is.Ookhier geldt datde inzetvanvingerwieders
enige opbrengstderving kanveroorzaken.Deze is ingeschat opgemiddeld 2,5%perjaar.
Andijvie
Indegeïntegreerde strategie worden er geenchemische middelen ingezet. Deze bespuitingenworden
vervangen doortijdens het schoffelen vingerwieders inte zetten.Bijandijviewordt devroegeteelt onder
vliesdoek geteeld.Voor het bemesten + schoffelen wordt hetdoek tijdelijk teruggeslagen. Gangbaarwordt
er gemiddeld nog30 uurgewied,omdat er bijdebedekteteelt geenandere correctie mogelijkheden zijn,
zullendeurenvoor wieden stijgen naargemiddeld 50 uur per ha.Ookbijandijvie geldt dat devingerwieder
tweewekennahet planten ingezet kanworden.Door devingers kunnenplanten beschadigdwordenende
opbrengst zalhierdoor met ongeveer 2% dalen.

Tabel2: Standaardengeïntegreerdeonkruidbestrijdingstrategieënpergewas

gewas
akkerbouwbedrijf op klei:
cons, aardappel

bewerkingen standaard

bewerkingen geïntegreerd

lx rugopbouw (frees)
lxlkgmetribuzin(70%)

suikerbiet

3x 0,51.fenmedifam(157) + 0,51.
metamitron (70%)+ 0,51.
ethofumesaat (200) + 0,51.
minerale olie(800)
2x schoffelen

wintertarwe

lx 21.isoproturon(500) (herfst)
lx 1,51.bifenox(250) mecopropP(308)+ 0,5 I.fluroxypyr(200)
(voorjaar)
lx 21.MCPA(voorjaar)

zaaiui

v.o.: l x 31. glyfosaat(360)
n.o.: l x II. chloorprofam
1x0,151. bentazon(480) +0,151.
ioxynil(200)
lx 0,251. bentazon(480) + 0,251.
ioxynil(200)
v.o.: lx 0,251.clomazon
n.o.: 2x 0,51. bentazon(480) +
0,251.isooctylfenolpolyglycolethert1050)

lx rugopbouw (frees)
lx eggen
lx aanaarden(Ecoridger)
lx per 3jaar 0,25kgmetribuzin(70%)
(onderbladbespuiting)
l,5x 0,51.fenmedifam(157) + 0,51.
metamitron(70%)+ 0,51.
ethofumesaat (200) + 0,51. minerale
olie(800)
2 xschoffelen + vingerwieder
1 x schoffelen + aanaarden
lx 0,2L.clodinafop-propargyl(240)
cloquintoceet-methyl(60) (voorjaar)
l x 11. bifenox(250) mecopropP(308)+ 0,41.fluroxypyr(200) + 15
gr. Metsulfuron-methyl(20%) (voorjaar)
lx per 3jaar 21. MCPA(voorjaar)
v.o.: lx 31. glyfosaat(360)
n.o.: 2x 0,15 I.bentazon(480) +

erwten

groentebedrijf opzand:
prei

3x 0,41.metazachloor(500)+ 0,51.
pyridaat(450)
3 (of 2)x aanaardend schoffelen

broccoli

lx 21. metazachloor(500)
2x aanaardend schoffelen

bospeenvroeg bedekt
bospeen

lx 3kgmetoxuron(80%)
3x 0,5 I.metoxuron(80%)+ 0,51.
nonylfenol-polyethoxyethanal(250)

andijvie vroeg bedekt

lx 1,51. chloorprofam(400)
l x 51. carbeetamide(300)
30 uur handwieden
2x (bemesten+) schoffelen
lx 1,51. chloorprofam(400)
lx 51. carbeetamide(300)
30 uur handwieden
2x (bemesten-f)schoffelen

andijvie

0,151. ioxynil(200)
2x schoffelen + vingerwieder

v.o.: l x eggen
n.o.: 2x eggen
lx 0,51.bentazon(480) + 0,251.isooctylfenolpolyglycolether(1050)
lx 0,41. metazachloor(500)+ 0,51.
pyridaat(450)
3 (of 2)x schoffelen+ vingerwieden
1 xaanaardend schoffelen
2x eggen
l x schoffelen + vingerwieden
lx schoffelen + aanaarden
l x 3kgmetoxuron(80%)
l x 0,5 I.metoxuron(80%)+ 0,51.
nonylfenolpolyethoxyethanal(250)
2x schoffelen + vingerwieden
2x(bemesten+) schoffelen +
vingerwieden
50 uur handwieden
30 uur handwieden
2x (bemesten+) schoffelen +
vingerwieden
lx schoffelen
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Analyse op gewasniveau

4.1 Gewassaldo
Eenverandering inhetgewasbeschermingsmiddelengebruik leidttot eenverandering inhetgewassaldo.De
dosering kanaangepast zijnof er zijnduurdere of minder dure middelen gebruikt. Dooreenandere
onkruidbestrijdingstrategie kaner opbrengstvermindering optreden,doordat bijvoorbeeld bij mechanische
onkruidbewerkingen hetgewas beschadigdwordt. Deze opbrengstvermindering leidttot eenlagere bruto
geldopbrengst endaardoor tot eenlager gewassaldo. Ookveranderingen inloonwerk en brandstofverbruik
of deaanschaf vannieuwe machineszijnvaninvloedophetgewassaldo.
InTabel 3zijndezeverschillenvoor degewassenvande2 bedrijvenweergegeven.Bijzaaiuien,bospeenen
andijvievermindert hetgewassaldo sterk door eeningecalculeerde opbrengstderving van2,5 % bijzaaiuien
enbospeenen2 % bijandijvie. Dekostenvoor onkruidbestrijdingsmiddelen zijnvoor allegewassen behalve
wintertarwe gedaald.Ditishetgevolgvanhetinzettenvandevingerwieder. Bijwintertarwe zijndeze kosten
hoger door hetgebruikvanduurdere middelen.Dekostenvoor aante schaffen machines of werktuigen
drukken niet ophetgewassaldo, maar uitsluitend ophettotale bedrijfsresultaat. Bijzaaiuieniservanuit
gegaan dat het schoffelen met devingerwieder door deloonwerker gebeurt, omdat dekostenvoor de 15
benodigdevingerwiedelementenerg hoogzijn.Voor deteeltvanuieniser een4,5 m.schoffelbalk nodigen
15 elementen meteenkleine diameter, totale kosten€7850,- + (15x€418,-=)€6270,-. Gemiddelde
jaarkosten voor deschoffelbalk is€824,25 (10,5%kosten) endejaarkostenvoor devingerwieders zijn
€752,40 (12%),totaal€1576,67 voor 7,5 hectare uien. Per hectare zijndekosten€210,22. Dekosten
voor hetschoffelen inloonwerk zijn€109,-. Bij 14,5 hectare uienkandeinvesteringweluit.
Tabel3: Verschilingewassaldo, brutogeldopbrengstenkostenvooronkruidbestrijdingsmiddelen, brandstofenloonwerkdoorde
overstapvandestandaardnaardegeïntegreerdeonkruidbestrijdingstrategiepergewas

Gewas

verschil in
bruto geld
opbrengst

(€)
Akkerbouwbedrijf op klei:
Cons.Aardappelen
Suikerbiet
Wintertarwe
Zaaiui
Erwten
Groentebedrijf opzand:
Prei
Broccoli
Bospeenvroeg bedekt
Bospeen
Andijvievroeg bedekt
Andijvie

0
0
0
-127

0

verschil in
kosten onkr.
bestr.
middelen
(€)

verschil in
kosten
brandstof

verschil in
kosten
loonwerk

verschil in
gewassaldo

(€)

(€)

(€)

-64
46
+36
-19
-64

+2
0
0
-10
0

0
0
0

+64
+47
-36

+114

-208

0

+66

-67
-87
0
43

0
+1
0
+6
-3
+3

0
0
0
0
0
0

+67
+87
0

0
0
0
-316
-319
-226

-106
-106
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-221
-111

-28

4.2 Arbeid per gewas
Eenstrategie met meer mechanische onkruidbestrijding zalinde regel meer arbeidsinzet vragen.Enerzijds
kanhet aantalbewerkingen groter zijnenanderzijds kunnendetaaktijden perwerkgang hoger zijn doordat
dewerkbreedtes vandeingezette machines kleiner zijnofomdat er(meer)handmatiggewiedmoet
worden. InTabel4 zijndeverschillen inarbeidsuren per gewasweergegevenalsgevolgvantoepassingvan
geïntegreerde onkruidbestrijdingsmethoden.
Bij demeeste gewassen is hetverschil inarbeid minder dan 1uur per ha.Inconsumptieaardappelen opklei
vergt het eggen enaanaardenwat meerarbeidstijd. Bijbospeen kost hetvervangenvan2 bespuitingen
door 2 maalschoffelen met devingerwieder (perwerkgang 2,7 uur per ha)wat meer arbédsuren.
Bijde andijvieteeltenwordt door opbrengstderving bijdegeïntegreerde mindertijd besteedaanhet
oogsten. Bijdevroeg bedekte andijviewordt 20 uur per hameer handmatig gewied bijgeïntegreerd danbij
gangbaar. Door debedekking kunje éénkeer minder vaakschoffelen. Hetonkruid moetwelverwijderd
worden.
Tabel4: Verschilingewasgebondenarbeidinurenper hadoordeoverstapvandestandaardnaardegeïntegreerde
onkruidbestrijdingstrategiepergewas.

Gewas

verschil in gewasgebonden arbeid
in uren per ha

Akkerbouwbedrijf:
Cons.Aardappelen
Suikerbiet
Wintertarwe
Zaaiui
Erwten
Groentebedrijf:
Prei
Broccoli
Bospeenvroeg bedekt
Bospeen
andijvievroeg bedekt
Andijvie

+1,2
+0,4
-0,2
-0,3
+0,3
+0,2
+0,7

0
+4,2
+13,7
-3,8
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Analyse op bedrijfsniveau

5.1 Arbeidsbehoefte perbedrijf
5.1.1

Akkerbouwbedrijf

Opbedrijfsniveau is er opjaarbasis slechts 20 uur meer gewasgebonden arbeid nodigvoorde
geïntegreerde onkruidbestrijdingstrategieën. Opdit modelbedrijf is 1volwaardige arbeidskracht aanwezig.
Deextra benodigde arbeid isgoedinte passen inhettotale arbeidsfilmwaardoor er geenextra arbeid
hoeft wordenaangetrokken.
Indevolgendetabel isdetotale arbeidsbehoefte opbedrijfsniveauweergegeven.
Tabel5:Arbeidsbehoefteinurenperjaar ophetstandaardakkerbouwbedrijfenhetakkerbouwbedrijfmetgeïntegreerde
onkruidbestrijding.

Standaardbedrijf
1974

eigenvastearbeid
losse arbeid eenvoudig
losse arbeid hoogwaardig
Totaal

5.1.2

0
263
2210

bedrijf met geïntegreerde
onkruidbestrijding
1967

0
263
2230

Groentebedrijf

Ophet modelgroentebedrijf is 1volwaardige arbeidskracht aanwezig,dievolledigwordt benut. Ermoetop
dit bedrijf veellosse arbeid ingehuurdworden.Hettotale arbeidsplaatje wordt door de geïntegreerde
strategieën nauwelijks beïnvloed.Voorgewasgebonden arbeid isbijhetgeïntegreerde bedrijf ietsmeer
losse eenvoudige arbeidnodigeniets minder hoogwaardigearbeid.
Tabel6:Arbeidsbehoefteinurenperjaar ophetstandaardgroentebedrijfenhetgroentebedrijfmetgeïntegreerdeonkruidbestrijding.

standaardbedrijf
eigenvaste arbeid
losse arbeideenvoudig
losse arbeid hoogwaardig
totaal

2050
4524
1447
8022

bedrijf met geïntegreerde
onkruidbestrijding
2050
4530
1438
8017

5.2 Kosten
Zoweldeniet-toegerekende kostenalsde kosten die aandegewassentoegerekendworden,kunnendoor
destrategieënwordenbeïnvloed.
Bijdeniet-toegerekende kosten kunnende kostenvoorwerktuigen enhetbetaaldloonverschillen.De
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toegerekende kosten kunnenverschillen opleveren door verschil inonkruidbestrijdingsmiddelengebruik,
energieverbruik enloonwerkkosten.

5.2.1

Akkerbouwbedrijf

Bijdegeïntegreerde aanpak moet erwelgeïnvesteerdworden ineenaantalnieuwe machines. Intabel 6
staandezeweergeven met o.a.detotalejaarkosten. Dezejaarkosten vanmachines enwerktuigen bestaan
uit dekostenvoor onderhoud,verzekering,afschrijving enrente.Dezeworden inTabel3 uitgedrukt alseen
percentage vandevervangingswaarde (actuele nieuwprijs). Doordat er eenkeer inde aardappelen
geschoffeld wordt endrie keer indeerwten,moet er intotaal 37,5 hageëgdworden.Door devele
hectares isergekozenvoor een9 meter bredeveertandwiedeg. Indegangbarevariantworden de bieten
twee keer geschoffeld met een3 meter schoffeltuig. Indegeïntegreerde aanpak zijnervoor deze6 rijen
bieten 6vingerwiedelementennodig.Deze kunnenaanhetbestaande schoffeltuig gemonteerdworden.
Voor de aardappelteelt wordt deecoridger aangeschaft. Inde praktijk worden betreffende werktuigen ook
tweedehands aangeschaft en/of aangepast. Ookkaner samengewerkt worden metcollega's. Indeze
gevallenzullendejaarkosten lager liggen daninTabel 7aangegeven.
Tabel7:Berekeningtotalejaarkostenkleibedrijfpermachine/werktuig(allebedragenzijnexcl. BTW)

Machine
Wiedeg9 meter
6 vingerwiedelementen
Ecoridger

Totale
vervangingswaarde
€5037,-

Rente+afschrijving-ionderhoud/verzekering
3%+ 6%+1,5%

Totale
jaarkosten*
€529,-

€2640,- (6x€440,-)
€6500,-

3%+ 6%+3%
3%+ 6%+3%

€316,80
€780,-

Derentewordt berekend over degemiddelde waardevande machine gedurende delevensduur, uitgaande
vaneenrestwaarde van 10%eneenrentepercentage van6. Hetafschrijvingspercentage vn6 heeftte
makenmet het uitgangspunt dat deinvestering overeeneconomische levensduur vanongeveer 16-17jaar
wordt verdeeld.Detotale kosten bedragen€1625,- perjaar. Deze kostenverhogen de niet-toegerekende
kosten.
Hetbetaalde loonisbijbeide strategieën geijk omdat de extra benodigde arbeid door deondernemer zelf
ingebracht kanworden.
Detoegerekende kosten zijnalsgevolgvandegeïntegreerde strategieën € l .040,-lager, zieTabel8.De
post onkruidbestrijdingsmiddelen enenergiezijnlager endepost loonwerk is hoger.
Tabel8: Toegerekendekosten vanhetstandaardakkerbouwbedrijfenhetgeïntegreerdeakkerbouwbedrijf.

Standaardbedrijf
72.400
4.545
7.718
8.258

Totaal
w.v. onkruidbestrijding
Energie
Loonwerk

bedrijf met geïntegreerde
onkruidbestrijding
71.360
2.813
7.673
9.113

Deverlagingvantoegerekende kostenweegt dus niet optegen detoename inwerktuigkosten.

5.2.2

Groentebedrijf

Ophetvollegrondsgroentebedrijf moetenook investeringen gedaanwordenvoor degeïntegreerde aanpak.
Indebroccoli wordt 2 keer geëgd,intotaal4,4 ha.Erisgekozenvoor eenveertandwiedeg meteen
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werkbreedte van4,5 meter.Voordeteelt vanbospeen enandijvie isde aanschaf van5
vingerwiedelementenmet Meinediameter noodzakelijk. Voor deteelten preienbroccoli zijn4
vingerwiedelementenmetgrote diameter nodig.InTabel9zijndekostenweergegevenvande
investeringen.
Tabel9:Berekeningtotalejaarkostenzandbedrijfper machine/werktuig(allebedragenzijnexcl. BTW).

Machine
Wiedeg4,5
meter
5vingerwiedelementen
4vingerwiedelementen

Totale
Rente+afschrijving*
vervangingswaarde onderhoud/verzekering
€2813,• 3%+ 6%+1,5%

€2090,-(5€418,-)
€ l 760,-(4x€440,-)

3%+ 6%+ 3%

Totale
jaarkosten*
€295,-

€250,80

3%+ 6%+ 3%

€211,20

Dejaarkosten hiervoor (rente,afschrijving enonderhoud) bedragen€757,-engeveneenlichte verhoging
vandeniet-toegerekende kosten.
Hetbetaalde loonis bijeengeïntegreerde opzetvergelijkbaar metdatvaneengangbare opzet.
Ook bijhetgroentebedrijf zijndetoegerekende kosten alsgevolgvandegeïntegreerde opzet (€1.600,-)
lager, zieTabel 10.Dekostenvoor onkruidbestrijding zijnlager enerzijnlagere afzetkosten doorde
opbrengstverminderingen bij bospeenenandijvie.
Tabel10: Toegerekendekostenvanhetstandaardgroentebedrijfenhetgeïntegreerdegroentebedrijf.

standaardbedrijf
132.980
1.432
2.885
42.130

Totaal
w.v. onkruidbestrijding
Energie
Afzetkosten

bedrijf met geïntegreerde
onkruidbestrijding
131.380

Alleendebesparing oponkruidbestrijdingsmiddelen isalgroter dandeextrawerktuigkosten.

5.3
5.3.1

Gevolgenvoor het bedrijfsresultaat
Akkerbouwbedrijf

Hetnettobedrijfsresultaat is bijhetakkerbouwbedrijf met geïntegreerde onkruidbestrijding €1620,- lager.
Enerzijdswordt ditveroorzaakt door een€960,- lagere geldopbrengst, anderzijds door €670,-hogere
kosten.Per€100,-kostenisdeopbrengst€0,70 lager.
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341
2.904
41.643

Tabel11:Bedrijfsresultatenineuro'sophetstandaardakkerbouwbedrijfenhetgeïntegreerdeakkerbouwbedrijf.

standaardbedrijf
brutogeldopbrengst
Toegerekendekosten
niettoegerekendekosten
totaalkosten
netto bedrijfsresultaat
opbrengstper€100,-kosten

5.3.2

212.300
72.400
162.750
235.150
-22.860
90,3

bedrijf metgeïntegreerde
onkruidbestrijding
211.340
71.360
164.460
235.820
-24.480
89,6

Groentebedrijf

Ophetgroentebedrijf geeft invoeringvangeïntegreerdeonkruidbestrijdingeenverlagingvanhetnetto
bedrijfsresultaat met€740,-.Dezeverlagingwordtvooralveroorzaaktdoordeopbrengstverminderingen
waardoordetotalebrutogeldopbrengst€1660,-lageris.De totalekostenzijnophetbedrijfmet
geïntegreerdeonkruidbestrijdingzijn€910,-lager.Per€100,-kostenisdeopbrengst€0,30lager.
Tabel12:Bedrijfsresultatenineuro'sophetstandaardgroentebedrijfenhetgeïntegreerdegroentebedrijf.

standaardbedrijf
198.090
132.980
163.520
296.500
-98.420
66,8

brutogeldopbrengst
toegerekendekosten
niettoegerekendekosten
totaalkosten
netto bedrijfsresultaat
opbrengstper€100,-kosten
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bedrijf metgeïntegreerde
onkruidbestrijding
196.430
131.380
164.210
295.590
-99.160
66,5

6

Milieukundige consequenties

Demilieukundige consequenties vandestandaard envandegeïntegreerde onkruidbestrijdingsstrategieën
zijnook onderzocht. Hierbij isgebruikgemaaktvanBRI(Blootstellings RisicoIndex)enMBP(Milieu
Belastings Punten)maatstaven.Deberekeningen zijnuitgevoerd voor hetherbicidengebruikop
bedrijfsniveau.Voor deze maatstavenzijndoor BSOstreefwaarden opgesteld. Devetenschuin afgedrukte
waarden indetabel overschrijden de streefwaarde.
Tabel13: Milieukundigeconsequenties vangeïntegreerdeonkruidbestrijdingophetakkerbouwbedrijf

maatstaf

eenheid

BRI-lucht
MBP-waterleven
BRI-grondwater
BRI-bodem
MBP-bodemleven

kga.s. perha
% toepassingen > 10

streefwaarde

akkerbouwbedrijf
standaard
onkruidbestrijding

akkerbouwbedrijf
geïntegreerde
onkruidbestrijding

0,7
0%
0,5
200
0%

0,13
20%
2,91
69
17%

0,05
17%

ppb
kg dagenperha
% toepassingen > 100

0,13

26
0%

Ophet akkerbouwbedrijf met standaardonkruidbestrijding worden door hetherbicidengebruikde
streefwaarden voor MBP-waterleven,BRI-grondwater enMBP-bodemleven overschreden.Metname
metribuzinenisoproturon zijndebet aandete grote belastingvanhetwaterlevenenhet grondwater. Het
bodemlevenwordt eveneens door metribuzinte zwaar belast. Doorgebruikte makenvangeïntegreerde
onkruidbestrijdingsmethodenwordt voor alle maatstaven duidelijk beter gescoord opmilieugebied,zoblijkt
uit detabel.Dezeverbeteringwordt met nameveroorzaakt doorvervangingvanisoproturon door andere
middelen enverminderd gebruikvanmetribuzin. Echter ook bijdegeïntegreerde aanpakwordtde
streefwaarde voorMBP-waterlevenoverschreden,vooralmetribuzin scoort ook bijlageredoseringen nogte
hoog.
Tabel14:Milieukundigeconsequenties vangeïntegreerdeonkruidbestrijdingophetgroentebedrijf

maatstaf

eenheid

BRI-lucht
MBP-waterleven
BRI-grondwater
BRI-bodem
MBP-bodemleven

kg a.s. perha
% toepassingen > 10

streefwaarde

0,7
0%
0,5
200
0%

ppb
kgdagen perha
% toepassingen > 100

groentebedrijf
standaard
onkruidbestrijding
0,32

groentebedrijf
geïntegreerde
onkruidbestrijding
0,10

0%

0%

0,37

0,12

36
0%

7
0%

Ophetstandaardgroentebedrijf blijft menmet deherbiciden nogbenedendemilieustreefwaarden. Bijhet
geïntegreerde bedrijf wordenvooral door hetweglatenvanchloorprofamencarbeetamideenhet
verminderd gebruikvanmetoxuronenpyridaat dewaardenvoor BRI-lucht,BRI-grondwater enBRI-bodem
sterkverlaagd.
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7

Samenvatting enconclusies

Indit onderzoek zijn 2gangbare bedrijfsopzetten gedefinieerd: eenakkerbouwbedrijf van60 hainhet
centraal kleigebied eneen 15 hagroot groentebedrijf inhetzuidoostelijk zandgebied.Via
modelberekeningen inBEAzijndebedrijfseconomische gevolgenvangeïntegreerde
onkruidbestrijdingstrategieën onderzocht. Pergewas iseengangbare eneengeïntegreerde strategie
vastgelegd. Degeïntegreerde stratège isgericht opeenvermindering vande milieubelasting door middel
vaneenruimere inzetvanmechanische onkruidbestrijding eneenaangepast
gewasbeschermingsmiddelengebruik.
•

Ophet akkerbouwbedrijf moet eenwiedegvoor deaardappelen enerwten,vingerwiedelementenvoor
desuikerbieten eneenEcoridger voor deaardappelen aangeschaft worden. Bijuienwordthet
vingerwieden door deloonwerker uitgevoerd,omdat de kostenvoor de benodigde
vingerwiedelementen erg hoogzijn. Bijhetgroentebedrijf wordt hetwerktuigenpark uitgebreid meteen
wiedeg enmetvingerwiedelementen voor bospeen, andijvie,preienbroccoli.

•

Hetgebruikvandevingerwieder kanbijsommige gewassen enige kansopbeschadiginggeven.
Daarom is bijzaaiuien,bospeen enandijvie rekeninggehouden met eenverlagingvandebruto
geldopbrengst door eenopbrengstderving van2-2,5%.

•

Hettotale arbeidsplaatje wordt door degeïntegreerde strategieën nauweijksbeïnvloed.

•

Ophet akkerbouwbedrijf zijndeextrawerktuigkosten endeloonwerkkosten hoger dande besparingop
middelkostenenenergie.Ophetgroentebedrijf isde situatie gunstiger: de besparing opmiddelkosten
is hoger dandeextra kostenvoorwerktuigen.

•

Hettotale nettobedrijfsresultaat iszowelop hetakkerbouwbedrijf alshetgroentebedrijf wat lager als
gevolgvandegeïntegreerde onkruidbestrijdingstrategieën. Ophet akkerbouwbedrijf isde bruto
geldopbrengst lager enzijndekosten hoger. Ophetgroentebedrijf zijndekostenweliswaar lager,
maar iser door opbrengstdervingen eendusdanige verminderingvandebrutogeldopbrengst dathet
netto resultaat toch lager isdanbijdegangbare strategie.

•

Zowelop hetakkerbouw- als ophet groentebedrijf wordt door degeïntegreerde strategieën een
behoorlijke milieuwinst geboekt. Ophet akkerbouwbedrijf werden indestandaardopzet meerdere
milieustreefwaarden overschreden,indegeïntegreerde opzet nogslechts één.Ophet groentebedrijf
werden de streefwaarden ookbijdestandaardstrategieën albehaald,maarwerden de milieuprestaties
bijdegeïntegreerde strategieën nogverderverbeterd.
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