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Bijlagen

SAMENVATTING
Tijdens een meerjarige (1986-1989) proef op het proefbedrijf 'Oostwaardhoeve' is
een 3-tal berijdingssystemen vergeleken. Naast de gangbare hogedrukberijding
(HDB) omvatte het experiment een object met lagedrukberijding (LDB) eneenonbereden (ONB) object. De technische resultaten geven aan dat een verminderde
bodembelasting met name bij rooivruchten leidt tot een verhoging van de fysieke
opbrengsten. Aansluitend op het veldexperiment is onderzocht of deze fysieke opbrengstvoordelentevens rendabiliteitsvoordelen tot gevolg kunnen hebben.
Per gewas isop basisvan develdwaarnemingen een saldovergelijking tussen enerzijds HDB enanderzijds LDB en ONB uitgevoerd.Conform de technische resultaten
werkt het fysieke opbrengstvoordeel met name bij de rooivruchten door in eeneconomisch opbrengstvoordeel. Voor LDB bedraagt het saldovoordeel voor zowel
suikerbieten als aardappelen 5%;voor (ONB) bedraagt dit saldovoordeel voor deze
gewassen respectievelijke 10%en 15%.
Op bedrijfsniveau is een vergelijking uitgevoerd tussen HDB en LDB op basis van
zowel het bedrijfssaldo als het netto-bedrijfsresultaat. Daarbij blijkt dat naast de
bedrijfsgrootteookde bouwplansamenstelling van belangis.
Een bouwplan zonder zaaiuien leidt bij overschakeling van HDB naar LDB tot een
jaarlijks voordeel in bedrijfssaldo van ƒ 150,- per hectare. Voor ONB is dit saldo
afhankelijk van areaalverliezen en randeffecten welke samenhangen metdetoepassing van een rijbanenteeltsysteem. Zonder deze verliezen bedraagt het saldovoordeel voor ONB ƒ310,- per hectare; indien deze verliezen gezamenlijk 6,5% bedragenishetopbrengstvoordeel nihil.
Opbasisvandesaldovoordelen isvoorzowel LDBalsONBde maximaal beschikbare investeringsruimte vastgesteld waarbinnen de noodzakelijke aanpassingen voor
het gewenste berijdingssysteem gerealiseerd moeten worden. Voor een 60 hectare
akkerbouwbedrijf ontstaat hierdoor voor LDB,afhankelijk van de looptijd, een investeringsruimte van ƒ30.000,- tot ƒ50.000,-. Voor ONB bedraagt de investeringsruimte (bij0%verliezen) ƒ70.000,-totƒ 118.000,-terwijl bijverliezenter grootte van
6,5%deinvesteringsruimte nihilis.
Deoverschakeling van HDBnaar LDB isinbedrijfsverband beoordeeldop basisvan
het netto-bedrijfsresultaat. Naast de reeds bekende opbrengstvoordelen zijn de
meerkosten vastgesteld welke gemaakt moeten worden wanneer een machine of

werktuig met HDBvervangen wordt door een identiek werktuig met lagedruk-uitrusting. Op het moment dat alle werktuigen zijn aangepast (vervangen) ontstaat voor
LDB een gering voordeel van ƒ2000,- in netto-bedrijfsresultaat. Dit resultaat blijkt
echter sterk afhankelijk te zijn van de omvang en samenstelling van het werktuigenpark.

SUMMARY
Duringthe period1986-1989three systems ofground pressure havebeencompared
on the experimental farm 'Oostwaardhoeve': high pressure, low pressure and zerotraffic. The technical results show that reduced ground pressure increases yields of
potatoes, sugar beets and onions. No yield differences were measured for winterwheat.
By using the average yields of the different crops the economic results of the 3
systems havebeencalculated andcompared afterwards.
Per crop gross margin calculations have been made for each system. Compared to
the high pressure system the gross margins of low pressure show a 5 percent advantage for sugar beets and potatoes; for zero-traffic these advantages amount to
respectively 10%and 15%.
At farm level a comparison has been made between the current high pressure and
low pressure system on baseof thetotal sum of gross margins aswell asprofitability.These resultsdependon bothtotalacreage andcropping plan.
Change overto lowgroundpressure gives ayearly advantage of ƒ 150,- per hectare
for a cropping plan without onions. The results of zero traffic depend on losses
caused by traffic lanes (acreage losses and edging effects of the traffic lanes).
Without these losses the advantage of zero traffic amounts to ƒ310,- per hectare;
whenthetotal losses are 6.5 percent or morethe advantage of zerotraffic iszeroor
evennegative.
These financial advantages have been used to calculate the maximum possible
amount of investment (present value of the extra gross margins for a number of
years). The scale of investment for a 60 hectare farm has been calculated between
ƒ30.000,- and ƒ50.000,-; for zero traffic between ƒ70.000,- and ƒ118.000,- (0
percent losses).
At the farm level the change from high pressure to low pressure has also been
compared onthe base of profitability. Besidesthe gross margin advantagesthe extra
costs for adaption of the machinery are calculated. When all machinery has been
changed to low ground pressure there is a small advantage of ƒ2000,-. However,
this resultdependsstronglyonthe sizeandcomposition ofthe machinery park.

1. INLEIDING
Technische ontwikkelingen hebben vanaf 1950 een sterke toename van de mechanisatie op landbouwbedrijven mogelijk gemaakt. Voor vele bewerkingen worden
tegenwoordig steeds grotere, veelal zwaardere machines en werktuigen ingezet
waarmee de werkzaamheden in relatief korte tijd kunnen worden uitgevoerd
(tabel 1). Ondanks de produktiviteitsvoordelen heeft het steeds intensievere landbouwverkeer nadelige gevolgenvoordetoestandvandecultuurgrond.
Tabel 1. De ontwikkeling van hettrekkervermogen (kW) en de netto-aslast (ton) op
grotereakkerbouwbedrijven,globalegegevens.

trekkervermogen
netto-aslast

1950

1960

1970

1980

1990*

30

35

50

65

80

2

4

6

10

14

naar:LamersenPerdok, 1982.
* prognose
De nadelige effecten van het steeds intensievere landbouwverkeer bestaan uit een
verslechtering van de bodemstructuur, wat resulteert in opbrengstdepressies. De
nadelige gevolgen kunnen beperkt worden door de belasting van de bodem te verminderen, bijvoorbeeld door het gebruik van bredere banden en velgen al of niet in
combinatie meteenverlagingvande bandenspanning.
Dit gegeven vormde de aanleiding voor het starten van de proef 'Lagedruk Berijdingssysteem'. Het experiment werd uitgevoerd insamenwerking met de Landbouw
Universiteit Wageningen, vakgroep Grondbewerking (LUW), het Staring Centrum
(SC), het Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid (IB) en het Instituutvoor Mechanisatie,
Arbeid en Gebouwen (IMAG). Financiële ondersteuning voor het project werdgegeven doorde Europese Gemeenschap. Het PAGV-aandeel in het onderzoek omvatte
onder andere een bedrijfseconomische evaluatie op basis van de proefveldresultaten. De probleemstelling voor de bedrijfseconomische evaluatie van het onderzoek
bevatteindertijddevolgende passage:

"Depraktijkkant van het onderzoek is een (bedrijfseconomische)evaluatie
vanhetlagedrukberijdingssysteem,waarbijnagegaanmoet wordeninhoeverrede te makenkosten ten behoeve-vaneen betere wieluitrüsting zullen'
wordengecompenseerddoorde volgende kosten-en opbrengstfactoren:
- opbrengstenkwaliteitvan hetgewas(o.a. tijdigheidsverliezen);
- bewerkingskosten (energieverbruik, aantal bewerkingen, beschikbare
werkbare tijd).
De verwachtingenten aanzien vande meeropbrengst ten opzichte vande
praktijksituatie is circa 6%. Uitgaande van geschatte meerkosten van 3%
blijft eenpositief saldo vancirca 3%, uitgedrukt in procenten vande totale
opbrengstper hectarevooreen60hectareakkerbouwbedrijf.
Gehooptwordtop extra economischevoordelendoor o.a.eengroteraantal
werkbaredagen bij het lagedruk berijdingssysteem,energiebesparingdoor
delosseregrondliggingenverbeteringvandekwaliteitvanhetprodukt".
Om deze hypothese in bedrijfsverband te toetsen ging in 1985 het onderzoek van
start op het IMAG proefbedrijf "Oostwaardhoeve" gelegen te Slootdorp (Wïeringermeer). Het project is uitgevoerd op praktijkschaal op een proefveld van circa 10
hectare. In1989werdende laatstetechnische gegevens op hetproefveldwaargenomen en vastgelegd. Aansluitend is op basis van deze technische gegevens een
economische analyseuitgevoerd.
Bij de opzet van het onderzoeksproject was bekend dat het niet-berijden van de
landbouwgronden door middel van een 3 meter rijbanenteeltsysteem onder Nederlandse omstandigheden gepaard gaat met een verlies aan opbrengst1. Daarom is
omgezien naar een berijdingssysteem dat perspectief biedt, liggend tussen 'hogedrukberijding' en 'onbereden'. Gekozen is voor een lagedruk berijdingssysteem
waarbij de wieluitrüsting van trekkers en werktuigen zodanig is uitgevoerd, dat de
aangelegde druk aan het maaiveld (bodemdruk) naar verwachting laag genoeg is
omdeschadelijkeverdichtingen,ookaandeondergrond,tevermijden.
Hetverschil tussen HDBen LDB bestaat uitsluitend uit hetverschil inde toegepaste
bodemdrukken. De voor de proef gewenste bodemdrukken werden verkregen door

1

Bijeendergelijk3meterrijbanenteeltsysteemtreedteenareaalverliesopvanca.17%doorde
aanlegvanpermanenterijbanen.Deopbrengstenopdeonberedenbeddenwarenslechts10%
hoger.

bij een gekozen bandenspanning (tabel 2) en bekende aslast een benodigde bandbreedte te kiezen. Het technische verschil tussen het hogedruk- en lagedruk berijdingssysteembestaat dusuitsluitend uiteenaangepastewieluitrusting zoalsbredere
bandeneneenlagere bandenspanning.
Tabel2. Toegepaste gemiddelde bodemdrukken en bandenspanningsnormen bij
groepen van bewerkingen voor het lagedruk- en hogedruk berijdingssysteem(inbar).

bodemdruk
lagedruk

bandendruk
hogedruk

lagedruk

hogedruk

over ploegsneden

0.5

1.0

0.4

0.8

verzorgingswerk, oogst

1.0

2.0

0.8

1.6

transport (wagens)

1.0

3.0

0.8

2.4

1 bar= 105Pa= 105N/m2.
Het niet berijden van grond is gerealiseerd via de aanleg van een teeltsysteem met
permanenterijbanen.
1.1Opzetvandeevaluatie
Gedurende het veldonderzoek werden de volgende 3 berijdingssystemen vergeleken:onbereden (ONB),lagedrukberijding (LDB) en hogedrukberijding (HDB).
Om de rendabiliteit van de niet-gangbare berijdingssystemen te evalueren, worden
in deze evaluatie LDB en ONB op grond van bedrijfseconomische criteria vergeleken met het HDB-systeem. Het laatste systeem komt het meest overeen met de
praktijksituatie in de akkerbouw. Bij de afzonderlijke analyses voor LDB en ONB is
uitgegaan van de op het proefveld behaalde resultaten gedurende de proefperiode
1986-1989.
Het verslag kent eentrapsgewijze opbouw. Inde eerste plaats worden in hoofdstuk
2 en 3 de afzonderlijke gewassen in ogenschouw genomen. In hoofdstuk 2 worden
de algemene uitgangspunten en de veronderstellingen voor de saldoberekeningen
van de afzonderlijke gewassen uiteengezet. Per gewas zijn de arbeidsbehoefte en
10

de benodigde machine-uren vastgesteld. Het volgende hoofdstuk geeft per gewas,
aan de hand van de fysieke opbrengsten en de berekende saldi, een vergelijking
tussen de 3 berijdingssystemen. De resultaten uit dit hoofdstuk vormen de basis'
voordeverdere berekeningen indevolgende hoofdstukken.
Naeen beschouwing per afzonderlijk gewas is een beoordeling van de gewassen in
bedrijfsverband van belang. Immers de technische resultaten zijn waargenomen
binnen een bedrijfssysteem als geheel en zijn niet van toepassing voor één enkel
gewas afzonderlijk.
In hoofdstuk 4 wordt het lagedruk-berijdingssysteem vergeleken met de gangbare
hogedrukberijding. Met de beschikbare gegevens over het LDB-systeem was het
mogelijk een vrij volledige economische evaluatie uit te voeren, tot en met een
vergelijking van het bedrijfssaldo en netto-bedrijfsresultaat bij overschakeling naar
LDB. Daarbij is rekening gehouden met de invloed van de samenstelling van het
bouwplan en bedrijfsgrootte. Op basis van het verschil in bedrijfssaldi tussen beide
berijdingssystemen is nagegaan welke financiële ruimte maximaal beschikbaar is
indien van HDB naar LDB wordt overgeschakeld. Binnen deze financiële ruimte
moeten alle vaste kosten,welke met de overschakeling samenhangen, opgevangen
kunnenworden.
In hoofdstuk 5 staat het niet-berijden van grond (ONB) centraal. De beschikbare
gegevens met betrekking tot het ONB-systeem omvatten hoofdzakelijk de theoretisch mogelijke gewasopbrengsten op onbereden land. Gegevens over taaktijden,
capaciteiten, kosten en opbrengstverliezen door bijvoorbeeld permanente rijpaden
waren niet beschikbaar. Voor het ONB-systeem was daarom alleen een beperkte
evaluatie mogelijk, waarbij de financiële ruimte berekend werdvoor aanpassing van
de mechanisatie plus eventueel extra benodigde arbeid. Deze analyse isvoornamelijkvanbelangvoor hetverdere technische onderzoek naardergelijkesystemen.
Inhet laatste hoofdstuk zijnde belangrijkste resultaten nog eens op een rijgezet en
onderlingvergeleken.
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2. UITGANGSPUNTEN VOOR DE SALDOBEREKENINGEN PER
GEWAS
De belangrijkste uitgangspunten voor de bedrijfseconomische evaluatie worden
bepaalddoorde proefresultaten en -omstandigheden. Indit hoofdstuk zal kort ingegaan worden op het gedurende de proef toegepaste bouwplan. Vervolgens worden
de uitgangspunten uiteengezet die gehanteerd zijn voor het bepalen van de benodigde arbeids- en machine-uren per gewas. Tenslotte komen de uitgangspunten
voorde gewasspecifieke saldoberekeningen aandeorde.

2.1Bouwplan,vruchtwisseling,rassen
De proef is uitgevoerd op een kleihoudende grond;de bouwvoor bestond uit zware
zavel(ca.23%lutum).
Degewasvolgorde in de proef isals volgt:consumptieaardappelen, wintertarwe met
onderzaai van een grasgroenbemester,suikerbieten en zaaiuien. Elk gewas had in
de proefopzet eenaandeelvan25procentvandeoppervlaktecultuurgrond.
Pergewaszijngedurendede proefperiode devolgende rassenverbouwd:
Consumptieaardappelen: Bintje
Wintertarwe

: Arminda2

Grasgroenbemester

: Engelsraai

Suikerbieten

: Regina

Zaaiuien

: Hyduro (1986), Hyper F1(1987-1989).

2.2Arbeid pergewas
Dearbeidsorganisatieschema's zijnineersteinstantie opgesteldominzichtteverkrijgen in het aantal machine-uren dat per gewas nodig is.Aan de handvandeze ma-

2

Inverbandmetslechtestandisin1987zomertarweovergezaaid:Minaret.
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chine-urenzijn de brandstofkosten per gewas als onderdeel van het saldo (continuvariabele kosten)berekend.
Bij het opstellen van de arbeidsorganisatieschema's zijn de volgende uitgangspuntentoegepast:
-

alle bewerkingenworden ineigen mechanisatie (EM)uitgevoerd;

- de periodes waarin bewerkingen plaatsvinden zijn gebaseerd op de gegevens
zoals die gedurende de proef geregistreerd zijn. Deze datazijnvastgelegd inde
'Verslagenvandewerkzaamheden op hetproefveld lagedrukberijdingssystemen'
[KloosterJ.J. etal.,diversejaargangen];
-

per gewas zijn alle bewerkingen, ongeacht het berijdingssysteem, op hetzelfde
tijdstip uitgevoerd; eventuele verschillen in bewerkbaarheid en tijdigheid zijn
buitenbeschouwinggebleven;

-

per afzonderlijk gewas zijn er tussen de berijdingssystemen geen verschillen
aangebracht in bewerkingen c.q. werkmethoden; dit houdt in dat per berijdingssysteem exact dezelfde machines enwerktuigen zijngebruikt metgelijkecapaciteit en rijsnelheid.Voor alle berijdingssystemen isdaarom uitgegaan van identieketaaktijden;

- de taaktijden zijn gebaseerd op IMAG-gegevens zoals vermeld in Kwantitatieve
Informatie [KWIN 89/90; Noordam, W.P en E.van de Wiel];daarbij is uitgegaan
vaneenwerktuigenpark datisafgestemdopeen60 hectare akkerbouwbedrijf;
- voor hetobject 'onbereden'zijngeentaaktijden beschikbaar.
Per gewas zijn aan de hand van de beschikbare gegevens de arbeidsorganisatieschema's opgesteld (bijlage I).De arbeidsgegevens voor de grasgroenbemester zijn
vanwege de samenhang met de tarweteelt opgenomen in het arbeidsorganisatieschema voor tarwe. Het uitrijden van de organische mest (kippendrijfmest) vindt
plaats in het najaar voorafgaand aan de teelt van consumptieaardappelen. De arbeidsgegevens voor het uitrijden van drijfmest zijn in het arbeidsorganisatieschema
van de consumptieaardappelen opgenomen. Verondersteld is dat grondontsmetting
voor de aardappelteelt niet noodzakelijk is. Bewerkingen en kosten die met grondontsmettingsamenhangen zijnderhalve buitenbeschouwinggelaten.
Aan de handvan de arbeidsoverzichten per gewas is af te leiden hoeveel machineurenperhectarevoorhetbetreffende gewasgemaakt worden (tabel3).
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Tabel3. Benodigde arbeids- en machine-uren per hectare gewas indien alle bewerkingen ineigen mechanisatie wordenuitgevoerd.
arbeidsuren

machine-uren

30.4

27.0

wintertarwe"

7.5

7.5

suikerbieten

34.6

18.6

zaaiuien

consumptieaardappelen'

46.8

27.1

groenbemester

2.2

2.2

organische mest (drijfmest)

2.0

2.0

exclusief drijfmest uitrijden
" exclusief groenbemester
Hettelenvan eengroenbemester en het uitrijdenvan organische mestworden inde
verderesaldoberekeningen beschouwdalstweeafzonderlijke activiteiten.
Om een duidelijke scheiding te creëren tussen de voor een specifiek gewas noodzakelijke bewerkingen en de voor het bedrijf benodigde bewerkingen zijn de uren
voor groenbemester en organische mest afzonderlijk weergegeven (tabel 3). Deze
scheiding speelt bijdelateretoerekening vankostenvoor brandstof ensmeermiddelenaandegewassen eenrol.
2.3Saldipergewas
Het saldo wordt gedefinieerd als de bruto-geldopbrengst van de door een (produktie)activiteit voortgebrachte Produkten verminderd met de continu-variabele kosten
inclusief de daarmee samenhangende rentekosten. Dat gedeelte van de variabele
kosten dat in direct verband staat met het gewas c.q. de (eind)produkten en dat
proportioneel varieert met de produktie-omvang wordt aangeduid als continu variabelekosten (»toegerekendekosten) [Janssens en Krikke, 1989].
Desaldoberekeningen zijnvoorzover mogelijkgebaseerdopde proefgegevens. Per
gewas zijntussende berijdingssystemengeenverschillen aangebracht indejaarlijks
gebruikte soorten en hoeveelheden hulpstoffen (vlottende produktiemiddelen), tenzij
andersaangegeven.Voorde resulterendesaldizijndevolgende uitgangspuntenvan
belang (zieookarbeidsgegevens pergewas):
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a. Prijzen
De prijzen van zowel de produktiemiddelen als de opbrengstprijzen van de
Produkten zijn voor zover mogelijk gebaseerd op Kwantitatieve Informatie
1989/1990 (KWIN 89/90). Alle prijzen van de produktiemiddelen en de produktprijzenzijninclusief BelastingToegevoegde Waarde (BTW).
b.Fysieke opbrengsten
Om het effect van jaarinvloeden enigszins uit te sluiten is uitgegaan van de
gemiddelde fysieke opbrengst pergewas. Deze gemiddelde fysieke opbrengsten
overdeoogstjaren 1986-1989zijnweergegeven inbijlage II[Vermeulen,1989].
Proefveldopbrengsten kunnen hoger zijn dan de gemiddelde opbrengst van het
gehele perceel o.a.door eenafwijkende oogstmethode, hetwegen opeen ander
tijdstipdanbijnormaleafleveringenverliezenaande randenvan hetperceel.De
gebruikte fysieke opbrengsten zullen hierdoor aan de hoge kant zijn invergelijking met de opbrengsten zoals in de praktijk gerealiseerd worden. Voor een
vergelijking tussen de berijdingssystemen behoeft dit echter geen bezwaar te
zijn.
c. Bemesting
De kostenvoor bemesting zijn gebaseerd op onttrekkingsnormen [KWIN89/90].
Alternatief hiervoor is om bij bemesting uit te gaan van daadwerkelijke giften. In
dat geval wordt het effect van een bouwplanbemesting ten onrechte in de saldi
opgenomen,waardoor eenvertekening tussen de onderlinge saldoverhoudingen
vandegewassen ontstaat.
d. Gewasbescherming
De middelen en de benodigde hoeveelheden zijn afgeleid uit de geregistreerde
gegevens. Gedurende de proef zijn per gewas niet altijd gelijke hoeveelheden
ingezet; bovendien bestond, al of niet noodgedwongen, variatie in de gebruikte
middelen (werkzame stof).Voor desaldoberekeningen is uitgegaanvan dehoeveelheden middelen zoals deze gedurende de laatstejaren vande proef werden
toegepast.
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e. Energieverbruik
In het verbruik van brandstof en smeermiddelen bestaan verschillen tussen de
berijdingssystemen. De exacte verbruikscijfers zijn echter gedurende de proef"
niet voldoende geregistreerd om de kosten ervan rechtstreeks te kunnen vaststellen.Aandehandvanwaarnemingen naar hetenergieverbruik bijhoofdgrondbewerkingen isvoor alle bewerkingen eenschatting vandeverhouding inbrandstofverbruik tussen de berijdingssystemen vastgesteld [Vermeulen, 1990]. De
kostenvoor brandstof ensmeermiddelen zijn afhankelijk van het motorvermogen
(kW) en de brandstofprijs3. Intabel 4 zijn de brandstofkosten per berijdingssysteemweergegeven bijeengemiddeld motorvermogen van 60 kW4eneenbrandstofprijsvanƒ0.75 perliter.
Tabel4. Brandstofverbruik en-kosten naarberijdingssysteem.
verhouding energieverbruik (in%)

kostenin
gld. peruur

hogedrukberijding

100

8.60

lagedrukberijding

95

8.20

onbereden

85

7.35

Hetaantal benodigde machine-uren (tabel 3)ende kosten per machine-uur (tabel
4) worden in de saldoberekeningen opgenomen om de kosten voor brandstof en
smeermiddelen pergewas naar berijdingssysteem tebepalen.
f. Loonwerk
Om een objectieve vergelijking tussen de gewassaldi te verkrijgen is een keuze
tussen loonwerk of eigen mechanisatie in eerste instantie buiten beschouwing
gelaten. Voor een goede vergelijkbaarheid van de saldi is verondersteld dat alle

3

Debrandstofprijsperuurvoordieselmotoren=1/6*hetmotorvermogen*brandstofprijsverhoogdmeteentoeslagopdekostenvan15%voorsmeermiddelen.

4

Gebaseerdopdeevenredigeinzetvan2trekkersvanrespectievelijk40en80kW.
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bewerkingen uitgevoerd worden in eigen mechanisatie. In geval van loonwerk
zullen de brandstofkosten van eigen machines afnemen. Mogelijk zullen in het
gevalvan LDBaangepaste loonwerktarievenvantoepassing zijn;voor'onberaden'"
warengeenloonwerktarieven beschikbaar.
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3. RESULTATENOPGEWASNIVEAU
Op basis van de in het vorige hoofdstuk genoemde uitgangspunten zijn per berijdingssysteemvoorallegewassensaldoberekeningen opgesteld.Desaldoberekeningenvoor het lagedrukberijdingssysteem (LDB) zijnter illustratie inbijlage IIIopgenomen.
Metde aanlegvaneenrijbanenteeltsysteemzijnde hectare-opbrengsten lager (door
areaalverliezen en randeffekten) dan wanneer een hectare volledig beteeld wordt.
Deper gewas gehanteerde fysieke opbrengstenvoor het object ONBzijn gebaseerd
op hetvolledig betelenvande grond.Degenoemdeverliezen zijndus nog niet inde
opbrengstenverdisconteerd. Inhoofdstuk 5wordt hieropteruggekomen.
3.1 Consumptieaardappelen
Voor consumptieaardappelen zijn gegevens over de fysieke opbrengst per maatsortering vastgelegd. Normaliter wordt voor saldoberekeningen één gemiddelde
basisprijs voor alle sorteringen gehanteerd. Om het inzicht in het effect van de
maatsorteringen opde salditevergroten zijnzowelsaldoberekeningen opgesteld bij
eenzelfde, gemiddelde prijs voor alle sorteringen als berekeningen met variërende
prijzen persortering.
De saldoberekeningen zijn gebaseerd op de levering 'af land'. Naar mogelijke verschillen in houdbaarheid en kwaliteitsverlies gedurende de bewaring zijn geen
waarnemingen verricht. Daardoor ontbreekt het inzicht in hetverloopvan desamenstelling van de partijen per berijdingssysteem gedurende de bewaarperiode. In
verband hiermee zijn bewaareffecten en bewaarvergoedingen buiten de berekeningengehouden.
Dehoogtevanhetsaldowordt bepaalddoor:
-

de hoogtevandetelersprijzen persortering;

- desamenstelling vande partijofweldefysieke opbrengst persortering.
De telersprijzen worden bepaald door de markt. Vraag en aanbod per sorteringsmaatvariëren zowel binnen hetjaar alstussen dejaren hetgeen de markt nogalondoorzichtig maakt (zie figuur 1). Het tijdstip van afzet kan van invloed zijn op het
financiële resultaat in verband met de wisselende marktprijzen en marktprijsverhou18

dingen. Detelersprijzen (inclusief BTW) zijn gebaseerd op een 10-jarig rekenkundig
gemiddelde (exclusief prijzen 1983/1984)5, levering veldgewas (af land). Daarbij is
rekening gehouden met af-land-kortinginverband metdoor deteler bespaarde kostenvooropslag, krimp,rentederving,kwaliteitsverlies endergelijke.
Voor consumptieaardappelen (Bintje) is uitgegaan van prijzen per sorteringsmaat bij
directe afzet na oogst (tabel 5). Prijzen zijn inclusief een vergoeding van ƒ5.- per
100kilogramvoeraardappelen (8%).
Tabel5. Gemiddelde telersprijzen per sortering voor consumptieaardappelen Bintje,
levering af landongesorteerd (gld.per 100kilogram).
sorteringsmaat

prijs

0-35 mm

9.35

35-50 mm

10.85

>50 mm

18.80

Om de invloed van de berijdingssystemen op de maatsortering bij consumptieaardappelen na te gaan zijn per berijdingssysteem de opbrengsten per sortering
vastgesteld (ziebijlage II).
Deinde proef gehanteerde sorteringen wijken af van de op de markt gangbare sorteringsmaten zodat voor de maat 35-55 mm een prijscorrectie istoegepast. Immers
deze maat bestaat voor een gedeelte (geschat 25% van de hoeveelheid van deze
maat bij HDB) uit grovere aardappelen (50-55 mm). Voor de berekeningen van de
saldi voor consumptie-aardappelen is voor de sortering 35-55 mm een aangepaste
prijsberekendvanƒ 12.85per 100kilogram6.
De gemiddelde hectare-opbrengsten voor consumptie-aardappelen bedragen 58,5
tonvoor HDB,60,4tonvoor LDB en 64,3tonvoor ONB. Intabel 6 zijn deopbrengsten per sortering weergegeven als percentage van de totale fysieke opbrengst per
berijdingssysteem. Vergelijking van de partijen tussen de berijdingssystemen geeft
aandat hetverschil insamenstelling vande partijen gering is. Daarentegen vertoont
detotale fysieke opbrengst voor consumptie-aardappelen (Bintje) duidelijkeverschil* Hetjaar1983/1984wasdoordeextremeweersomstandighedeneenuitzonderlijkjaar.
e

Berekening:ƒ10.85+25%van(ƒ18.80-ƒ 10.85)
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Figuur 1.Verloopaardappelprijzen Bintje (ongesorteerd, excl. BTW) levering al land.

lentussende berijdingssystemen.
Tabel6. Fysieke opbrengsten per sortering van de totale opbrengst per berijdingssysteem (inprocenten).
sorteringsmaat

hogedruk

lagedruk

onbereden*

0-35 mm

11.9
41.4

11.1

11.4

35-50 mm

43.2

42.3

> 50 mm

46.7

45.7

46.3

100.0

100.0

100.0

*exclusief verliezendoorareaal-en randeffecten
Naast saldoberekeningen met prijzen per sorteringsmaat zijn saldoberekeningen
opgesteld op basisvan één gemiddelde prijs voor alle sorteringen,zodat een indruk
ontstaat vande invloedvandesorteringen opde geldopbrengst c.q.hetsaldo. Deze
20

gemiddelde prijs (ƒ15.21/100 kilogram) is afgeleid van het object HDB met prijzen
persorteringsmaat. De resultaten van de saldoberekeningen zijn intabel 7weergegeventerwijl eenvoorbeeldvaneensaldoberekening inbijlage IIIisopgenomen.
Tabel7. Saldi voor consumptieaardappelen naar berijdingssysteem bij prijzen per
sorteringsmaat eneengemiddelde prijs (gld.perha).
hogedruk

lagedruk

onbereden*

prijspersorteringsmaat

6246

6528

7160

gemiddelde prijs

6247

6546

7160

*exclusiefverliezendoorareaal-en randeffecten
Doorberekeningen uittevoeren opbasisvan prijzen persorteringsmaat én opbasis
vaneengemiddelde prijsvoorallesorteringen kaneenindrukverkregenwordenvan
de verschillen in fysieke opbrengst per maatsortering (tabel 8). Uit de saldoberekeningenvoorconsumptie-aardappelenblijktdat:
- het verschil in de totale fysieke opbrengst de belangrijkste verklaring vormt voor
hetverschil insalditussende berijdingssystemen;
- de invloed op het saldo van de verschillen in sorteringen tussen de berijdingssystemengeringis;
- afname van de bodembelasting (d.m.v. lagere bandenspanning) de totale fysieke
opbrengstc.q.hetsaldodoettoenemen;
- hetsaldovan LDBenONB respectievelijk 5%en 15%hogerligtdanHDB.
Tabel8. Saldi consumptieaardappelen uitgedrukt in procenten van het saldo hogedrukberijding (HDB) opbasisvanprijzenpersorteringsmaat.
hogedruk

lagedruk

onbereden*

prijspersorteringsmaat

100

105

115

gemiddeldeprijs

100

105

115

*exclusiefverliezendoorareaal-en randeffecten
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3.2Wintertarwe
Voortarwe zijn opbasisvan de proefveldresultaten devolgende gemiddelde fysieke"
opbrengsten beschikbaar. 9090 kg/ha (HDB), 9180 kg/ha (LDB) en 8800 kg/ha
(ONB). De bijbehorende saldi bij een opbrengstprijs van ƒ0.41 per kilogram tarwe
zijn weergegeven intabel 9. Om een reëel beeldvan het tarwe-saldo te geven zijn
de kostenvoor groenbemesting buiten hetsaldo gelaten.Het lagere saldovan ONB
isvolledigtoeteschrijven aandelagerekg-opbrengsten.
Tabel9. Saldiwintertarwe perberijdingssysteem(ingld. perhaen%van hetHDB).
hogedruk
exclusiefstro
in%
inclusief stro
in%

lagedruk

onbereden*

2556

2594

2452

100

101

96

2983

3052

2918

100

102

98

* exclusiefverliezendoorareaal-en randeffecten
De opbrengst voor het stro (geperst) bedraagt ƒ73,- (ƒ80,- minus ƒ7,- touw) per
ton; de brandstofkosten voor het persen en laden zijn gebaseerd op 2.8 machineuren per hectare. Door verkoop van het stro neemt het saldo toe met circa ƒ425,(HDB) tot circa ƒ465,- (onbereden). De onderlinge verhoudingen tussen de saldi
veranderenechter nauwelijksten opzichtevandesaldiexclusief stro.
Voor wintertarwe blijkt geenduidelijke invloedvan het berijdingssysteem opde saldi
te bestaan.HetsaldovanLDBligt2%hogerinvergelijking metHDB.
De invloed van de berijdingssystemen op de fysieke opbrengst van de grasgroenbemesters is niet bekend. De kosten per hectare van de grasgroenbemester vertonen tussen de berijdingssystemen een verwaarloosbaar verschil, dat wordt veroorzaaktdoor hetverschil inbrandstofkosten.
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3.3Suikerbieten
De opbrengstprijs voor suikerbieten wordt bepaald door vele variabelen, zoals
suikergehalte, leveringstijdstip, tarrapercentage en winbaarheid. Wat betreft de winbaarheidistussende berijdingssystemengeenverschilaangetoond.
Verschillen in bewerkingstijdstippen (bewerkbaarheid) kunnen leiden tot verschillen
inleveringstijdstippen tussen de berijdingssystemen. De hieraanverbonden premies
voorvroegeof late levering kunnendanleidentotverschillen infinanciële opbrengst.
Ook kunnen verschillende rooitijdstippen leiden tot verschil in suikeropbrengst en
fysieke opbrengst. Gedurende de proefperiode zijn echter alle objecten gelijktijdig
gerooid zodat verschillen in wortelopbrengst en suikergehalte niet veroorzaakt
worden door verschillen in bewerkingstijdstippen. Voor een economische beoordeling van de opbrengst is een vergelijking op basis van identieke rooitijdstippen bovendien het meestrealistisch.
Een belangrijke kostenpost in het saldo van suikerbieten wordt veroorzaakt door de
tarrabijdrage over de aan de fabriek afgeleverde tarra. De tarrabijdrage wordt door
desuikerindustrie bijde teler in rekening gebracht. Gedurende 2jaar zijntarrabepalingen 'achter de rooier" uitgevoerd. In hoeverre het tarrapercentage afhankelijk is
van het berijdingssysteem is niet significant aangetoond. De vraag is voorts of
verschillen intarrapercentage tussen de berijdingssystemen tijdens en na het rooien
gelijk zijn en welk gedeelte van de tarra per berijdingssysteem daadwerkelijk op de
fabriek aankomt; slechts dat gedeelte brengt namelijk kosten met zich mee. Op dit
punt zouden de berijdingssystemen verschillen kunnen vertonen, echter ze zijn niet
gemeten.
Tabel 10. Tarrapercentages (bruto)voorsuikerbieten naarberijdingssysteem.
1988

1989

gemiddeld

Fabriek

hogedruk

37.8

25.5

31.7

22

lagedruk

26.8

22.5

24.7

15.6

onbereden

21.6

28.5

25.1

15.8

Opmerking:1988waseen nat oogstjaar.
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Het landelijke tarrapercentage bedraagt gemiddeld over meerdere jaren ruim 19%.
Voor hetgangbare HDB iseengemiddeldtarrapercentage van 22%(kleigrond) aangenomen. Aan de handvan dit percentage en de resultaten van de tarràbepalingen'
zijnvoor LDBenonbereden detarrapercentages 'aandefabriek' bepaald (tabel 10).
Dezepercentageszijnindesaldoberekeningen meegenomen.
Het suikergehalte vormt een tweede variabele waarvoor geen significant verschil
tussendeberijdingssystemenisaangetoond (bijlage II).
De saldoberekeningen zijn gebaseerd op de gemiddelde wortelopbrengst. Voor
HDB, LDB en ONB bedragen deze opbrengsten respectievelijk 66 ton, 68,4 ton en
71,2ton bieten per ha.Voor de saldoberekeningen is een basisprijs van ƒ 105,- per
ton7 netto-wortelopbrengst genomen (16%suiker; winbaarheidsindex 85). De berekeningen zijn uitgevoerd met zowel constante als met de berijdingssystemen variërende tarrapercentages en suikergehaltes. De saldi per berijdingssysteem zijn
weergegeven intabel 11.
Tabel 11. Saldi voor suikerbieten met en zonder de invloeden van suikergehalte en
tarra (gld.perha).
onbereden*

hogedruk

lagedruk

variërendtarra-ensuiker%

6046

6546

6646

tarra22%,variabel suiker%

6046

6400

6499

tarravariabel,suiker 16%

5402

5795

6092

tarra22%,suiker 16%

5402

5649

5944

*exclusief verliezendoorareaal-en randeffecten
De tarra- en suikerpercentages zijn van grote invloed op de hoogte van het saldo.
Deverschillentussende berijdingssystemen zijnaanzienlijk (tabel 12).

7
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Prijspertongecorrigeerdvoorsuiker%enwinbaarheidsindex
(Wï)=(suiker%-16%)*0.09+((Wl-85)*0.08*0.09)+1)*basisprijs.

Tabel 12. Saldivoor suikerbieten in %van het object hogedrukberijding (HDB) met
enzonder invloedvantarraensuikergehalte.
onbereden*

hogedruk

lagedruk

variërendtarra-ensuiker%

100

108

110

tarra22%,variabel suiker%

100

106

107

tarravariabel,suiker 16%

100

107

113

tarra22%,suiker 16%

100

105

110

*exclusief verliezendoor areaal-en randeffecten
Voor suikerbieten is een duidelijk effect van de toename van het saldo door toename van wortelopbrengst te constateren. De invloed van suikergehalte en tarrapercentage op hetsaldo isaanzienlijk, dochonduidelijk isinhoeverredezeeffecten een
gevolgzijnvandeverschillentussende berijdingssystemen.
3.4Zaaiuien
Evenals bij consumptieaardappelen zijn de fysieke opbrengsten voor zaaiuien bepaald per sorteringsmaat (zie bijlage II). De prijzenvanzaaiuien kunnenvanjaartot
jaar sterk variëren. De soms extreem lage opbrengstprijzen (figuur 2) vormen één
vandegrotere risico'svandeteelt vanzaaiuien. Doorjaarlijks zaaiuientetelenkan,
gemiddeld overdejaren,een redelijk saldo behaald worden.Omdeinvloedvan het
prijsrisico zo klein mogelijk te houden zijn voor de berekening van de saldi het 10jarige rekenkundige gemiddelde van de telersprijzen gehanteerd. Daarbij is uitgegaan van levering 'af land'. Evenals bij consumptieaardappelen zijn bewaareffecten
enkwaliteitsaspecten buitenbeschouwinggelaten.
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oogstjaar
•

40-60 mm

+

>G0mm

Figuur 2. Prijsverloop zaaiuien (ongesorteerd,excl. BTW) bij levering af land.

De uitbetaling vanzaaiuien vindt veelal plaats naar de afgeleverde hoeveelheid per
sortering. Inde berekeningen zijntelersprijzen persorteringtoegepast (tabel 13).De
weergegeven telersprijzen (inclusief BTW) hebben betrekking op levering veldgewas(afland),waarbijrekeninggehouden ismetaflandkorting.
Tabel 13. Gemiddelde telersprijzen per sortering voor zaaiuien, levering af land,
ongesorteerd (gld.per 100kilogram).
sorteringsmaat

prijs

0-40 mm

0.00

40-60 mm

11.60

>60 mm

13.35

Degemiddelde hectare-opbrengsten van zaaiuien bedragen 51ton (HDB), 53,9ton
(LDB) en 55,4 ton (ONB) per hectare. Door de opbrengsten per sortering weer te
26

geven als percentage van de totale fysieke opbrengst per berijdingssysteem wordt
eenindrukverkregenoverdesamenstelling vande partijen (tabel 14).
Tussen de berijdingssystemen blijkt enige variatie te bestaan in samenstelling van de fysieke opbrengst, met name bij de grovere sorteringen. Voor de uitbetaalde
sorteringen (>40mm) zijndezeverschillen echter gering (voor HDB, LDBenonberedenrespectievelijk 92%, 94.1% en93.8%).
Tabel 14. Opbrengsten zaaiuien per sortering in procenten van de totale opbrengst
perberijdingssysteem.
sorteringsmaat

hogedruk

lagedruk

onbereden*

0-40 mm

8.0

5.9

6.2

40-60 mm

78.4

70.5

72.9

>60 mm

13.6

23.6

20.9

100.0

100.0

100.0

*exclusiefverliezen doorareaal-en randeffecten
Per object is eensaldo berekend opbasisvande prijzen per sortering eneen saldo
opbasisvande gemiddelde kilogramprijs bij HDB (f 10.90 per 100kg.). Desaldizijn
weergegeven in tabel 15, terwijl een voorbeeld van een saldoberekening (LDB) in
bijlage IIIisopgenomen.
Tabel 15. Saldi voor zaaiuien naar berijdingssysteem bij prijzen per sorteringsmaat
endegemiddelde prijs(HDB).
hogedruk

lagedruk

onbereden*

prijspersorteringsmaat

2676

3194

3387

gemiddelde prijs

2677

3000

3184

*exclusief verliezendoorareaal-en randeffecten
Voordat overgegaan wordt tot een analyse van de resultaten moet opgemerkt worden dat de saldi voor de zaaiuien gebaseerd zijn op de technische resultaten van
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slechts 2jaar [Vermeulen, 1989] in plaats van 4jaar. Interpretatie van de resultaten
dient metdenodigevoorzichtigheid plaatstevinden.
Detoegerekende kosten zijn voor alle objecten nagenoeg gelijk. De saldi vertonen'
een toename bij afnemende bodembelasting. Procentueel bedraagt deze toename
bijna 20%voor LDB vergeleken met HDB (tabel 16). Op basis van de gemiddelde
opbrengstprijs zijn de verschillen tussen de berijdingssystemen aanzienlijk geringer.
Dit duidt erop dat een effect van de sorteringen meespeelt bij de hoogte van de
saldi.
Tabel 16. Saldizaaiuieninprocentenvan hetsaldo HDBmetprijzenpersortering.
hogedruk

lagedruk

onbereden*

prijspersorteringsmaat

100

119

127

gemiddelde prijs

100

112

119

*exclusiefverliezendoorareaal-en randeffecten
Meer uien in de grovere sorteringen betekent veelal een hoger saldo. Echter, het
prijsverschil tussen de sorteringen 40-60mm en > 60mm is gering (figuur 2). Dit
houdt in dat de invloed van de uitbetaalde sorteringen op de hoogte van het saldo
gemiddeld niet groot is. Met name de toename van de fysieke opbrengst is de belangrijksteverklaringvoor het hogeresaldo.
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4.EVALUATIEVANEEN LAGEDRUKBERIJDINGSSYSTEEM
In het voorgaande hoofdstuk zijn de berijdingssystemen op gewasniveau vergeleken. Eenzelfde vergelijking van de 3 berijdingssystemen op bedrijfsniveau isonmogelijk vanwege het ontbreken van vele relevante gegevens voor ONB zoals taaktijden,capaciteiten,investeringsbedragen enkosten.
In dit hoofdstuk worden, uitgaande van bepaalde bouwplansamenstellingen, lagedrukberijding (LDB) en hogedrukberijding (HDB) op basis van bedrijfseconomische
criteria met elkaar vergeleken. Voor deze economische beschouwing in bedrijfsverband is een tweetal benaderingen gekozen. Enerzijds kan vanuit het verschil in
bedrijfssaldi8 inzicht verkregen worden in de beschikbare investeringsruimte in het
geval overgeschakeld wordt van HDB naar LDB. Daarbij wordt niet ingegaan opde
vraag of de berekende investeringsruimte voldoende groot is om de benodigde
aanpassingen van werktuigen-inventaris te kunnen realiseren.Anderzijds vindt indit
hoofdstukeenverdergaandevergelijkingtussen HDBenLDBplaatsdoordeinvesteringsbedragen concreet in te vullen en het netto-bedrijfsresultaat9 te vergelijken.
Daarbij wordt in bedrijfsverband nagegaan of de toename van het bedrijfssaldo
opweegttegendeextrate makenkostenvoorarbeiden mechanisatie.
4.1Investeringsruimte voor lagedrukberijding
Overschakeling van HDB naar LDB heeft een aantal consequenties. Er kunnen
veranderingen optreden inde opbrengsten,inde benodigde gewasgebonden arbeid
en in de mechanisatiekosten door de extra investeringen welke samenhangen met
de overschakeling. Voor het bepalen van de investeringsruimte dient in principe
uitgegaan te worden van het saldo van de extra opbrengsten minus de extra (arbeidskosten. Omdat arbeid niet is gemeten en er nauwelijks verschillen in arbeid
tussendeberijdingssystemen zijngeconstateerd,zijngeenverschilleninarbeidskostenverondersteld.

' Bedrijfssaldo:desomderProduktenvandeoppervlakte enhetsaldoperoppervlakteenheidvan
deafzonderlijkeproduktie-activiteiten(w.o.gewassen).
9

Netto-bedrijfsresultaat:totale brutogeldopbrengsten minustotalekostenopbasisvandewerkelijkepacht-eneigendomsverhoudingen m.b.t.grondengebouwen.Inprincipevaltditbegrip
samenmethetbedrijfseconomischewinstbegrip[JanssensenKrikke].
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Aande handvan enkele veronderstellingen is met behulp van de extra opbrengsten
(het verschil in bedrijfssaldo) van LDB ten opzichte van HDB na te gaan welke
financiële ruimte beschikbaar is voor realisatie van de gewenste bodëmbelasting.
Wanneer deze investeringsruimte groter is dan de benodigde investeringen voor de
aanpassingvande eigen mechanisatie,dan kan overschakeling naar LDBvoordelig
zijn.
Met het bepalen van de investeringsruimte wordt slechts een beperkt deel van het
totale bedrijf in beschouwing genomen. Bedrijfseconomisch gezien is deze partiële
benadering niet bezwaarlijk, mitsde overige onderdelen van het bedrijf niet (gelijktijdig)veranderen.
4.1.1 Uitgangspunten
In deze paragraaf worden de uitgangspunten voor de berekeningen in bedrijfsverband weergegeven. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de resultaten in dit
hoofdstuk.
Bedrijfsoppervlakte en bouwplansamenstelling
Het financiële resultaat is onder meer afhankelijk van de oppervlakte cultuurgrond.
De berekeningen zijn uitgevoerd voor een akkerbouwbedrijf met een bedrijfsoppervlaktevan60 hectarecultuurgrond.
Het bouwplan in de proefopzet is gebaseerd op een oppervlakte-aandeel van 25%
per gewas. Op de grotere akkerbouwbedrijven ligt dit aandeel voor aardappelen en
suikerbietende laatstejaren rondde25%pergewas.Hetareaal graan ligttussende
25% en 30% van de oppervlakte cultuurgrond terwijl de (zaai)uien gemiddeld niet
meerdan 10%vande bedrijfsoppervlakte innemen (van Dijkenvan Vliet, 1989).
Hetaandeelvandegewassen inhet bouwplanvan hetgemiddelde akkerbouwbedrijf
en het inde proef gehanteerde bouwplan stemmen in redelijke mate overeen,uitgezonderd hetaandeelzaaiuien.
Voor de verdere berekeningen zijn binnen het beperkte aantal beschikbare gewassen enkele alternatieve, steeds extensiever wordende bouwplanscenario's opgesteld (tabel 17). Bijdeze scenario's is een afnemend aandeel zaaiuien in het bouwplanvervangen door granen.Dekeuze om metzaaiuientevariëren isgebaseerd op
het beperkte aantal proefjaren waarover gegevens voor dit gewas beschikbaar
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waren (zie paragraaf 3.4). In het algemeen geldt voor grotere akkerbouwbedrijven
die zaaiuien telen,dat bijeentoenemende bedrijfsoppervlakte het aandeel zaaiuien
in het bouwplan afneemt. Bovendien wordt in-het belang van de vruchtwisseling'
geadviseerd om maximaal 20%uien in het bouwplan opte nemen [Teelthandleiding
zaaiuien] hoewel overschrijdingen van dit percentage in de praktijk niet ongewoon
zijn.
Voor alle scenario's stemmen het aandeel aardappelen en suikerbieten overeen. In
het eerste, meest intensieve scenario heeft elk gewas een bouwplan-aandeel van
25%. Het tweede enderde scenario zijn extensievere versies van het eerste scenario.Tenslotte is eenvierde scenario met een bouwplan zonder zaaiuien in de berekeningen opgenomen. Aangenomen is dat de extensivering van het bouwplan
(minder rooivruchten) nietvaninvloedisopdeomvangvandefysiekeopbrengsten.
Tabel 17. Aandeelvandegewassenvoorverschillende bouwplanscenario's.
scenario

I

II

III

IV

consumptieaardappelen

25

25

25

25

wintertarwe +groenbemester

25

30

40

50

suikerbieten

25

25

25

25

zaaiuien

25

20

10

0

Intensievere bouwplannen (b.v. 1op 3) zijn niet indeze evaluatie meegenomen. De
huidige ontwikkelingen op het terrein van bodemziekten (intern) en milieubeleid
(extern) biedenonvoldoende perspectief voor intensievere bouwplannen.
Arbeid
In het voorgaande hoofdstuk (paragraaf 3.1; arbeid per gewas) blijkt dat op basis
van de bij het experiment gehanteerde uitgangspunten, tussen HDB en LDB geen
verschil optreedt indebenodigde arbeidper gewas.Uitgaande vandit gegeven mag
geconcludeerd worden dat overschakeling van HDB naar LDB geen gevolgen heeft
voor de arbeidsbehoefte in bedrijfsverband, mits de gehanteerde bouwplannen
identiekzijn.
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Keuze gewassaldi
Het saldo van bruto-geldopbrengsten en variabele kosten wordt bepaald door hoeveelheden,de ontvangen prijzen voor produkte'n en de te betalen prijzen voor vlottende produktiemiddelen. In het voorgaande hoofdstuk zijn per gewas diverse saldi
berekend. Daarbij blijkt ineen aantal gevallen de invloedvande berijdingssystemen
op de opbrengst van het gewas of daarmee samenhangende factoren niet of in
onvoldoende mate aanwezig. Voor een vergelijking van de berijdingssystemen in
bedrijfsverband is daarom een keuze gemaakt uit de per gewas berekende saldi
(tabel 18). Per gewas is dat saldo gekozen waarbij duidelijk sprake is van effecten
die aan het berijdingssysteemtoe te schrijven zijn. Zo isvoor suikerbieten de keuze
gemaakt voor de saldi met 22%tarra en 16%suiker omdat de invloedvan de berijdingssystemen op hetsuikergehalte entarrapercentage niet duidelijk isaangetoond.
Ook de invloed van de berijdingssystemen op de sorteringen van zaaiuien blijkt
onvoldoende te onderbouwen zodat uitgegaan moest worden van saldi met een
gemiddelde opbrengstprijs per kilogram.Vooraardappelen is geenduidelijke invloed
van de berijdingssystemen op de samenstelling van de fysieke opbrengst (sorteringen) geconstateerd. Het saldo voor wintertarwe (stro hakselen) is voor LDB lager
danvoor HDBvanwegede geringefysieke opbrengst.

Tabel 18. Saldi (E.M.) per gewas en berijdingssysteem zoals gebruikt voorvergelijkingvande berijdingssystemen inbedrijfsverband (ingld. perhectare).
gewas

hogedruk

lagedruk

consumptieaardappelen

6246

6528

wintertarwe

2556

2594

grasgroenbemester

-443

-442

suikerbieten

5402

5649

zaaiuien

2677

3000

4.1.2 Bedrijfssaldi
Op basisvande uitgangspunten indevorige paragraaf is per berijdingssysteem een
aantal bedrijfsplannen opgesteld. In eerste instantie zijn de bedrijfssaldi per berij-
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dingssysteem bepaald (tabel 19). Ongeacht de bedrijfsoppervlakte is hiermee het
financiële opbrengstvoordeel van LDBten opzichte van HDB te bepalen. Binnen dit
voordeel moeten de kosten voor aanpassing van de eigen mechanisatie, de meerkostenvoor loonwerk ende meerkostenvoor arbeid opgevangen worden,tenminste
voorzoverdeze kosteninverbandtebrengenzijn methetberijdingssysteem.
Tabel 19. Bedrijfssaldi per berijdingssysteem bij verschillende bouwplanscenario's
(ingld.perhaenin%vanHDB).
scenario

hogedruk

lagedruk

I met25 %zaaiuien

4110 (100%)

4330 (105,4%)

II met20 %zaaiuien

4080 (100%)

4290 (105,1%)

III met 1 0 %zaaiuien

4025 (100%)

4205 (104,5%)

IV met 0 % zaaiuien

3970 (100%)

4120 (103,8%)

De bouwplansamenstelling blijkt duidelijk van invloed op het bedrijfssaldo. Een
afnemend aandeel zaaiuien in het bouwplan doet het bedrijfssaldo dalen. Ondanks
de positieve invloed van de zaaiuien op het bedrijfssaldo dienen de scenario's met
zaaiuien met enige terughoudendheid geïnterpreteerd te worden. Het beperkte
aantal betrouwbare waarnemingen voor zaaiuien kan leiden tot een te optimistisch
beeld(zieparagraaf 3.4;zaaiuien).Tochleidt LDBtot eenduidelijketoename vande
geldopbrengsten invergelijking met HDB.Voor LDB bedraagt deze toename,afhankelijkvan hetbouwplan,4%à5%.
Het voordeel per hectare van LDBten opzichte van HDB op basis van het bedrijfssaldo is weergegeven in tabel 20. Ongeacht de bedrijfsgrootte blijkt dat de bouwplansamenstelling (aandeel rooivruchten) van belang is. Zonder zaaiuien (scenario
VI) kan met LDB een jaarlijks opbrengstvoordeel van ƒ 150,- per hectare behaald
worden. Naarmate het aandeel zaaiuien in het bouwplan toeneemt, neemt ook het
saldovoordeel toe tot ƒ 180,- (scenario III), ƒ210,- (scenario II) enƒ220,- (scenario
I). In bijlage IV is voor de LDB-scenario's I en IV de bijdrage van de afzonderlijke
gewassen aanhet (verschilin) bedrijfssaldoweergegeven.

33

Tabel20. Voordeel in bedrijfssaldo voor lagedrukberijding (LDB) ten opzichte van
hogedrukberijding (HDB) naarscenario (perha).
bouwplanscenario

lagedruk

scenario I

ƒ220,-

scenario II

ƒ210,-

scenario III

ƒ180,-

scenario IV

ƒ 150,-

OmviaLDBeen rendabiliteitsvoordeel tebehalenzullendejaarlijkse extrakostende
aangegeven extra opbrengsten niet mogen overschrijden. Deze extra kosten bestaan uit rentekosten,afschrijvingen,onderhoudskosten welke samenhangen metde
investeringen in banden, velgen en andere relevante aanpassingen aan de machines en werktuigen. Voorts dient rekening gehouden te worden met kosten welke
samenhangen met bewerkingen die niet met eigen machines worden verricht, zoals
loonwerk, samenwerking en huurvanwerktuigen.Voor realisatie van het genoemde
opbrengsteffect zullen zowel de door loonwerkers als de in samenwerking geëxploiteerde mechanisatie aangepast moeten worden. Wellicht leiden investeringen die
loonwerkers moetendoen,tot eengeringeverhogingvande loonwerktarieven.
Er kan een indruk gegeven worden van de investeringsruimte onder de veronderstelling dat extra opbrengsten, loonwerk- en onderhoudskosten over meerdere jaren
gelijk blijven.Met dit beschikbare investeringsbedrag dienen ajje machines en werktuigen aangepast te worden voor realisatie van de gewenste bodemdruk. Voor LDB
zullen met name banden,velgen en hetonderstelvan kipwagens aangepast moeten
worden.
4.1.3Investeringsruimte
Indien exacte gegevens over de benodigde investeringen ontbreken is op basis van
hetsaldoverschil tussentwee berijdingssystemende maximale investeringsruimte te
berekenen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de contante waarde methode, een
techniek uit de financiële rekenkunde. De methode veronderstelt dat het saldovoordeel zich over een reeks vanjaren zal herhalen (de looptijd). Voor de berekeningen
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is verondersteld dat de fysieke opbrengsten, gebruikte hoeveelheden en prijzen
tussentijds nietwijzigen.
Uitgaande van eensaldovoordeel van ƒ 150,- per hectare (bouwplan zonderzaaiui-'
en) bij LDBdienen hieropzoweldejaarlijkse onderhoudskosten (stelƒ20,-perhectare) als de verhoging van de loonwerktarieven (stel ƒ 10,- per hectare10) in mindering gebracht te worden. Daarmee isjaarlijks een maximaal bedrag van ƒ 120,-per
hectare beschikbaar voor rente en afschrijvingen.Wanneer de investeringen gemiddeld 7 jaar meegaan (looptijd 7jaar) dan bedraagt de maximale investeringsruimte
ƒ 645,-perhectare (contantewaarde,rente7%,restwaarde0).
De totale investeringsruimte is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Voor een 60 hectare akkerbouwbedrijf komt dit, zonder rekening te houden met eventuele belastingvoordelen,opeenmaximaalte investeren bedragvanƒ38.800,-.
De gehanteerde looptijd is sterk afhankelijk van de gebruiksintensiteit" (o.a.slijtage
van de banden) en van grote invloed op de investeringsruimte (tabel 21). Voor
bouwplannen met eengroter aandeel aan rooivruchten neemt de investeringsruimte
-toe.
Tabel 21. Maximale investeringsruimte bijoverschakeling van HDBnaar LDBbijeen
jaarlijks opbrengstvoordeel van ƒ 120,-per hectare enverschillende looptijden (ingld. per haen60 ha,rente7%, restwaarde0).
looptijd

perha

60ha

5 jaar

492

29.500

7 jaar

647

38.800

10jaar

843

50.600

15jaar

1093

65.600

Dehoogtevanhetbedragissterkafhankelijkvande matewaarinmenvandedienstenvan
de loonwerkergebruikmaaktenhettypebewerkingenwaarvoor mende loonwerkervraagt.
Degebruiksintensiteit iseenmaatstaf voorhet aantaldraaiurendat eenwerktuigperjaar
maakt. Delevensduurvanhetwerktuigisafhankelijkvande intensiteitvanhetgebruikvanhet
werktuig.
Vooralleberekeningen isuitgegaanvaneenzelfde gebruiksintensiteit.
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4.1.4 Prijsgevoeligheid
De in de vorige paragrafen berekende investeringsruimten gelden bi[ de gehanteerde prijzenenhoeveelheden.Eenverandering inprijs (of hoeveelheid) van éénof
meerdere gewassen is van invloed op de maximale omvang van de investeringsruimten.
Inhetvorige hoofdstuk zijn de gewassen afzonderlijk aan de orde geweest. Daarbij
is uitsluitend de procentuele verandering van de saldi aangegeven wanneer van
HDBnaarLDBovergeschakeldwordt. Het procentueleverschil wordt bepaaldviade
absolute hoogtevan de bedragen. Deprijsgevoeligheidis het bestete bepalen door
uittegaanvandeindividuele gewassen.Daartoedient pergewasde hoogtevanhet
saldoverschiltussen HDBenLDBvastgesteldteworden (tabel22).
Tabel22. Saldoverschil per gewas voor lagedrukberijding (LDB) ten opzichte van
HDB en de verandering van het saldoverschil per gewas bij een opbrengstprijsverandering (stijging)van 10%(ingld. perha).
gewas
consumptieaardappelen

saldoverschil

saldoverandering

282

27

wintertarwe

38

3

suikerbieten

247

25

zaaiuien

323

30

Bij het vaststellen van de absolute saldoverschillen is de invloed van een verandering van de opbrengstprijs van belang. De gevolgen van een verandering van de
opbrengstprijs per gewas met 10%zijn eveneens aangegeven in tabel 22. Wederomblijktdeinvloedbijde rooivruchten hetgrootst.
Inbedrijfsverband zijn de gevolgen van prijsveranderingen afhankelijk vande bouwplansamenstelling en het gewas ofde gewassen waarop de prijsverandering betrekkinghebben.Inhet meestextremegevalzalvoorallegewassengelijktijdig eenprijsverandering (stel 10% prijsstijging) optreden. Voor de eerder aangegeven bouwplanscenario's I, II,IIIenVIkomtditvoor LDBneeropeenstijgingvan hetverschilin
bedrijfssaldo metrespectievelijkƒ 21,-, ƒ20,-,ƒ 17,-enƒ 14,- perhectare.
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Voor LDB met een bouwplan zonder zaaiuien komt hierdoor jaarlijks ƒ14,- per
hectare extra beschikbaar voor rente en afschrijvingskosten (bij gelijkblijvende loonwerktarieven en onderhoudskosten). De verandering in investeringsruimte is in dit'
gevalwederomafhankelijkvandegebruiksintensiteit (tabel23).
Tabel23. Verandering in investeringsruimte voor LDB per hectare en per 60 hectare bij een opbrengstprijsverandering van 10%voor alle gewassen t.o.v.
HDB;bouwplanzonderzaaiuien (ingld., rente7%, restwaarde0).
lagedruk
looptijd

perha

60ha

5 jaar

57

3400

7 jaar

75

4500

10jaar

98

5900

15jaar

128

7700

Naast prijsveranderingen is ook de gehanteerde rentevoet van invloed op de investeringsruimte. Bij een hogere rentevoet nemen de rentekosten toe waardoor een
geringer bedrag voor de afschrijvingen beschikbaar blijft. De eerder berekende investeringsruimte voor LDBvan ƒ38.800,-slinkt tot ƒ37.500,-wanneer de rente met
1%wordtverhoogdtot 8%bijeengelijkblijvende looptijdvan7jaar.
Indeze paragraaf is een indicatie gegeven vande maximaal te investeren bedragen
welke beschikbaar zijn voor aanpassing van het gehele machine- en werktuigenpark, gegeven loonwerk- en onderhoudskosten. Indien bij overschakeling van HDB
naar LDB het gehele bedrag aan investeringsruimte wordt aangewend dan is geen
rendabiliteitsvoordeel te behalen. Als de voor de aanpassingen benodigde investeringenbinnende berekende investeringsruimte vallen iser uiteraardsprake van een
rendabiliteitsvoordeel voor iagedrukberijding.
4.2Netto-bedrijfsresultaat: een beoordeling in bedrijfsverband
De vorige paragraaf gaf een globale indruk van de maximaal beschikbare investeringsbedragen voordeverschillende scenario's. Eenvolledige benadering inbedrijfs37

verband ontbrak daarbij, onder andere omdat niet expliciet is ingegaan op de omvangvan de investeringen en de hoogte van de loonwerkkosten. Om in bedrijfsverbandeenoordeelte kunnenvormen overde bedrijfseconomische betekenisvaneen'
berijdingssysteemisde berekeningvan het netto-bedrijfsresultaat onontbeerlijk.
Indit hoofdstuk wordt een voorbeeld van de benodigde investeringen voor de overschakeling van HDB naar LDBconcreet ingevuld. Dejaarkosten zijn per individueel
werktuig berekend op basis van verschillende vervangingswaardes per berijdingssysteem. Het veronderstelde bedrag van f 10,- voor loonwerkkosten wordt in deze
paragraaf vervangen door een 5% tariefsverhoging voor bewerkingen die in loonwerk worden uitgevoerd. Net als indevorige paragraaf wordt daarbij uitgegaan van
deindividuelegewassaldi.
De economische haalbaarheid (rendabiliteit) van LDB is van belang omdat dit systeem voor de praktijk relatief eenvoudig en op meerdere manieren realiseerbaar is.
Investeringen kunnenaldan nietsamenvallen metaanpassingvandewerkorganisatie. Eenvolledig overzicht van alledenkbare mogelijkheden zou echtertever voeren
zodatdeanalyse beperkt blijfttotdesituatievoor een60 hectare akkerbouwbedrijf.
4.2.1 Uitgangspunten
Naast de in paragraaf 4.1.1 genoemde uitgangspunten zijnvoor het bepalenvande
arbeidsorganisatie enhet netto-bedrijfsresultaat aanvullende uitgangspunten nodig.
Arbeidsbezetting en arbeidsaanbod
Devaste arbeidsbezetting isvoor het 60 hectare bedrijf op 1 arbeidskracht gesteld.
Het arbeidsaanbod voor veldwerkzaamheden is gedurende het gehele jaar gesteld
op 80 uur per 2-weekse periode. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onbeperkt
los personeel aan te trekken. In hoeverre dit nodig is hangt af van de bouwplansamenstelling ende oppervlaktenvandebetreffendegewassen.
De uren voor algemene werkzaamheden zijn gesteld op 400 per bedrijf en 10 uur
perhectare.
Mechanisatie enextrainvesteringen inmachines enwerktuigen
Lagedruk (LDB) is op vele manieren te realiseren. Aanpassing van machines en
werktuigen brengt extra investeringen endaarmee samenhangende kosten metzich
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mee. De meest realistische inschatting van de kosten wordt verkregen door per
werktuig debenodigde investeringen vooroverschakeling van HDB naar LDBvastte
stellen.Daarbijiseentweetaltypeninvesteringenteonderscheiden:
- alle op het bedrijf aanwezige machines en werktuigen worden in één keer aangepast. Afzonderlijke investeringen in nieuwe velgen en banden voor de aanwezige
mechanisatie zijn relatief kostbaar onder anderewegens het afstotenvan nog niet
versleten en afgeschreven banden. Daarvoor bestaat geen of nauwelijks een
marktprijs;
- 'aanpassing'van machines enwerktuigen vindt geleidelijk aan plaats, namelijk op
het moment dat vervanging van een machine of werktuig aan de orde is.Aanpassing van de totale mechanisatie vindt in dit geval echter plaats over een periode
van meerdere jaren hetgeen inhoudt dat de opbrengstvoordelen pas van toepassingzijnalsalle machinesenwerktuigendaadwerkelijk zijn aangepast.
Voor de verdere berekeningen is uitgegaan van de situatie van geleidelijke overgang. Verondersteld wordt een moment waarop alle machines en werktuigen zijn
aangepast. Deovergangsperiode zelf wordt buitenbeschouwing gelaten.InbijlageV
wordt een overzicht gegeven van de vervangingswaarde voor HDB en LDB per
afzonderlijke werktuig.Tussende individuele werktuigen bestaan groteverschillen in
benodigde extra investeringen. Voor een trekker van meer dan 60 kW bedraagt de
vervangingswaarde voor HDB f 115.000,- en voor LDB f 126.000,- (verschil
f 11.000,-),terwijl devervangingswaarde voor een precisiezaaimachine respectievelijk f 25.000,- en f 25.400,- bedraagt (verschil f 400,-). De kostenpercentages voor
rente, afschrijving en onderhoud zijn per werktuig voor beide berijdingssystemen
gelijk gehouden, zodat verschillen injaarkosten uitsluitend toe te schrijven zijn aan
verschillen in vervangingswaarde. Bij het vaststellen van de investeringsbedragen
voor LDB isuitgegaan vaneen kortingvan 20%opde bruto-prijzenvoor de banduitrusting. Deze kortingenzijnniet ongewoonvoor loonwerkers enconstructiebedrijven,
bij eerste montage op machines [Vermeulen, 1990 A]. De wieluitrusting is zodanig
gekozen, dat zonder tussentijds oppompen of lucht aflaten op het veld (veldwerkzaamheden) en op de weg (transportwerkzaamheden) gereden kan worden. Extra
investeringen voor drukwisselsystemen bleken voor de gekozen mechanisatie niet
noodzakelijk.
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De mechanisatie is afgestemd op de gebruikte trekkers en werktuigen in de proefopzet omdat de opbrengsteffecten met deze mechanisatie behaald zijn (bij gebruik
van kleinere trekkers en werktuigen is het niet zeker dat ook hetzelfdeöpbrengstef-'
fect verkregen wordt). De vermogensklassen van trekkers en werktuigen op het
proefveld zijn zodanig gekozen dat de werkzaamheden op een 60 hectare bedrijf
rondgezet kunnenworden.
In een aantal gevallen worden machines en werktuigen in samenwerking geëxploiteerd. Daarbij is verondersteld is dat de geleverde arbeid in de vorm van eigen
arbeidwordtteruggeleverd.
Loonwerktarieven
Voor enkele bewerkingen is verondersteld dat ze in loonwerk plaatsvinden. Daarbij
zijnvoor HDBdevolgendetarievengehanteerd:
-bieten rooien

ƒ650,-perhectare;

-spitten

ƒ300,-perhectare;

- precisiezaaien (zaaiui)

ƒ300,-perhectare;

- mestuitrijden

ƒ250,-perhectare12.

In geval van LDB zal aanpassing van de mechanisatie een tariefsverhoging tot
gevolg hebben welke sterk afhankelijk isvan de te investeren bedragen.Geschat is
dat de loonwerktarieven hierdoor gemiddeld met ongeveer 5% stijgen. Zowel de
arbeidsorganisatieschema's als de saldoberekeningen inclusief machine-uren zijn
metdezegegevens aangepast.
De mate van tariefsaanpassingen kunnen per afzonderlijke bewerking enorme
verschillen vertonen. Een en ander is sterk afhankelijk van de voor de individuele
bewerkingen benodigde machines en werktuigen. Dooreen genomen worden door
loonwerkers relatief zware,soms zelfrijdende machines ingezet waarvoor aanzienlijke aanpassingsinvesteringen nodig zijn. De tariefsstijgingen zijn afhankelijk van de
wijzewaarop mende aanpassingsinvesteringen indetarieven doorberekent.

12
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Uitgaande van 20m3per hectare,eentankinhoud van8 m3eneenuurtarief vanƒ 100,-.

Overige niet-toegerekendekosten
De kosten voor grond en gebouwen zijn bepaald op basis van pacht. De pachtprijs
van de grond is op ƒ850,- per hectare gesteld exclusief waterschapslasten van
ƒ150,- per hectare. De kadastrale bedrijfsoppervlakte is gesteld op 61 hectare,
waarvan 60 hectarecultuurgrond.
Dejaarkosten voordrainage bedragen ƒ 120,- per hectare envoor 500 merfverhardingƒ3,85 pervierkante meter. De pacht en het klein onderhoudvan de gebouwen
bedraagtƒ300,-perhectare.
De kosten voor brandstof en smeermiddelen zijn voor de gewassen afhankelijk
gesteld van het berijdingssysteem (zie onderdeel saldoberekeningen). De niettoerekenbare kosten voor brandstof en smeermiddelen, niet-toegerekend loonwerk
en algemene onkruidbestrijding bedragen per hectare respectievelijk ƒ25,-, ƒ10,-,
ƒ 25,-voorzowel HDBalsLDB.
Het arbeidsloon, inclusief sociale lasten,vakantietoeslag en vergoeding voor overuren isberekendopƒ52500,-pervastearbeidskracht (exclusief ƒ3000,-arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer) en het inschakelen van losse arbeidskrachten op ƒ25,- per uur. De algemene kosten (zoals water, elektriciteit voor
verlichting, telefoon, auto, administratie, contributies abonnementen, advertenties
heffing van het Landbouwschap, WA-verzekering bedrijf, vergaderingen, markt- en
beursbezoek, grondonderzoek, bedrijfskleding etc.) zijn bepaald op ƒ7000,- per
bedrijf +ƒ70,-perhectare.

4.2.2 Arbeid
Opbasisvande arbeidsorganisatieschema's vande gewassen (bijlage I) kan inzicht
verkregen worden in de benodigde uren gewasgebonden arbeid op bedrijfsniveau
voor de verschillende scenario's. Ook knelpunten in de arbeidsorganisatie kunnen
afgeleid worden. Verschillen tussen de berijdingssystemen zullen niet optreden
omdat de arbeidsorganisatieschema's pergewas voor de onderscheiden berijdingssystemen exactgelijkzijn(zie paragraaf 4.1.1.2;Arbeid).
De afbeeldingen in bijlage VI illustreren dat een extensiever bouwplan leidt tot een
verminderde arbeidsbehoefte. De benodigde gewasgebonden uren bedragen voor
descenario's I, II,IIIen IVrespectievelijk 1688, 1588, 1388en 1188uurvoor het60
hectare bedrijf. In periodes dat het vaste arbeidsaanbod onvoldoende blijkt wordt
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