RENDABILITEIT IN DE CONTAINERTEELT
Brecht Bogaert studeerde in juni ll. af als bachelor Agro- en biotechnologie (afstudeerrichting
Plantmanagement) en dit aan de Hogeschool Gent, campus Melle. Hij behaalde zijn diploma met
het eindwerk/bachelorproef “Rendabiliteit in de boomkwekerij, containerteelt”. Toen ik als
promotor aan Brecht vroeg waarom hij voor dit onderwerp gekozen had, was zijn antwoord ‘Omdat
het de leidraad is van een bedrijf’.
Lucien verschoren, hoofdlector/onderzoeker Hogeschool Gent
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Brecht werkt mee op het ouderlijk bedrijf dat in 1993 is gestart als
containerbedrijf met ook rozen en
coniferen in volle grond. Het was toen
een eenmanszaak. Nu is het bedrijf
uitgegroeid tot 2,5 ha containerteelt
en 1 ha in vollegrond. Als teelten staan
er vooral coniferen en sierheesters:
Chamaecyparis, Thuja, Juniperus,
Prunus en Skimmia. Er worden bijna
uitsluitend planten uit eigen teelten
verhandeld. Deze worden verkocht aan
exporteurs, collega-boomkwekers en
tuinaannemers.
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‘Alle kosten van een teelt in rekening
brengen en samenleggen met de
opbrengst van een product, kan een
klare kijk geven op het totale bedrijfsproces. Want er zijn zoveel dingen
waar men niet bij stilstaat’, aldus
Brecht, zoon van boomkweker Geert
Bogaert.
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Boomkwekerij goed gelezen.
Kostprijs berekenen
De keuze van een economisch onderwerp voor een eindwerk is aan te
moedigen omdat het ook voor de Belgische boomtelers steeds moeilijker
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Jonge ondernemers zoals Brecht stelJong
len zich dan ook veel vragen alvorens
le
met een bedrijf te beginnen of dit
geheel of gedeeltelijk over te nemen.
Belangrijk hierbij is de beheersing van
de kostprijs. Het vaststellen van de
prijs van een product is cruciaal.
Brecht berekende de kostprijs voor
een containerplantenbedrijf, hierbij
rekening houdend met volgende elementen: de aankoopprijs van de plant
in P9, de potgrond, de prijs van de pot
van bv. 2 liter, de arbeid bij het verpotten, de inpotmachine en de heftruck,
de afschrijving van het containerveld,
onkruidbestrijding, snoeien, bemesting en begieting. Ook de rente dient
gerekend en dat verdeeld over het
percentage planten dat afgeleverd kan
worden. Hoe minder er van de partij
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kan verkocht worden door slechte
verkoop of mindere kwaliteit, des te
groter de kostprijs wordt en des te
lager de nettowinst.
Vergelijking lavaveld of klassiek
containerveld
Omdat in een bedrijf meerdere keuzes
moeten gemaakt worden, bevat deze
bachelorproef een vergelijkende studie tussen een lavaveld en een klassiek containerveld voor de teelt van
Chamaecyparis lawsoniana ‘Elwoodii’ in
pot van 2 l.
Brecht ging uit van een kostprijs voor
een lavaveld (10 euro m²) en een gewoon containerveld (5 euro m²) en een
afschrijftijd van 10 jaar. Op voorwaarde
dat je rekening houdt met de verminderde uitval van zieke planten op
lavaveld, is het berekende verschil ca.
2% op jaarbasis.
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De meerprijs voor een lavaveld is vrij
beperkt, waardoor het verantwoord is
om deze keuze te nemen. De voordelen zijn vooral merkbaar bij grote regenval; minder ziektes voor wortelgevoelige planten, gelijke waterverdeling
in de pot, enorme waterbuffering in de
lava en geen insporing op het lavaveld
door veelvuldig gebruik van heftrucks.
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Deze eerste kostprijsberekening was
interessant. In de toekomst zal Brecht
hier zeker mee doorgaan in het kader
van een permanente overwaking van
de kosten. Q

V Lavaveld of klassiek containerveld, een interessante kostprijsvergelijking.
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VERPLICHTE STIKSTOFANALYSES RAADPLEGEN
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We staan nog even stil bij een aantal aandachtspunten in het
et kader va
vvan de door de Mestbank
verplichte stikstofanalyses in vollegrondspercelen.
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Nele Lauwers

Nieuwe bemestingsregels vollegrond
Hoeveel meststoffen je binnen het huidige mestactieplan
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je bedrijf mag toepassen, kan je nakijken op het
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Mee informatie over de nieuwe bemestingsnormen
estingsnormen vind jje op
www.avbs.be onder de rubriek
briek ‘Kenniscentrum’.
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Verplichte stikstofanalyses
sierteelt en boomkwekerij
kstofanalyses
tofanalyses sierte
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boomkwekerij in vollegrond zijn
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nemen met bijhorend
bemestingsadvies. Per 6 ha boomnd bem
bemestin
kwekerij vollegrond (meerjarige
teelt) moet je een staal
meerjar
en advies aanvragen. Voor andere sierteeltgewassen (niet
meerjarig) is 1 staal per 2 hectare verplicht. Het resultaat
moet telkens naar boven afgerond worden en indien het
aantal percelen kleiner is, wordt het aantal te nemen stalen
beperkt tot het aantal percelen. De analyse moet aangevraagd worden bij een erkend labo (lijst op www.vlm.be) en
voor een advies kan je bij het labo of PCS terecht.
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Bedrijven waarvan meer dan 50% van het areaal in foB
cusgebied ligt, worden in het nieuwe mestactieplan als
focusbedrijf aangeduid. Hierover kreeg je al een uitgebreid
schrijven via de post. De status van je bedrijf kan je ook op
het Mestbankloket nakijken. Q

INLOGGEN IN HET MESTBANKLOKET
Ga naar de website van de
VLM (www.vlm.be) en kies
voor het ‘Mestbankloket’.
Aanmelden is mogelijk
met je identiteitskaart of
token. Er is een handleiding
beschikbaar die je stap
voor stap toont hoe je kan
aanmelden.

Eens ingelogd zie je jouw
bedrijfsgegevens zoals op
het beeld hieronder. Als je
meerdere exploitaties of
uitbatingen hebt, kan je kiezen van welke exploitatie of
uitbating je de gegevens wil
raadplegen of invoeren.

Gevolgen van onvoldoende stikstofanalyses
Als je niet de nodige stikstofanalyses laat uitvoeren, wordt
de stikstofbemestingsnorm in het volgende jaar verlaagd.
Hoeveel stalen je nog moet nemen, kan je nakijken op het
Mestbankloket. Ten laatste begin oktober worden deze
gegevens geactualiseerd en krijg je op het Mestbankloket
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