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HOOFDSTUK I
ALGEMENE TOELICHTING.

§ 1• Doelvande studiereis.
Debedrijfsuitkomstenvan devollegrondsgroenteteelt in
Nederland zijn inhet algemeen teleurstellend. Als gevolg van
de relatief sterke stijging vande arbeidslonen wordt indeze
zwakke bedrijfstak,waarbij de arbeidskosten vaak het grootste
deel van de produktiekosten uitmaken,denoodzaak gevoeld
arbeid tevervangen doormachines enwerktuigen. InWestDuitsland isde toepassing van demechanisatiemogelijkheden
verder gevorderd dan inNederland.
Het doel van de studiereis was inhet bijzonder gericht op
het verkrijgen van enig inzicht indewijze waarop inWestDuitsland van dezemechanisatiemogelijkheden indegroenteteelt inde volle grond gebruik wordt gemaakt.
S 2. Deelnemers.
Aan deze studiereis van 10-15 juni 1968werd deelgenomen door:
Ir. D.Meijaard
G.F. van 'tSant
Ir.H.C.P. de Vr

Landbouw-Economisch Instituut,DenHaag
. iInstituut voor Tuinbouwtechniek, Wageningen
I Sto*,

J.A. Veerman

Rijkstuinbouwconsulentschap voor
Bedrijfsuitrusting enArbeidsmethoden,
Wageningen.

§ 3.Reisprogramma.
10 juni bezoek bedrijf,omgeving Dortmund.
11 juni bezoek bedrijven,omgeving Hannover.
12 juni bezoek bedrijven,omgeving Frankfort.
13 juni bezoek Institut für Gemüsebau, Geisenheim
(Prof. Dr.Hartmann),bezoek bedrijf,Wiesbaden.
14 juni bezoek bedrijven,omgeving Stuttgart
(reisleiderA. Gescheidle).
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HOOFDSTUK II
BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN VAN DEWEST-DUITSE VOLLEGRONDSGROENTETEELT.

§ 1•Bedrijfsuitkomsten.
Het Duitse Ministerie van Landbouw verschaft jaarlijks
gegevens over de bedrijfsuitkomsten. Onderstaande tabel geeft
deresultaten over 1963 en 1964van de groenteteelt inde
volle grond.Aangezien 98%van de bedrijven met groenteteelt
inde volle grond kleiner isdan 5ha,zijn slechts twee
groepen onderscheiden,namelijk bedrijven van 2-4 ha en
bedrijven groter dan 4ha.
Tabel 1.Bedrijfsresultatenvan deWest-Duitse groenteteelt
inde volle grond:
Jaar

1963/1964

1964/1965

Bedrijfsgrootte
2-4 ha
>4ha 2-4ha >4ha
(gemiddelde grootte)
2,91 ha 7,55 ha 2,66ha 7,27ha
Arbeidsbezetting: arbeidskrachten
per ha

1,25

1,12

1,30

1,19

Kosten enopbrengsten inDM/ha:
Opbrengsten
Kosten
Netto-overschot
Netto-overschot in %van de
kosten

25.700
23.300
2.400
10

25.200
21.200
4.000

28.000 28.000
25.800 24.200
2.200 3.800

18

Bron:Ministerium vom Landbau,Bonn
Ter vergelijking wordt vermeld,dat de opbrengsten per ha bij
vergelijkbare bedrijven inNederland f. 13à 14.000,— per
ha bedragen;dearbeidsproduktiviteit gemeten inhet aantal
arbeidskrachten perha isvrijwel gelijk. Beide jaren waren
inNederland verliesgevend.
Opvallend zijn derelatief gunstige uitkomsten inWestDuitsland. Dehoge opbrengsten per ha zijn hiervoorverantwoordelijk.

9

16

Tijdens de gesprekken bleek steeds dat de prijzen die voor
devoortgebrachte produkten werden ontvangen,in vergelijking
met Nederland hoogwaren.
§ 2. Bedrijfstypen.
Debedrijven,die voor deversemarkt produceren zijn in
drie groepen intedelen:
1.het kleine bedrijf van 2-6 ha;
2.het middelgrote bedrijf van 6tot 20ha;
3.het grote bedrijf boven de 20ha,dat aan het landbouwbedrijf doet denken.
Opalle bedrijfstypenworden deteeltwerkzaamheden
gemechaniseerd uitgevoerd, Bijdemiddelgrote bedrijven is
deoogst invele gevallen een arbeidsorganisatorisch
knelpunt, Bijde grote bedrijven ishet transport bijde
oogst vaak gemechaniseerd. Oogstplanning enafzet zijn hier
op elkaar afgestemd.
Het is slechts enkele landbouwers gelukt geheel ofgedeeltelijk over te schakelen opdevollegrondsgroenteteelt voor
deverse consumptie. Dit zijn goede ondernemers die over
voldoende teeltkennis en over een groot organisatietalent
beschikken.Het verzekeren van de afzet vande geoogste
produkten is eenbelangrijke voorwaarde voor hetvoortbestaan van dezebedrijven.
§ 3.Machinepark,
Voor iedervollegrondsgroenteteeltbedrijfwordt als
minimum eis voor hetmachinepark gesteld:
Werktuigdrager oftrekker
Frees
Plantmachine

Schoffelwerktuig

Zaaimachine
Kunstmeststrooier

Cambridge rol
Ploeg

Transportwagen
Egge
Cultivator

Spuit
Wasmachine
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Inveel gevallen zalmen spoedig overgaan tot aanschaf van
eentweede trekker. Zokomt het voor dat opbedrijven van
4-à 5hareeds 2trekkers aanwezig zijn omde verschillende
werkzaamheden tijdig tekunnen uitvoeren.
§ **•Kosten van demechanisatie.
Vanvoorlichtingszijde wordt gesteld dat vanaf 4-hareeds een
gemechaniseerd bedrijf economisch mogelijk is.Bij onze
bedrijfsbezoekenbleek dat inde praktijk ook op de 2à 3ha
bedrijven een volledig standaard machinepark aanwezigwas.
Naarmate het aantalmogelijkhedentotmechanisatie toeneemt,
zaldezeminimumbedrijfsgrootte -die bij 4havoor ons
gevoel alaan de lagekant is -moeten toenemen,enwel om
tweeredenen:
a. dekostendegressie perha.
Dr. Staub (Gemüse,4 (1968)1 (15 jan.)pag. 10-11)
berekent dekosten van demechanisatie perha inhet
traject van 3tot 6ha (tabel2 ) .
Tabel 2.Vaste kosten van demechanisatie perha:
Bedrijfsgrootte

3ha

Trekkertypen,pk

18-24

Vaste kosten perha inDM 1,771
Kosten in %van 3ha

100

4 ha
30-35

4ha
18-24

5ha
30-35

1.441

1.328

1.152

81

75

65

Dedruk van devaste kostenper ha neemt vooral van 3naar
4 ha sterk af,daarna isdeafneming geringer. Opdeze basis
isdeuitspraak van 4ha gebaseerd. Het verschil tussen 4en
6 ha isechter ookniet teverwaarlozen.Daarna zalde
afneming per ha echter snel afzwakken.
b. Dearbeidsaanspraken vanhet werktuig.
Zodramenmet demechanisatie van het oogsttransport begint,
nemen de aanspraken van het werktuig toe.Deoogstwagen bij
bloemkool vraagt 7man,de transportband 11man.Dewerktuigen zijnuit een oogpunt van rationeel gebruik slechts
op grotere bedrijven toe tepassen.

6 ha
30-35
960
54
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§ ^•Arbeidsbezetting.
Doordat relatief veel buitenlanders inde landbouw werkzaam
zijn, isdebehoefte om gewassen te telen die indewintermaanden arbeid vragenminder dan inNederland, omdat deze
buitenlandse arbeidskrachten indewintermaanden (novembermaart)vaak naarhuis gaan.Een ander voordeel vande
buitenlandse arbeidskrachten is,dat hun vrouwen en collega's
uitde industrie,bereid zijntijdens dearbeidstoppen mee
tewerken.Dearbeidsproduktiviteit van het bedrijf wordt
hierdoor gunstig beïnvloed.
Het effect van demechanisatie -het vervangen van arbeid
door kapitaalgoederen - isafte lezenuit de arbeidsbezetting op debedrijven. Dearbeidsbezetting,diewe opde
bedrijven aantroffen was voor deonderscheiden bedrijfstypen
alsvolgt:
1.bedrijven van 2tot 6ha,1-2 man perha;
2.bedrijven van 6tot 20ha,0,50-0,75man perha;
3.bedrijven groter dan 20ha,0,33-0,16man perha.
2
Op alle bedrijven was 600-1000m glas aanwezig. Vergelijkbare cijfers inNederland zijnvan 2-6 haeenman perha,
van 6-20 haeen halvemankracht per ha. Over grotere bedrijven
zijn geencijfers voorhanden.
Ondanks het feit,dat bijde bedrijven tot 20ha de teelt
inDuitsland meer gemechaniseerd is,isde arbeidsbezetting
niet lager dan inNederland. Het effect van de mechanisatie
van de teelt opdearbeidsbezetting isal niet groot,enwordt
gedeeltelijk tenietgedaan door deafzetwijze van het geoogste
produkt. Deafzet vereist in Duitsland een groot sortiment
aan gewassen envraagt veel tijd voor het "verkopen"vanhet
produkt.
Dearbeidsbezetting opde grotere bedrijven isveellager.
Hier kunnen twee groepenworden onderscheiden:
1.Bedrijven met een beperkt sortiment,waarbij deafzet via
contracten ofviade commissionairs verloopt.Dearbeidsbezetting is opdeze bedrijven 0,16 man perha,ofwel
eenman per 6ha. Debehandeling van het produkt isvrij
ruw.
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2.Bedrijvenmetveelgewassen,waarbijdeafzetaankleinere
kopersplaatsvindt.Dearbeidsbezetting is0,33-0,40man
perha,ofweleenmanper3à4ha.Hierwordteen
kwalitatiefgoedproduktvoortgebracht.
Opdegroterebedrijvenwordenofoogstwagensoftransportbandenbijdeoogstgebruikt.
Het isnietduidelijkwelkebedrijfsvoeringtothetbeste
resultaat leidt.IndeNederlandseomstandigheden isheteen
voorwaarde,eenkwalitatiefgoedproduktvoorttebrengen.
Weinig gewassenmeteengoedeverzorging lijkenindit
verbandwenselijk.
§6.Afzet.
Inhetvoorgaande zijnr&edsdeverschillendeafzetvormen
tersprakegekomen.Degroterebedrijvenwerkenveelalvia
commissieofopcontract.InFrankfurtenomgeving zagenwe
datzowelvandekleinealsdemiddelgrotebedrijvende
afzetviadegroothandelsmarkt verliep.Indeomgevingvan
Stuttgartginghetproduktvandekleineenmiddelgrote
bedrijvenvoorhetmerendeeloverdeveiling.
Zowelopdeveilingalsopdegroothandelsmarkt nammenhet
verschijnselwaardathetaantalkoperssterkverminderde.
Velekleinerekopersbeëindigdenhunbedrijf,terwijlde
grotekopersopanderewijze (contractenenz.)inhun
behoeftetrachtentevoorzien.
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HOOFDSTUKIII
STANDVANDEMECHANISATIEENDETEELTINDEDUITSE
VOLLEGRONDSGROENTETEELT.

g1.Mechanisatie.
Watbetreftdemechanisatievandeverschillendewerkzaamhedenishetonsopgevallendatmendelaatstevijfjaar
weinigisgevorderd.Openkelebedrijvenishettransport
bijdeoogstvereenvoudigd doorgebruiktemakenvan
transportbanden ofvaneenoogstwagen.
Dewerktuigdragerwordtopverschillendebedrijvengebruikt
omdatbijdezetrekkeraangepastewerktuigenworden
geleverd geschiktvoordevollegrondsgroenteteelt.Naast
dewerktuigendragerwordtsteedsmeerdenormale4--wielige
trekkeringeschakeld.
Eengoedvoorbeeldhiervanhebbenwijgezienophetbedrijf
vandeheerNoltemeyerteRonnenberg indeomgevingvan
Hannover.Ditiseenbedrijfvan26ha.Hierwaren3
Ferguson-trekkersuitgerustmetkruipgangaanwezig;2trekkers
van35pk.en1trekkervan65pk.Hierzietmendezelfde
tendensalsinNederland,nl.datsteedsmeertrekkersmet
eenvermogenvan4-5-65pk.wordenaangeschaft.Ditomde
zwarewerkzaamhedenonderalleomstandighedentekunnen
uitvoeren.Despoorbreedtevandetrekkersis1,25 tot1,50m.
Derijenafstandwordthieropaangepast.Invelegevallenwordt
derijenafstand aanweerszijdenvanhetspoorwatgroter
genomen,zodatderijenonderdetrekkerdichterbijelkaar
staan.
§ 2.Werktuigenvoordeverzorgingvandeteelt.
Voordegrondbewerkingwordeninhetvoorjaardenormale
getrokkeneggengebruikt inenkelegevallenafgewisseldmet
eencultivator,(afb.1).
Voorhetplantenofzaaienwordtdegrondaangedruktmeteen
Cambridge-rol

Het planten gebeurt met normale plantmachines (afb. 2)waarbij
voor het planten van perspotten,de schijvenworden verwijderd
en de perspotten rechtstreeks inde geulworden geplaatst.
Demeest gebruikte plantmachines zijn:
1.Exact,
2. Metz,
3.Akkord.
Voorhet planten van bloemkoolwordt als vuistregel gehanteerd een capaciteit van 10.000plantenmet een4-rijige
machine,wat neerkomt op een aantalvan 2.000planten per
manuur met inbegrip van detrekkerchauffeur.
Voorhet zaaien van bloemkool enrettich worden precisiezaaimachines gebruikt met schijven,zoalsbijv.de
Monodril.Cafb, 3)
Sla wordt gezaaid met de normale landbouwzaaimachineuitgerust met een fijnzaadrol enookwelmet de Stokland
centrifugaalzaaimachine,
Het schoffelen gebeurt met aangedreven rolschoffels of
normale ganzevoetschoffels,waarbij de plantjes worden
beschermd door twee schijven dieaanweerszijden vande rij
lopen.
Als kunstmeststrooier voor het bijmesten wordt gebruik
gemaakt vanverschillende typen strooiers met hetzelfde
principe nl, via eenkunststof slangwordt demeststof op
de gewenste plaats naast oftussen derijen gebracht.
§ 3.Werktuigen voor het transport van de oogst vanbloemkool.
Naast detraditionele methode,waarbij debakken het veld in
enuit worden gedragen,hebben zichtwee methoden ontwikkeld
die het transport sterk vereenvoudigen.
a. Deoogstwagen (afb.40
Dit is eenbrede bak op 2wielen,aan devoor- en zijkanten
omgeven met gaas. Achterdeze wagen lopen zesman te
oogsten. Iedereman heeft twee rijen voor zich, zodat in
totaal 12rijen gelijktijdig worden geoogst.Dekoolwordt
afgehakt enop dewagen gegooid.
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Als dewagen vol iswordt deze naar de schuur gereden en daar
ineen lucht-gekoelde ruimte geplaatst.
Het klaarmaken van dekool gebeurt in een speciaal daarvoor
ingerichte schuur (afb. 5 ) .De koolwordt opeen brede
transportband gekiept die door demensen die het blad
afkappenwordt bediend. Intotaalwordt hiermet zevenman
gewerkt,vier kappen het blad af,twee sorteren en verpakken
en eenman stapelt dekool weg en zorgt voor lege kisten.De
capaciteit is ± 120bloemkool permanuur.Het voordeel van
dezemethode is,datweinig afstemmingsverliezenoptreden.
b. Transportbanden, (afb.6 ) .
Demethode van detransportbanden berust hierop,dat achter
eenwagen 2transportbanden zijn bevestigd die worden
aangedreven door de aftakas van detrekker. De lengte van de
banden isaangepast aanderijenafstand vande koolen
bedraagt 5-6 meter.
Deoogsters lopen achter de band, intotaalacht man,terwijl
tweeman staande achter op eenplatvorm dekool sorteren en
inpakken.Eénman opdewagen stapelt devolle bakken en
zorgt voor de aanvoer van leeg fust.Detrekker endewagen
lopen ineenverdiept spoor,zodat geenbestuurder nodigis.
Ommet deze transportcombinatie opvolle capaciteit te
werken iseen bezetting van 11man noodzakelijk.
Voordelen: Ten opzichte van de oogstwagen treedt minder
beschadiging op.Detransportkosten van het veld naarde
schuur zijn lager.Het aantalhandelingen isminder.
Nadelen:
Onder ongunstige weersomstandigheden moeten alle werkzaamheden buiten ophetveld worden uitgevoerd enbij een
onvolledige bezetting tredenwachttijden op,waardoor
afstemmingsverliezen ontstaan.
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§ 4« Deteelt.
Deteeltmethode van bloemkool en sla loopt nogaluiteen.Dit
hangt samenmet het bedrijfstype. Opextensieve bedrijven
worden debloemkool en sla gezaaid. Het voordeel van ter
plaatse zaaien van bloemkool is,dat deteelt minder risico's
geeft. Dekool groeit vanhet begin afdoor.Na het planten
kan bij ongunstige weersomstandigheden een ernstige groeiremming optreden,vooral alsmen niet over voldoende water
beschikt voor beregening.
Men behoeft geen planten optekweken endekosten vanhet
planten zijn ongeveer tevergelijken met het opeenhakken,
dit vraagt ± 2 0 uur perha.
Een nadeel is,dat de grond langer in gebruik isvoor een
teelt,waardoormoeilijkheden kunnen ontstaanmet een
voor- ofnateelt. Invele gevallen zalhierdoor slechts
eenteelt per jaarmogelijk zijn.
Een ander nadeel is,dat de planning van de oogst minder
nauwkeurig is,omdat de groei van de jonge planten sterk
afhankelijk is van de weersomstandigheden.
Ditzelfde geldt voor sla,waarbijkomt dat bijter plaatse
gezaaide slahet gevaarvoorvirusaantasting zeer groot is.
Op de goed geleide bedrijven wordt weinig ofniets ter
plaatse gezaaid.
Op eenbedrijf van 26hawordt alles inperspotten opgekweekt.Het argument hiervoor is,dat de plantdatum dan
gemakkelijker kanworden verschoven,danwanneermet losse
plantenwordt gewerkt.Vooral inde zomer worden losse
planten snelte groot,waardoor ernstige groeistoornissen
kunnen optreden.
Chemische onkruidbestrijdingwordt weinig toegepast.
Welwordt veel gewerkt met kalkstikstof ingranulaatvorm.
Deze kalkstikstof wordt uitgestrooid over eendroog gewas
als de planten goed aangeslagen zijn.
Eén vanderedenen voor het niet gebruiken van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen isde slempgevoeligheid vande
grond,waardoortoch eenbodembewerking noodzakelijk is.

S 8/6235/175/12

Af b. 1
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berg.

Afb. 2
Het p l a n t e n van b l o e m k o o l . Een man brengt na /-*-•!•'•'
het p l a n t e n correcties

•ï'-'-c.'

aan.

•

- j i : >

Afb.3
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Oogstwagen van
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Af b. 5
Opstelling voor het v e i l i n g k l a a r maken van
bloemkool.

Afb.6
Transportbanden voor
bloemkooloogst van
H.Krings te Kessebüren

