Rentabiliteit Teeltsystemen
Wageningen UR Glastuinbouw
Kader

Tabel: Kosten en productie op keten-niveau

De ontwikkeling van emissievrije systemen is ingegeven
vanuit een behoefte om de waterkwaliteit te verbeteren.
Een techniek zal echter alleen toepassing vinden als er een
duidelijke meerwaarde is voor de gebruiker. Na gesprekken
met handelaren, ondernemers, marketeers en veredelaars
bleek wel dat deze meerwaarde gevonden moet worden in
kostprijsreductie: meer bloemen per geïnvesteerde euro.
Deze flyer behandelt:
Diep grondbed -

70 diepe grondlaag boven een waterkerende laag

Zandbed -

15 cm laag zand boven een drainagelaag met
beregening en eb/vloed. Direct stek of perskluit

Veenbed -

15 cm laag veen op verplaatsbare tafels op eb/
vloed. Direct stek

Cassettebed -

verplaatsbare cassettes van 3 cm breed en
15 cm hoog op eb/vloed systeem. Direct stek.

Cassettebox -

verplaatsbare boxen van 3x3x5 (lxbxh) voor individuele planten op eb/vloed. Direct stek

Dry hydroponics -

direct stek in een waterbasin (zonder perspot)

Wortelsproei -

sproeisysteem onder tafel. Direct stek.

Waterfilm -

stromende, dunne laag water waarin de planten
staan. Direct stek

meerkosten
€/m2

Vaste
lasten
(incl.
energie)
€/plant*

Variabele
kosten
€/plant*

Nodige
productie
(bloemen)*

0.107

0.109

306

Diep grondbed

21

0.114

0.109

nvt**

Zandbed met perspot

30

0.107

0.109

357***

Zandbed met direct
stek

32

0.119

0.096

318

Veenbed

68

0.127

0.089

397

Cassettes

81

0.125

0.091

375

Dry Hydroponics

57

0.120

0.096

361

Fleurago

72

0.120

0.096

394

Waterfilm

67

0.120

0.096

387

Referentie

* 299 bloemen/m2/jaar in hele keten (incl. beworteling)
** Bij het diep grondbed is geen teeltkundig voordeel te behalen.
*** 348 bloemen/m2/jaar in hele keten (incl. beworteling)Mijlpalen

Kosten en vereiste teeltresultaten
De tabel hieronder geeft de verwachte meerkosten, vaste
kosten en variabele kosten. Uitgaande van een productie van
306 planten (22 kg) op een referentiebedrijf (CO2 en 10.000
lux) vertaalt dit zich naar een nodige meerproductie.
Elk systeem zal uiteindelijk de nodige meerproductie moeten
halen. Om te bepalen of een systeem daar ooit zal komen, zijn
er tussentijdse mijlpalen benoemd. Omdat er bij het meten
niet met veilingbossen gewerkt is, zijn de resultaten weergegeven in percentages meer groei ten opzichte van het diep
grondbed.
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Resultaat (% ten opzichte van grondbed (v = vers, d = droog)
Mijlpalen

Zandbed
(met perspot)

Veenbed

Cassettes

Dry Hydroponics Fleurago
(zonder perspot)

waterfilm

2e proef

280 bloem, 20 kg = 92%

98%(v), 101%(d)

109%(v),
101%(d)

109%(v),
111%(d)

102%(v),
105%(d)

115%(v),
112%(d)

113%(v),
112%(d)

4e proef

320 bloem, 23 kg = 105%

101%(v),
106%(d)

134%(v),
127%(d)

113%(v),
124%(d)

5e proef

360 bloem, 26 kg = 118%

104%(v),
105%(d)

8e proef

375 bloem, 27 kg = 123%

10e proef

400 bloem, 29 kg = 130%
361 takken,
=121%

394 takken,
=132%

387 takken,
=130%

Proef nr

Nodige productie om huidig
kostprijsniveau te halen:

348 takken,
=116%

121%(v),
125%(d)

397 takken,
=133%

De cijfers laten zien dat de mijlpalen voor kilogram productie
veelal goed te halen zijn. Het aantal bloemen blijft echter sterk
achter (niet weergegeven). In vervolgonderzoek zal gekeken
moeten worden of het aantal takken te verhogen is door
dichtere plantafstanden en kortere beworteling en Lange Dag.
Het vervolgonderzoek gaat zicht richten op:
• Zandbed met direct stek: snellere beworteling en betere
groei in laatste 5 weken.
• Substraatloze systemen. De systemen geven goede
groei, maar hebben nog veel kinderziekten.
• Voortrekken van stekmateriaal: het voortrekken van stekmateriaal gevolgd door direct stek in de kas (op zandbed)
zou in de hele keten 5-8 dagen teeltverkorting geven.
De volgende systemen zijn afgevallen:
• Het diep grondbed is meegenomen als 0-optie. Nu het zandbed met direct stek kansen lijkt te bieden is vervolgonderzoek aan dit systeem op dit moment niet interessant.
• Zandbed met perspot. Teeltkundig is de stap naar 357
takken niet haalbaar.
• Veenbed. Het gebruik van veensubstraat past echter niet
bij de duurzaamheidsgedachte. Om het systeem rendabel
te maken zouden per m2 teveel planten moeten staan (68
jaarrond).

375 takken, =
125%

• Cassettebed. De doelstelling om 75 meer takken per m2
te produceren lijkt in grammen haalbaar, zeker als er met
een druppelsysteem gewerkt wordt (134% meer groei).
Ook hier moet echter met zeer hoge dichtheden gewerkt
worden. Daarbij is het gebruik van veensubstraat niet
duurzaam.
• Cassettebox. Teeltkundig minder succesvol dan het cassettebed. Daarnaast is het logistiek een stuk complexer
dan een cassettesysteem.
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