Traditioneel teelt
plan pompoenen
Week nr Werkzaamheden

tot 16
tot 16

17

18

Benodigde materialen

Afspraken: afzet,
rusthoeve, loonwerker
perceel bezichtigen

Telefoon/ email
eigen vervoer

vals zaaibed maken

rotor kop eg of snel eg +
trekker met GPS
nokken rad zaaimachine +
trekker
rotor kop eg of snel eg +
trekker met GPS
rotor kop eg of snel eg +
trekker met GPS
Maiszaaimachine + trekker
schoffelbalk + trekker met
GPS
schoffelbalk + trekker met
GPS

18

bemesten
Meststof inwerken/ nog
een keer vals zaaibed

19
19

zaaibedbereiding
zaaien

21

Schoffelen

26
30

Schoffelen
landhuur 1e termijn

29
33

Schoffelen
Handwieden

schoffelbalk + trekker met
GPS
zelf

38

Oogst in snijden en in
kisten leggen

messen, hulp van stichting
ABV + trekker en hefmast en
platte wagen en een heftruck
Overige kosten
Zaaizaad
Meststof

50
50

landhuur 2e termijn
Opbrengst pompoenen
oogst

Tussentijdse veranderingen:
Werkzaamheden
Weeknr:
verenmeel strooien
18
50 uur snijden met ABV
38
kilometer kosten
VDM uitrijden
13
2e x vals zaaibedbereiding
18
Zaaibedbereiding
20
Schoffelen
22
Zaaien
20
Schoffelen
26
Opbrengst pompoenen
50
Schoffelen knolselderij
22
€ 621,- zaaizaad
oogst pompoenen
38

Wordt veranderd in
benodigde materialen:
VDM uitrijden in week 13 Sleepslang
70 uur snijden week 39
Messen
kilometer kosten
auto
Perceel vlakken + VDM uitrSleepslang
-2 x zaaibedbereiding
sneleg
Volvelds schoffelen
schoffelmachine, wiedeg
Zaaien
pneumatisch bonenzaaimachine
schoffelen week 24
schoffelmachine, wiedeg
Opbrengst aan € 0,23
schrepels
€ 496,80 zaaizaad
oogst week 37

Totaal kosten € 4453,40

Gewijzigd teelt plan
pompoenen:

Week nr Werkzaamheden

Benodigde materialen

tot 13

Afspraken: afzet,
Rusthoeve, loonwerker

Telefoon/ email

tot 16

perceel bezichtigen

eigen vervoer

Perceel vlakken

Trekker + sneleg

16

17

Biologische VDM
uitrijden

Sleepslang

20

2 x zaaibedbereiding

Trekker + sneleg

20

zaaien

pneumatisch
bonenzaaimachine

20

Volvelds schoffelen

Trekker + schoffelbalk en
wiedeg

22

schoffelen in knolselderij

24
30

Schoffelen
landhuur 1e termijn

29
33

Schoffelen
Handwieden

37

messen, hulp van stichting
Oogst: snijden en in kisten ABV + trekker en hefmast en
leggen
platte wagen en een heftruck

schrepels
Trekker + schoffelbalk en
wiedeg
Trekker + schoffelbalk en
wiedeg
zelf

Overige kosten
Zaaizaad
50
50

landhuur 2e termijn
Opbrengst pompoenen
oogst

Kosten

Opbrengsten

Opmerkingen

50

Er wordt veel met GPS
gewerkt, zodat de grond niet
bereden word waar gezaaid
moet worden
We sluiten de pijpen af die
we niet nodig hebben, GPS
niet nodig

90

niet te fijn klaar leggen

90

90
130
70
70
625
70

620

€ 6,00 per uur * 50 uren

800
621.5
€ 501.90
625

Kilometerkosten

15000 kg * €
0,275

4453.4

€ 4125.00

Kosten + of -Opbrengsten + of -Opmerkingen
-101.9
30 kuub biologische VDM
-84
50 uur was te weinig kosten € 4,80 per uur
-297
€ 800,- was te veel
Niet gelukt door omstandigheden
Betere onkruidbestrijding en vlakligging
2 dagen uiterlijk na zaai

56
-80

-124.2

-675 contract getekend, ondermaatse vrije handel
90 3 uur geschoffeld met 3 man a €10,-/uur
Zaaizaad voor 20 % gesponserd

-631.1

-585

Kosten in € Opbrengsten

€ 0.00

Opmerkingen

Machine
huren bij:

Contact houden Sam de
Vlieger
wordt gratis uitgevoerd door
de Rusthoeve

(loonwerk)

€ 375.00

25 kuub VDM met 6 N, 6 P
en 4,5 K aan € 15,00

€ 112

Moet droog zijn/ niet te fijn
klaar leggen Trekker kost €
18,00 per uur en sneleg €
38,00 per uur totaal € 56,00
per uur

(loonwerk)

Rusthoeve
Rusthoeve

€ 50.00

rijen op 1,5 meter afstand
(aangepaste machine)

(loonwerk)

€ 76.50

Trekker kost € 13,00 per uur,
schoffelmachine € 38,00 per
uur totaal € 51,00 * 1,5
uur/ha = € 76,50

Rusthoeve

31-05-2010 gewerkt van
8.30 uur tot 12.00 uur - 1/2
uur pauze = 3 uur a € 10,- *
€ 90 3 man = € 90,€ 76.50
€ 625.00

Rusthoeve

€ 76.50

Rusthoeve
hak van thuis meenemen
€ 4,80 per uur * 70 uren,
messen regelen € 49,- per
uur

536

Kilometerkosten +
benodigde materialen
bijvoorbeeld messen
20% sponsoring door de
Bolster

€ 503.00
€ 496.80
625

€ 3,450.00 15000 kg a € 0,23 = € 3450,-

3552.3

3540

