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Resultaten geïntegreerde
prei-kropsla bedrijf '97-'99
ing. B.M.A.Kroonen-Backbieren ing. P.A.C. Koot, PAM-Lelystad

Bij de ontwikkeling van eenduurzaam bedrijfssysteem wordenbinnen het onderzoek ambitieuze}toekomstgerichte doelennagestreefd. Deze gaan vaak veelverder dan op dit moment via wet- en regelgeving
van depraktijk verlangd wordt.De resultaten van driejaar ontwikkeling van eengeïntegreerdprei —
kropslabedrijfwordenin dit artikel besproken.

OVERZICHT
In figuur 1 zijn de resultaten van drie jaar ontwikkeling
van een geïntegreerd prei — kropsla bedrijfin één figuur
weergegeven. De gestelde streefopbrengsten —volgens
goede landbouwpraktijk- worden voor ruim 80 %
gerealiseerd. D e kwaliteit blijft achter. Dit geeft ook enige
indicatie voor het netto bedrijfsresultaat, dat voor deze
resultatenweergave nog niet berekend is.D e strengste
verliesnorm (MINAS) voor droge zandgronden worden
in dit bedrijf gehaald. Dit geldt ook voor de n o r m e n die
genoemd staan in het MJPG-2000.Voor de onkruidbestrijding blijken daarvoor een beperkt aantal uren handwieden noodzakelijk. Een N m i n in november van 45 kg
N per ha voor zandgrond als afgeleide van de E U - n o r m
van 50 mg nitraat voor grondwater wordt echter ver
overschreden. D e streefwaarden voor emissie van
pesticiden naar milieu (BRI) en de schaderisico's van
pesticiden (MBP) zijn zo gekozen dat risico's voor
emissie en milieuschade zoveel mogelijk uitgesloten
worden. Deze streefwaarden worden niet gehaald.

De Pw-waarde op het bedrijf ligt zeer hoog. Ondanks
een negatief fosfaatoverschot daalt de P w nauwelijks. De
streef-Pw zal niet op korte termijn gerealiseerd kunnen
worden. H e t K-getal ligt in het streeftraject.
Wanneer de cirkel gevuld is, ontstaat een rendabel
bedrijf met een zeer lage milieubelasting. Dit zal nog
veel onderzoeksinspanning vragen.

INLEIDING
Het bedrijfssystemenonderzoek (BSO) voor de vollegrondsgroente op PAV-ZON locatie Meterik wordt in
zijn huidige opzet sinds 1997 uitgevoerd. In het geïntegreerde systeem zijn vijf voor het gebied (zandgronden
in Zuidoost-Nederland) kenmerkende bedrijfstypen
opgenomen (tabel 1).Er is uitgegaan van een driejarig
teeltplan. Bij de ontwikkeling van een geïntegreerd
bedrijfssysteem staan een vijftal hoofdthema's (doelen)
centraal: voldoende continuïteit van het bedrijf, voldoende hoge kwaliteitsproductie, een schoon milieu,
duurzaam beheer van productiemiddelen en aandacht

Figuur1.Overzicht vanderesultaten vanhetprei-kropsla bedrijf 1997-1999; streefwaarde behaald isvollediggevuld.
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Tabel1.Vruchtwisseling BSO Meterik Geïntegreerd systeem.
bedrijfstype
jaar
1
2
3

B
prei
knolvenkel
aardbei

prei
Ch.kool
aardbei

prei
kropsla
knolvenkel

D

E

prei
kropsla
Ch.kool

prei
kropsla
bospeen

Tabel 2.Kwaliteitsproductie parameters, streefwaarden en behaald resultaatpergewasen teeltactiviteit.
gewas
prei zomer
prei laat herfst
prei winter
kropsla vroeg bedekt
kropsla vroeg
kropsla zomer
kropsla herfst
Chinese kool zomer
Chinese kool herfst
knolvenkel vroeg
knolvenkel herfst
bospeen vroeg
bospeen herfst

dimensie
ton/ha
ton/ha
ton/ha
ton/ha
ton/ha
ton/ha
ton/ha
ton/ha
ton/ha
ton/ha
ton/ha
bossen/m2
bossen/m2

1. kwantiteit
streefwaarde
40
35
25
31
34
36
31
50
40
18
22
4,4
3,5

voor natuur en landschap. Kortom een bedrijfssysteem
dat duurzaam is en waarin een goede balans bestaat tussen economische en milieudoelen. De resultaten van het
onderzoek worden besproken volgens de methodiek
zoals weergegeven staat in het PAV-bulletin vollegrondgroenteteelt - april 2000.
Voor de behandeling van de resultaten op basis van de
beschreven methodiek zijn de bedrijfstypen met dezelfde
hoofdgewassen samengevoegd:A en B voor het prei-

behaald
45,0
35,6
23,0
30,2
29,3
21,1
9,3
36,6
24,8
16,0
18,9
3,9
2,7

dimensie
% klasse I
% klasse I
% klasse I
% klasse I
% klasse I
% klasse I
% klasse I
% klasse I
% klasse I
% klasse I
% klasse I
% klasse I
% klasse I

2. kwaliteit
streefwaarde
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

behaald
49
37
36
100
68
67
0
100
100
100
100
100
100

aardbei bedrijf en C, D en E voor het prei-kropsla
bedrijf. Per gewas zijn meerdere teeltactiviteiten mogelijk. De verschillende teeltactiviteiten zijn verdeeld over
de 5 bedrijfstypen. Hierdoor kan bij de bespreking van
de resultaten een onvolledig beeld ontstaan van de
(on)mogelijkheden van een gewas. Indien nodig worden
de resultaten van het andere bedrijf vermeld. In dit artikel staan de resultaten van het prei-kropsla bedrijf vermeld. Het prei-aardbei bedrijfis in het voorgaande PAVbulletin aan de orde geweest.

Afb. 1. Kropsla telen van voldoende kwantitatieve enkwalitatieve opbrengst met beperkte inzetvan meststoffen enpesticiden ismoeilijk realiseerbaar.
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Tabel3. Nutriënten; resultaten op bedrijfsniveau.

maatstaf
N-min november
N-uitspoeling
stikstofoverschot
kalioverschot
fosfaatoverschot

3
4
5
6
7

dimensie
kg/ha (0-100 cm)
mg NO3- / liter
kg/ha
kg/ha
kg/ha

streefwaarde
45
50
60
40
20

behaald
143
niet getest
79
-103
-44

Nmin november (0-100 cm)
300

S C H O O N MILIEU, N U T R I Ë N T E N
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Figuur 2. Nmin in novemberpergewas.

KWALITEITSPRODUCTIE
Voor de kwantiteit en kwaliteit van de productie zijn
doelen gesteld, die gebaseerd zijn op goede landbouwpraktijk (tabel 2). In het prei-kropsla bedrijf worden de
productie-doelstellingen voor ruim 80% gehaald. Dit is
lager dan de gemiddelde landbouwpraktijk, die circa
90% scoort. Op gewasniveau zijn er een aantal tekortkomingen ten opzichte van de streefopbrengsten. Zo heeft
het ongunstige weer van 1998 (zeer nat) bij de meeste
gewassen in meer of mindere mate geleid tot een lagere
opbrengst. Over allejaren bezien scoort de sla slecht.
Alleen de vroeg bedekte teelt voldoet aan de streefopbrengst. Met name in de laatste week van de teelt treden
problemen op (smet, binnenrand). De uniformiteit van
het gewas laat ook vaak te wensen over. Een duidelijke
oorzaak is echter niet aan te geven. De opbrengsten van
de herfstteelt liggen zeer laag als gevolg van een meeldauwaantasting in twee van de drie jaar. De resistentie
voor meeldauw (fysio 1 tot en met 16) is doorbroken.
Ook Chinese kool blijft achter in opbrengst. De aanwezigheid van natrot (Erwinia) is daarbij de belangrijkste
oorzaak. Het oogstpercentage (50-60%) ligt daardoor te
laag.De oogstbare kolen zijn echter van goede kwaliteit.
In de 1 op 3 rotatie met sla blijken smet en Erwinia zich
in sterke mate te handhaven. De opbrengst van de vroege Chinese koolteelt (prei-aardbei bedrijf) lag wel op
streefniveau.
De herfstteelt van bospeen blijft ook iets achter. Dit
wordt met name veroorzaakt door de teelt van 1998.
Het aantal oogstbare penen was voldoende. Door het
slechte weer was de sortering echter fijn, waardoor er
minder bossen per m2 werden gehaald. Prei scoorde
kwantitatief goed maar kwalitatief slecht. Dit werd veroorzaakt door een onvoldoende beheersing van het
tripsprobleem en de aanwezigheid van groeivlekken
(1999). Mogelijke oplossingen zijn zaadcoating en geleide bestrijding door middel van vangplaten.

De Nmin-november op bedrijfsniveau bedraagt 143 kg per
ha in de laag 0-100cm (tabel 3).Dit is de gemiddelde waarde van hetjaar 1997 en 1999.Door de extreme regenval in
1998 was de Nmin november in datjaar zeer laag:29. Het
jaar 1998 opnemen in het gemiddelde bij dit beperkt aantal
jaren zou een te gunstige waarde laten zien. Op gewasniveau zijn er verschillen (figuur 2).Na met name kropsla
worden zeer hoge waarden gevonden. Het wel of niet kunnen telen van een groenbemester is van doorslaggevende
betekenis om tot lagere niveaus te komen.
De norm van 45 kg N per ha (zandgrond) in de laag 0100 cm in november als afgeleide van de EU-norm van
50 mg nitraat in grondwater wordt in dit bedrijf ruimschoots overschreden. Her werkelijk stikstofoverschot

Afb.2. Na eenbespuiting meteenlage dosering Linuron(0,25) kan
deknolvenkel mechanisch onkruidvrij wordengehouden.
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Tabel4. MineralenbdansenN, P205 en K20.

p

N
0
211
0
211
132
79

aanvoer dierlijke mest
aanvoer kunstmest
aanvoer overig (stro)
aanvoer totaal
afvoer
overschot

(aanvoer minus werkelijke afvoer) voldoet echter redelijk
aan de norm (Minas- eindnorm). Deze wordt met 19 kg
per ha overschreden. Door de N-bemesting afhankelijk
te stellen van de Nmin-voorraden gedurende de teelt,
kan ingespeeld worden op actuele situaties. Hiervoor
wordt veel gebruik gemaakt van NBS.
Indien gerekend wordt met de forfaitaire afvoer volgens
MINAS van 165 kg N per ha, dan bedraagt het N-overschot 46 kg per ha.
Het niveau van het N-overschot geeft geen aanleiding
tot verandering van de N-bemestingsstrategie. Het is
echter bekend dat de Nmin-november een betere relatie
heeft met de daadwerkelijke uitspoeling van stikstof dan
het N-overschot.Aanpassing is dus nodig. Hierbij wordt
gedacht aan andere bemestingsmethodieken (o.a. fertigatie, Cultan) en meer inzet van groenbemesters.
Het kali- en fosfaatoverschot voldoen ruimschoots aan
de streefwaarden.Vanwege de te hoge Pw-toestand op
locatie Meterik wordt geen fosfaat aangevoerd. Er wordt
dus ook geen gebruik gemaakt van organische mest in
het geïntegreerde systeem. Bij een aantal percelen lag
het K-getal boven het streeftraject. Kali-bemesting werd
daarom niet uitgevoerd. De aanvoer op bedrijfsniveau lag
daardoor lager dan de afvoer (tabel 4).
S C H O O N MILIEU, P E S T I C I D E N
Bij de ontwikkeling van geïntegreerde systemen is in
eerste instantie met name gewerkt aan het terugdringen
van het volume van toegepaste middelen.Vrij recent
wordt er echter steeds meer aandacht besteed aan emissie en schaderisico's die het gebruik van pesticiden met
zich mee brengen. De toepassing van pesticiden is op
drie manieren te karakteriseren:
1 gebruik van pesticiden (verbruikte hoeveelheid actieve stof);
2 emissie naar milieu: bodem, lucht en grondwater
(Blootstellings Risico Index);
3 schaderisico voor levende organismen (Milieu
Belasting Punten).
In tabel 5 worden de resultaten op bedrijfsniveau weer-

A
o
o
o
o

44
-44

K20
0
123
0
123
226
-103

gegeven. De streefwaarde van de inzet van actieve stof
wordt ruimschoots gehaald. Deze streefwaarde is opgebouwd uit technisch haalbare streefwaarden per gewas
en ligt vaak lager dan de MJPG-normen voor het jaar
2000. Desondanks worden zowel bij de milieubelasting
(MBP) als bij de blootstellingsrisico-index (BRI) de
streefwaarden niet bereikt.
Per gewas zijn er grote verschillen te zien in actievestofinzet (figuur 3).De inzet is het hoogst in de late herfstteelt en winterteelt van prei. Zowel fungiciden als insecticiden scoren hoog. De streefwaarde voor insecticiden
bij prei, die 0,7 kg actieve stof bedraagt, wordt fors overschreden. Een reductie (echter beperkt) is mogelijk door
zaadcoating (nog geen toelating) en geleide bestrijding
op basis van vangplaten.Voor fungiciden wordt de streefwaarde niet overschreden. De inzet van insecticiden in
de kropsla overschrijdt de norm slechts gering. De inzet
in de zomerteelt is met 1,2 het hoogst. Gebruik maken
van luisresistente rassen, zoals toegepast in 1999, kan de
inzet beperken tot gemiddeld onder de streefwaarde.
De inzet van herbiciden neemt op bedrijfsniveau toe
met 0,2 kg actieve stof door de teelt vanTagetes. Deze
wordt ingezet wanneer de Pratylenchus penetrans populatie te hoog is voor de teelt van peen.
O m de streefwaarden voor BRI en MBP te behalen zal
het noodzakelijk zijn om nog kritischer te gaan kijken
naar de verschillende toepassingen. Hierbij valt te denken aan: niet-chemische alternatieven, verder verlagen
van de actievestofinzet in combinatie met een gerichte
middelenkeuze en emissiebeperkende maatregelen en
technieken.
Kijkend naar MBP-waterleven, waarbij de waarde niet
hoger mag zijn dan 10,blijkt 53%van de toepassingen
niet te voldoen aan de streefwaarde. Hierbij is uitgegaan
van een teeltvrije zone waarbij een standaard driftpercentage van 1,2 bij volveldtoepassing en 0,6 bij rijentoepassing geldt.Verder is aangenomen dat er een watervoerende sloot aanwezig is.Een 9-tal middelen zijn voor de
overschrijding verantwoordelijk. Phosdrin (prei, kropsla),

Tabel 5. Pesticiden; resultaten op bedrijfsniveau.

8
9a
9b
10a
10b
10c

maatstaf
actieve stof
MBP-waterleven
MBP-bodemieven
BRI-lucht
BRI-bodem
BRI-grondwater

dimensie
kg/ha
% toepassingen> 10
% toepassingen>100
kg actieve stof
kg dagen per ha
ppm

streefwaarde
6,1
0
0
0,7
60
0,1

behaald
4,3
53
22
1,53
248
0,27
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lucht, bodem als water. De belangrijkste toepassingen die
de streefwaarde voor BRI-bodem overschrijden zijn:
Folicur (prei) en ChloorlPC (kropsla).Voor BRI-lucht
zijn dat de middelen PrevicurN (kropsla, prei),
ChloorlPC (kropsla) en Corbel (prei).Voor BRI-grondwater is dit het middel Folicur (prei).
In tabel 6 worden voor de hiervoor genoemde kritische
middelen mogelijke alternatieven aangegeven. Deze alternatieven hebben mogelijk economische consequenties.

4>-

NATUUR
Figuur 3a.Actieve stofinzetpergewas.
Op locatie Meterik wordt vooralsnog aan het thema
Natuur geen onderzoek gedaan.Voor het zuidoostelijk
zandgebied wordt dit binnen het bedrijfssystemen
onderzoek voor de akkerbouw op locatieVredepeel uitgevoerd.
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Figuur 3b. Actieve stofinzetpergewas.
Hostaquick (kropsla) en Eupareen (prei) zijn hiervan de
drie belangrijkste middelen. Bij de MBP-bodemleven,
maximale MBP-waarde 100,voldoen 22% van de toepassingen niet aan de streefwaarde.Van deze 22% wordt
19% alleen al door toepassingen van het middel Pirimor
veroorzaakt, de overige 3% door toepassingen met
Folicur.Vanwege z'n landbouwkundige waarde en selectieve werking is Pirimor vrijwel niet vervangbaar.
Bij de blootstellingsrisico-index (BRI) worden de meeste emissies gerealiseerd door de fungiciden voor zowel

DUURZAAM BEHEER
PRODUCTIEMIDDELEN, BODEM
In het zuidoostelijk zandgebied wordt op de meeste
bedrijven organische mest ingezet.Vanwege de te hoge
Pw op locatie Meterik werd geen organische mest aangevoerd.Aan het begin van de onderzoeksperiode
(1990) lag de Pw gemiddeld op 127. In bijna tien jaar
tijd is de Pw slechts 10 punten gedaald, terwijl er nauwelijks fosfaat aangevoerd is: 10 kg per ha per jaar in de
periode 1991-1996 en 0 kg per ha per jaar in de periode 1997-1999. Het streeftraject Pw 20-30 zal met op
korte termijn behaald kunnen worden (tabel 7).
Het K-getal varieerde gedurende dejaren van midden in
het streeftraject tot net iets boven het traject.
In de eerste periode van het onderzoek werd naast
evenwichtsbemesting een uitspoelingscompensatie
(onvermijdbaar verlies) van 75 kg K 2 0 perjaar aange-

Tabel 6. Overzicht meestkritische toepassingen met mogelijke alternatieven.
middel
Phosdrin (prei, kropsla)

2
3
4
5
6

Hostaquick (kropsla)
Eupareen (prei)
Folicur (prei)
Pirimor (diverse gewassen)
PrevicurN (kropsla, prei)

7
8

ChloorlPC (kropsla)
Corbel (prei)

alternatief
prei: middelenkeuze; rijentoepassing (geldt ook voor de vervangende middelen
Decis, Dimethoaat en Mesurol))
kropsla: Pirimor+ Decis tot 2 wkn voor de oogst (BRI lager dan Phosdrin);
kort voor de oogst (<2wkn) geen alternatief
luisresistente rassen; bij luis kort voor de oogst is er geen alternatief
rassenkeuze, bodembedekking, geleide bestrijding (waarschuwingssysteem)
rassenkeuze en ongestoorde groei bevorderen
kropsla: luisresistente rassen —•aantal toepassingen verminderen
kropsla: rassenkeuze (beperkt of nog niet beschikbaar)
prei: rassenkeuze ,bodembedekking, geleide bestrijding (waarschuwingssysteem)
mechanische onkruidbestrijding
middelenkeuze: o.a.Tilt (minder effectief)

Tabel7.Duurzaam beheerproductiemiddelen; resultaten op bedrijfsniveau.

15
16
17

maatstaf
P-bodemreserve
K-bodemreserve
organischestofbalans

dimensie
Pw
K-getal

streefwaarde
20-30
11-19
>1

behaald
118
17
1,4
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Tabel8. Continuïteit bedrijfsvoering, resultaten op bedrijfsniveau.

18
19
20

maatstaf
netto overschot
benutting eigen arbeid
uren handwieden

dimensie
hfl
%

uren/ha

Afb.3. Om de uitspoeling van stikstoftebeperken isfertigatie inprei
een mogelijke oplossing.

streefwaarde
>0
90
<10

behaald
niet getest
niet getest
8

houden. Dit bleek iets aan de hoge kant daar het K-getal
tot boven het streeftraject steeg. Het onvermijdbaar verlies is verlaagd naar 40 kg K 2 0 per ha.
Hierdoor is in het prei-sla bedrijfis het K-getal gemiddeld over de percelen weer gedaald tot in het streeftraject.
De organischestofbalans is positief. Door de grote aanvoer van organische stof via perspotten is in het preikropsla bedrijf de organischestofaanvoer groot.
CONTINUÏTEIT BEDRIJFSVOERING
De maatstaven netto bedrijfsresultaat en benutting eigen
arbeid, die bij het thema continuïteit bedrijfsvoering
horen, zijn nog niet uitgewerkt. Dit zal uitgevoerd worden wanneer de onderzoeksperiode van vierjaar (19972000) afgesloten is.Het niveau van de fysieke opbrengsten heeft een grote invloed op de continuïteit van het
bedrijf. De resultaten van het thema kwaliteitsproductie
(tabel 2) zegt daarom iets over dit thema.
Over de maatstaf 'aantal uren handwieden' kan wel iets
gezegd worden. Door de zorgvuldige en tijdige uitvoering van lage doseringstechnieken en de grote slagingskans van mechanische onkruidbestrijding op zandgrond
blijft het aantal uren handwieden beperkt. De streefwaarde van minder dan 10 uur per ha wordt gehaald
(tabel 8).
TESTEN EN VERBETEREN;
VERNIEUWINGEN IN HET O N D E R Z O E K

Sfc ;

Uit voorgaande beschrijving blijkt dat er bij een aantal
thema's nog tekortkomingen zijn. Ondanks zeer gerichte
en zorgvuldige inzet van bemestingstechnieken blijkt dat
de Nmin in november veel te hoog ligt en er dus teveel
uitspoeling van stikstof plaats kan vinden. In de komende onderzoeksperiode zullen nieuwe bemestingstechnieken en -strategieën getoetst worden en zal ook daadwerkelijk de stikstofuitspoeling gemeten worden. Bij de
inzet van gewasbeschermingsmiddelen wordt een enorme reductie in volume bereikt maar blijkt de milieubelasting en emissie van de nog toegepaste middelen de
streefwaarde te overschrijden. Dit vraagt nog veel aandacht.
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Geïntegreerde productie biedt
geen financiële voor- of nadelen
ir.R.Stokkers en ing. N. Muminovic, PAV-Lelystad
De geïntegreerdeproductievan vollegrondsgroenten leidtniet tot een verandering van de overhet algemeenslechtefinanciële resultaten in desector. Definanciëlepositie van vollegrondsgroentebedrijven is
namelijkgrotendeels afhankelijk van degewaskeuze en definanciële opbrengsten pergewas. Deze
opbrengsten wijken bij eengeïntegreerde bedrijfsvoering niet af van dievan bij eengangbare bedrijfsvoering. Definanciële ruimte voorextra investeringen in het milieu blijftdus vrijwelnihil. Dit zijn de
belangrijkste conclusies uit deeconomische evaluatievan hetproject Verbredinggeïntegreerde vollegrondsgroenteteelt) waaraan19praktijkbedrijven hebben deelgenomen.
MILIEUDOELSTELLINGEN
De wens van overheid èn maatschappij om de milieubelasting door de landbouw terug te dringen, is duidelijk
verwoord in een aantal beleidsnota's met concrete
milieudoelstellingen. O m aan deze doelstellingen te
kunnen voldoen, zijn echter diverse aanpassingen in de
bedrijfsvoering van landbouwbedrijven noodzakelijk.
Voor de vollegrondsgroentesector is in de periode 19901996 onderzoek verricht aan zogenaamde geïntegreerde
bedrijfssystemen, waarin is getracht een evenwicht te
vinden tussen natuur- en milieudoelstellingen enerzijds
en sociaal-economische doelstellingen anderzijds. Dit
onderzoek is uitgevoerd in de vier belangrijkste productiegebieden, namelijk Limburg, Noord-Brabant, NoordHolland en Zuidwest-Nederland.
VERBREDINGSPROJECT
Hoewel het onderzoek in 1996 nog niet was afgerond, is
in datjaar door PAV en DLV een verbredingsproject
gestart om de tot dusverre ontwikkelde systemen en strategieën op een aantal praktijkbedrijven te toetsen.Aan dit
verbredingsproject hebben in de periode 1996-1998 19
praktijkbedrijven deelgenomen, verdeeld over de vier productiegebieden. Hierbij is met name aandacht geschonken
aan de technische en bedrijfseconomische haalbaarheid
van een geïntegreerde bedrijfsvoering binnen het kader
van de gestelde milieukundige randvoorwaarden.
In voorgaande edities van het PAV-bulletin is al geschreven over de aanzienlijke milieuwinst die deelnemers aan
het verbredingsproject hebben geboekt. Dit artikel is
geheel gewijd aan de bedrijfseconomische evaluatie van
het verbredingsproject.
MATERIAAL E N M E T H O D E
Op de deelnemende bedrijven isjaarlijks van elke teeltactiviteit een uitgebreide teeltregistratie bijgehouden.
Deze registraties zijn vervolgens verwerkt tot saldo- en
arbeidsoverzichten per teeltactiviteit, die als basis hebben
gediend voor de economische evaluatie.
Het grote knelpunt bij economische studies voor de
vollegrondsgroentesector is het ontbreken van goede sta-

tistische gegevens van praktijkbedrijven. Het bedrijveninformatienet van het Landbouw-Economisch Instituut
(afgekort LEI-BIN) bevat slechts 42 vollegrondsgroentebedrijven. Gezien de grote diversiteit in de vollegrondsgroentesector komt elk bedrijfstype dus hooguit een
paar keer voor. Bovendien zijn op gewasniveau enkel de
financiële opbrengsten bekend. Het is dus niet bekend
om welke teeltwijzen het gaat en wat de fysieke
opbrengsten en de prijzen zijn.
Voor de vergelijking op gewasniveau is daarom gekozen
voor de referentie Kwantitieve Informatie 1997/1998
(afgekort KWIN). De daarin vermelde kengetallen zijn
vrijwel identiek aan die van het Saldoboek
Vollegrondsgroenten van DLV en zijn gebaseerd op
inschattingen van o.a. onderzoek en voorlichting van de
praktijk onder "normale" omstandigheden.
Op bedrijfsniveau is alleen de referentie LEI-BIN
beschikbaar. Een onderscheid naar klei- en zandbedrijven is weliswaar mogelijk, maar is gezien het beperkt
aantal bedrijven in de steekproef weinig zinvol.
Hetzelfde geldt voor een analyse van de diverse
opbrengsten- en kostenposten.
FINANCIËLE O P B R E N G S T E N PER
GEWAS
In de figuren la en lb zijn de financiële opbrengsten
van de in het verbredingsproject meest voorkomende
gewassen vergeleken met de financiële opbrengsten volgens KWIN. Er is daarbij geen onderscheid gemaakt
naar de diverse teeltwijzen van een gewas.Wel zijn de
afzonderlijke teeltwijzen bij de berekening van de
gemiddelden voor het verbredingsproject en K W I N
even zwaar meegewogen.
Uit de figuren blijkt dat alleen de financiële opbrengst
van spruitkool in het verbredingsproject hoger is dan in
KWIN. De financiële opbrengsten van de pootaardappelen en de ijsbergsla liggen nog op hetzelfde niveau, maar
die van de overige gewassen blijven beduidend achter bij
KWIN.
Oorzaken
Wat zijn nu de oorzaken van de afwijkende, over het
algemeen lagere, opbrengsten in het verbredingsproject?
Allereerst lijken uit een vergelijking met sporadische

