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peurtocht naar beter inkomen
Perspectieven voorhetzetmeelaardappeltelendgebied

ir.J. Smid, PAV-Lelystad
Akkerbouwers in het
zetmeelaardappeltelend gebied
hebben temaken met een slechte
rendabiliteit. Bovendien worden ze
in toenemende mate geconfronteerd
met structurele veranderingen.
Ontwikkelingen in demarkt, het
landbouwbeleid vande Europese
Unieen het natuur- en milieubeleid
grijpen nadrukkelijk in opde
bedrijfsvoering. Onder invloed van
deze veranderingen moeten
akkerbouwers hun bedrijfsopzet
aanpassen en voortdurend zoeken
naar alternatieve activiteiten om het
inkomen endefinanciële positie
veiligtestellen voordetoekomst. Dit
artikel beschrijft een onderzoek van
het PAVen het LEI-DLO dat
bedoeld isom een bijdrage te leveren
aan het zoekproces van
akkerbouwers in het
zetmeelaardappeltelend gebied naar

lingen zijn belangrijk voor zowel de
zetmeel- en suikerindustrie als voor
detelers van zetmeelaardappelen en
suikerbieten. Of een alternatief tot
een verbetering van definanciële resultaten leidt, wordt bepaald door de
bijbehorende opbrengsten, kosten en
benodigde investeringen. Daarnaast
zijn de mogelijkheden ook afhankelijk van de grondsoort, het bouwplan,
devruchtwisseling en met name het
arbeidsaanbod.
Inkomensontwikkeling
Het zetmeelaardappeltelend gebied
wordt gekenmerkt door een concentratie van deteelt en verwerking van
zetmeelaardappelen. Daarnaast komen voornamelijk suikerbieten en
granen inhet bouwplan voor. De
prijsvorming van akkerbouwproducten indezeregio is dan ookbijna volledig afhankelijk van de Europese
marktordening. Wijzigingen in deze
marktordening hebben een grote invloed opde inkomenspositie van de
akkerbouwbedrijven indat gebied. Er
is sprake van een negatieve rentabiliteit: de opbrengsten zijn lager dan de
kosten. Ditbetekent inprincipe dat de
voortzetting van het bedrijf gevaar
loopt, vooral bij bedrijfsovername of
het doen van grote investeringen.

perspectiefvolle
ontwikkelingsmogelijkheden van het
bedrijf.
Of eenbedrijf toekomstmogelijkheden heeft, wordt onder anderebepaald door het opbrengstniveau van
aardappelen, bieten en granen. Een
hoog opbrengstniveau (een gemiddelde van de 20%beste opbrengsten)
iszeker noodzakelijk voor eengezonde continuïteit. Ook de resultaten
van dekomende WTO-onderhande-

Het PAV heeft samen methetLEIDLO een onderzoek uitgevoerd waarbij door hetLEI-DLO is gekeken
naar:
1) Hetregionale marktperspectief
(welke marktontwikkelingen zijn
dekomendejaren te verwachten
voor aardappelen, bieten en granen
maar ook voor alternatieve gewassen?).
2) Deregionale productiemogelijkheden (inhoeverre iserruimte voor
bepaalde alternatieven?).
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Het PAV heeft degevolgen opbedrijfsniveau inkaart gebracht (welke
invloed hebben de alternatieven opde
inkomensvorming van de akkerbouwer?).Deresultaten zijn beoordeeld
opbasis van vier kengetallen:
• Het ondernemersinkomen. Dit
geeft aan wat deondernemer aan
beloning heeft gerealiseerd metde
inzet van eigen arbeid en eigen
vermogen. Bij hetondernemersinkomen zijn geen kosten inrekening gebracht voor dedoor deondernemer verrichte arbeid enhet
door hem/haar zelf geïnvesteerde
vermogen;
• Debesparingen. De besparingen
geven aan in welke mate ereen inkomen gereserveerd isvoor detoekomst door deondernemer en zijn
gezin. Debesparingen worden bepaald door het inkomen van binnen
enbuiten het bedrijf teverminderen met detebetalen belastingen
en de privé-uitgaven;
• De ontwikkeling vande liquiditeit.
Debesparingen kunnen gebruikt
worden voor deaflossing vanleningen, voor beleggingen of voor
het doen van investeringen. Wat
overblijft, leidt tot een toename
van deliquide middelen. Dit ishet
totaal aan kasgeld waarover direct
beschikt kan worden;
• De rentabiliteit vanhettotaal
geïnvesteerd vermogen (RTV).
Dit verhoudingsgetal geeft aan hoe
rendabel het totale vermogen isingezet. Hierbij wordt uitgegaan van
een volledige beloning (volgens
CAO-normen) van deingezette arbeid. Definanciering van het totale
vermogen speelt hierbij geen rol.
Een rentabiliteit van 2,9%wil dus
zeggen dat het totale vermogen
2,9% heeft opgebracht.
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45ha
1:2 aard.

70ha
1:3 aard.

zetmeelaardappelen
suikerbieten
graan/graszaad/braak
verhuur voor maïs
verhuur voor pootaardappelen
waspeen

22,5
9
13,5

23
14
19
4,5
4,5
5

totale oppervlakte (ha)

45

70

120ha
1:3 aard.

120ha
1:2 aard.

35
14
16
5

40
30
50

60
24
36

70

120

120

70ha
1:2 aard.

Tabel 1. Bouwplan (ha)vande vijfbedrijfsopzetten inde uitgangssituatie.

Het ondernemersinkomen, de besparingen en deliquiditeit zijn kengetallen, diedegevolgen opkorte termijn
weergeven. Daarnaast geeft de rentabiliteit vanhettotaal geïnvesteerd
vermogen degevolgen oplangere termijn weer.

nen. Bij alle uitgewerkte alternatieven
zijn ook degevolgen van Agenda
2000verwerkt. Devier categorieën
zijn als volgt:
/. Kostprijsverlaging,
een betere benutting van de duur
zame productiemiddelen:
• samenwerking ophet gebied van
mechanisatie (plan 1);
• samenvoeging van machineparken
(plan 2);
• samenwerking en vergroting door
aankoop van grond of viaeen erfpachtconstructie (plan 3en4).
2. Bouwplan-intensivering
door eentoename van hoog salderende gewassen inhet bouwplan:
• opname van groentegewassen; met
als voorbeeld deteelt van asperges
(plan 5en6,respectievelijk tunnel
teelt en contractteelt);
• opname van bloembollen; met als
voorbeeld decontractteelt vanlelies (plan7).
3. Verbredingvande activiteiten:
• intensieve veehouderij:vleeskalkoenen, scharrelhennen of vleeskuikens (respectievelijk plan 9, 10
en 11);
• visteelt: dekweek van paling
(plan 8).
4. Agrarisch natuurbeheer.

Bedrijfsopzetten
Er isuitgegaan van drie verschillende
bedrijfsgroottes:45,70en 120ha. De
bijbehorende bouwplannen zijn weergegeven intabel 1.Bij degrootte van
45haisuitgegaan van een l:2-teelt
van zetmeelaardappelen op dalgrond.
Bij degroottes van 70en 120hais
onderscheid gemaakt intwee varianten: een variant opzandgrond met een
l:3-teelt van zetmeelaardappelen en
een variant op dalgrond met een I n teelt van zetmeelaardappelen. Tevens
iseen variatie in opbrengstniveau
aangebracht. Naast gemiddelde opbrengsten zijn ookberekeningen uitgevoerd voor degemiddelde20%
beste opbrengsten. Ditresulteert in 55
ton uitbetalingsgewicht voor aardappelen, 57ton bieten, 8,5 ton tarwe en
6,6 ton zomergerst. In het verdere
verloop van dit artikel isdan ook uitgegaanvandit 'hoge' opbrengstniveau.
Alternatieven
Alvorens integaan op mogelijke alternatieven worden degevolgen van
dehuidige voorstellen van Agenda
2000inkaart gebracht (A2000). Om
opbedrijfsniveau inzicht tegeven in
degevolgen van alternatieven zijn
vier categorieën van alternatieven gemaakt. Binnen deze categorieën is
een selectie gemaakt van een aantal
alternatieven die als voorbeeld die-
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Demogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer zijn zeer divers entoegesneden opbepaalde gebieden.
Aangezien demogelijkheden hiervoor
nog in ontwikkeling zijn, hebben er
geen berekeningen op bedrijfsniveau
plaatsgevonden.

Rfësultci'frôn

Voor de aardappelzetmeelsector zijn
ergoede vooruitzichten mits ervoldaan wordt aan een aantal voorwaarden.Zo isonder andere deevenwichtspremie voor defabrikant van
aardappelzetmeel noodzakelijk. De
mogelijkheden voor afzet zullen meer
en meer liggen inde zetmeelderivaten, de afzet waarbij dekwaliteit van
degrondstof belangrijk is.Devoordelen hiervan zullen met name opde
langere termijn ook op bedrijfsniveau
doorwerken. De verwachting is dat de
bescherming vandeEuropese suikermarkt afgezwakt zal worden onder invloed van deWTO-onderhandelingen, maar ook door een versterkte
concurrentie van de zoetstoffenindustrie. Voor granen ishet moeilijk om
voorspellingen tedoen. Wel isduidelijk dat door een afnemende bescherming van deEU-markt allerlei ontwikkelingen in dewereld duidelijker
voelbaar zullen worden. Vooralsnog
lijkt de interventieprijs als richtprijs
voor detoekomst demeest reëleoptie. Met betrekking tot de regionale
productie-ontwikkeling blijkt dat een
trendmatige ontwikkeling van deproductiviteit van zetmeelaardappelen
duidelijk onvoldoende isomde krimp
inhet areaal tecompenseren. Voor
suikerbieten isdedaling van deregionale suikerproduktie beperkt tot enkele procenten. Voor handhaving van
deregionale productie van zowel zetmeelaardappelen als suikerbieten zullen dan ook extra maatregelen getroffen moeten worden.
In defiguren 1en 2zijn de resultaten
weergegeven. Figuur 1geeft het ver-
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Figuur 1. Verloop ondernemer'sinkomen (x 1.000 gulden) voor de verschillende bedrijfsopzetten en de verschillende alternatieven.
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plannen
Figuur 2. Verloop van de rentabiliteit van het totaal geïnvesteerd vermogen (in %) voor de verschillende bedrijfsopzetten en verschil
lende alternatieven.
/

loop vanhet ondernemersinkomen
weerbij 80 %eigen vermogen van de
verschillende bedrijven en alternatieven.Figuur 2geeft een beeld van het
verloop vanderentabiliteit van het
totaal geïnvesteerd vermogen (RTV).

Agenda 2000
Devoorstellen vanAgenda 2000hebben, voor zover bekend per mei 1999,
aanzienlijke negatieve gevolgen voor
deverschillende bedrijven.
Afhankelijk vanhet areaal zetmeelaardappelen en granen kan ditoplopen tot een inkomensdaling van
ƒ 16.000bij een bedrijf van 120ha
meteen 1op2-teelt.
Kostprijsverlaging
Samenwerking geeft bij alledoorgerekende bedrijven zowel opkorte als
oplangere termijn een verbetering
van definanciële resultaten.
Hetzelfde geldt voor samenvoeging
vanhet machinepark bij een bedrijf
van45,70en 120ha.

Bedrijfsvergroting, bij een grondprijs
vanƒ 35.000per ha, geeft vooral op
langere termijn een duidelijke verbetering van deresultaten; derentabiliteit vanhet totaal geïnvesteerd vermogen vertoont een duidelijke
stijging. Opkortetermijn spelen de
financiële lasten een groterol.
Bedrijfsvergrotingdoor middel van
een erfpachtconstructie geeft opkortere termijn betere resultaten, terwijl
op langere termijn aankoop van grond
betere resultaten geeft. Bij de bedrijven van 120ha isde ontwikkeling
van definanciële positie negatief:
naast definanciële lasten van deinvestering ontstaat ereen tekort aan arbeid gedurende dezaai/poot- en
oogstperiode waarvoor extra arbeid
ingehuurd moet worden. Een grondprijsstijging naarƒ45.000perhadoet
het ondernemersinkomen opkorte
termijn dalen met ongeveer ƒ5.000
op dekleine bedrijven en met
ƒ 37.000 opdegrote bedrijven.
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Andere gewassen
.
Van gewassen als asperges en bloembollen laten vooral detunnelteelt van
asperges (1 ha) en de contractteelt
van lelies (2ha) opdebedrijven met
een beperkt areaal aardappelen een
duidelijke verbetering zien van deresultaten, zowel opkorte als oplangeretermijn. Op grotere bedrijven
zijn degevolgen minder positief of
zelfs negatief. De arbeidsbehoefte
voor detunnelteelt van asperges bedraagt ongeveer 970uurperha, voor
decontractteelt van lelies isditongeveer 200uurperha. Opgroterebedrijven is er minder arbeid over,
waardoor bij dit soort alternatieven
een groot tekort aan arbeid ontstaat.
Beloning van deingehuurde arbeid
tegen CAO-normen leidt dan ooktot
een minder positieve of zelfs negatieve inkomstenontwikkeling.
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Hogeopbrengstenzijnnoodzakelijk.

Intensieve veehouderij en
visteelt
Intensieve veehouderij, zoals vleeskalkoenen (6.000dieren perronde),
scharrelhennen (7.500 dieren per
ronde) of vleeskuikens (30.000 dieren
perronde) geven opkorte termijn bij
gemiddelde vleesprijzen en gemiddelde aflevergewichten een duidelijke
daling van deresultaten. De investering loopt uiteen vanƒ 600.000 tot
ƒ 700.000,waardoor de financiële
lasten aanzienlijk zijn. De arbeidsbehoefte bedraagt 1100uurperjaar bij
vleeskuikens, 1300uurperjaar bij
vleeskalkoenen en 1750uurperjaar
bij scharrelhennen. Ook de beschikbaarheid van arbeid speelt een grote
rol: demeeste arbeid isnodig bij
scharrelhennen, waardoor deresultaten hiervan bij alleopzetten het meest
negatief zijn. Oplangere termijn zijn
deresultaten voor debedrijven met
eenbeperkt areaal aardappelen gunstiger. Het gebruik van eigen graan
voor vleeskuikens (meegenomen in
allebedrijven behalve inhet bedrijf
van45ha)is ook gunstiger. Prijsveranderingen hebben een grote invloed
opdefinanciële resultaten. Een prijsstijging vanƒ0,05 perkg vlees leidt
bij vleeskuikens toteen stijging van
het inkomen van ƒ20.000.
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Paling alsvoorbeeld van visteelt geeft
met name opdebedrijven van45en
70haeen verbetering van de resultaten.Hierbij isuitgegaan van eenproductie-unit van 10ton, een investering van ongeveer ƒ 500.000 eneen
arbeidsbehoefte van 850uurperjaar.
Opdebedrijven van 120haneemt het
tekort aan arbeid aanzienlijk toe,
waardoor definanciële gevolgen een
geringere stijging vertonen. Het rendement van dekweek van paling
wordt met name bepaald door deopbrengstprijs en deglasaalprijs (uitgangsmateriaal). Een verdriedubbeling van deglasaalprijs, zoals de
laatstejaren vaker voorkomt, leidt
zelfs tot een negatieve inkomensontwikkeling.
Uithet voorgaande blijkt dater niet
één alternatief isvoor het zetmeelaardappeltelend gebied. Wel isduidelijk dat erperspectiefvolle mogelijkheden zijn. Naast de financiële
gevolgen van de verschillende alternatieven zijn er ookrisico's aan verbonden. Zo zijn intensieve veehouderij en dekweek vanpaling geheel
andere takken waarvoor grote investeringen moeten plaatsvinden.
Bovendien is debenodigde kennis
veelal niet ophetbedrijf aanwezig.
Ook zijn opdit moment de mogelijk-

JUNI

1999

heden voorpluimvee aanzienlijk beperkt door debenodigde pluimveerechten. Naast degenoemde risico's
bepalen degrondsoort, deproductieomstandigheden, degezinssituatie en
definanciële situatie de mogelijkheden en definanciële gevolgen perbedrijf. Zo isdeteelt van lelies nietmogelijk opAM-besmette gronden enis
beregening noodzakelijk voor groente
en lelies.Toch geeft dit onderzoek
een goede indicatie vande ontwikkelingsmogelijkheden voor akkerbouwbedrijven inhet zetmeelaardappeltelend gebied.
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Lakschurftaantasting op de aardappelknollen.

ir.CE. Westerdijk, PAV-Lelystad
Ophet PAV wordtdoor het
programmateam Schimmels veel
aandacht besteedaan de biologische
beheersing van bodemgebonden
schimmels. Getracht wordtde

Resultaten van toepassing
van antagonist V tegen
Rhizoctonia solani bij
aardappelen
Intabel 1 en 2isdeeffectiviteit weergegeven ophet tegengaan van lakschurft in aardappelen door op verschillende tijdstippen en methoden de
antagonist toe te passen.

geslaagde toepassing daalt devitaliteit vande lakschurft sterk (<15%),
maar degedode lakschurft blijft
meestal op deknol aanwezig enis
methet blote oog niette onderscheiden van vitale lakschurft. Dezetoepassing dient dan ook als een noodmaatregel gezien te worden.

Hetblijkt, dat door detoepassing van
antagonist Vde sclerotiën-index vermindert. Daarnaast wordt ook de vitaliteit van deR. solani aangetast, waardoor deziektedruk sterk afneemt.
Bij het toepassen van antagonist Vbij
het inschuren van aardappelen isgebleken dat deomstandigheden waaronder dit moet gebeuren zeer kritisch
zijn. Derelatieve luchtvochtigheid
moet gedurende drie dagen hoger zijn
dan 98bij een temperatuur van 18°C.
Hierbij bestaat het gevaar dat zilverschurft zichkan uitbreiden. Bij een

Resultaten proeven met
antagonist V in suikerbieten
In het veld bleek antagonist V, wanneer deze door debouwvoor gemengd
werd, zeer effectief te zijn enin staat
de schade aan suikerbieten sterk te
verminderen, zelfs inhet daaropvolgendejaar. Bij toepassing inpaperpots werd alleen bescherming vande
kiemplanten waargenomen in de eersteweken nauitplanten. Wanneer de
antagonist eind september werdtoegepast opgewasresten en/of kale
grond, werd een niet significant posi-

plantparasitaire schimmels te
onderdrukken doorgebruik te
maken van hun natuurlijke vijanden
(antagonisten). Momenteel worden
deperspectieven onderzocht van
anaerobie (groene
grondontsmetting) en vande nog
niet toegelaten antagonisten
Verticillium biguttatum,
Coniothyrium minitans,
Trichoderma harzianum, Bacillus
subtilis en Sporidesmium
sclerotivorum. Tevens wordt gezocht
naar maatregelen die stimulerend
werken opdeze antagonisten,
waardoorde zogenoemde
bodemweerbaarheid toeneemt. Dit
onderzoek gebeurt in samenwerking
met onder andere IPO-DLO, LUW,
1RS,plantenkwekers en producenten
van antagonisten.

Zwartpoten in bloemkool.
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