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De eerste jaren zijn z w a a r
Omschakeling naar biologische akkerbouw inhet Zuidwesten
De belangstelling voor

in debuurt komen, kunnen de

biologische landbouw neemt toe.

• de eerstejaren kan nog niet geprofiteerd worden van hogere prijzen.

prijzen onder druk komen te staan.

Dedalende rendabiliteit van de

Uiteengevoeligheidsanalyse blijkt

gangbare akkerbouw en de

Doelstelling van deze studie washet
inkaart brengen en verkrijgen van
meer inzicht indemogelijkheden van
biologische landbouw in ZuidwestNederland. Deregionale biologische
productie enprijsvorming zijn afgezet
tegen delandelijke productie en prijsvorming. Ook isde afzet, zowel in
Nederland alsin België,bij de analysebetrokken. Naast de regionale
mogelijkheden is specifiek aandacht
besteed aan de bedrijfseconomische
gevolgen tijdens ennade omschakeling van gangbare naar biologische
landbouw.

dat eenprijsdaling vande

stimulering vandeoverheid spelen
hierbij een rol De vraag naar

biologischeproducten van20% nog
welleidttoteen hoger inkomen ten

biologischeproducten isgroot. Toch
schakelen momenteel, met name in
het Zuidwesten, weinig

opzichte van het gangbarebedrijf,
maar het inkomen per gewerkt uur
vande ondernemer daalt duidelijk.

akkerbouwers om. Waarschijnlijk
speeltdeonbekendheid met het
perspectief mede een rol. Uitdeze
studie blijkt datbijhet huidig
prijsniveau een omschakeling naar
biologische akkerbouw rendabel is.
Hierbij iserwelsprake van een
flinke toename vande benodigde
arbeid. De eerstejaren zijn
financieel gezien eenprobleem en de
omschakelingssubsidie isdan niet
voldoende om deinkomensdaling in
deeerstejaren tecompenseren. Een
geleidelijke omschakeling geniet de
voorkeur boven een omschakeling in
één keer. Een belangrijk aspect bij
biologische akkerbouw isde hoogte
vandeprijzen. Voorlopigligt een
prijsdaling niet voordehand.Pas
wanneer vraagen aanbod bij elkaar
jaar

Groningen

Fries- Drenland the

1996
1998

0,3
0,5

1,1
1,3

0,6
1,2

Inleiding
Door diverse ontwikkelingen staat het
inkomen van degangbare akkerbouw
onder druk, waardoor het voortbestaan vanbedrijven oplangere termijn bedreigd wordt. Biologische
landbouw lijkt opdit moment een
goedperspectief, omdat devraag vele
malen groter is dan het aanbod. Toch
schakelen weinig akkerbouwers om.
Ook inZuidwest-Nederland, eenbelangrijk akkerbouwgebied, ishet aantal biologische akkerbouwbedrijven
nog zeerbeperkt in verhouding met
derest van Nederland (zietabel 1).
Deproblemen die zichbij omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering voordoen, zijn:
• de omschakeling vergt meerderejaren,
• defysieke opbrengsten lopen terug,
• debeheersing van onkruiden
vraagt veel arbeid enbrengt hoge
kosten met zichmee,

Werkwijze
De studiebestond uiftwee deelstudies, namelijk een deelstudie naar de
productie en afzet van biologische
producten en een deelstudie naar de
bedrijfseconomische mogelijkheden.
Het eerste onderdeel is uitgevoerd
door het LEI-DLO, het tweede door
het PAV. Het LEI-DLO heeft een
analyse gemaakt van de afzet van de
regionale biologische productie,zowel inNederland als in België.
Tevens zijn de ontwikkelingen van de
biologische productie inhet zuidwestelijk kleigebied gespiegeld aandetotale Nederlandse productie. Opbasis
van deze afzetkansen iseen inschatting gemaakt voor een 'biologisch'

Overijssel

Flevoland

Gelderland

Utrecht

NoordHolland

ZuidHolland

Zeeland

NoordBrabant

Limburg

Nederland

0,3
0,6

4,0
5,3

0,6
0,8

0,4
0,8

1,3
1,5

0,5
0,8

0,4
0,3

0,3
0,5

0,3
0,3

0,7
1,0

Bron:CBS.

Tabel 1. Biologische landbouw alspercentage van het totale landbouwareaal per provincie.
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Mechanische onkruidbestrijdingin stamslabonen.

toekomstperspectief inhet gebied.
Het PAV heeft voor haar onderdeel
gebruik gemaakt van een perspectievenstudie van de akkerbouw inhet
zuidwestelijk kleigebied die eind
1997is afgerond. Hierbij ishet 30habedrijf met consumptie-aardappelen
(6ha), suikerbieten (6ha), wintertarwe (6ha),graszaad (4ha), zaaiuien

(4ha) en stamslabonen (4ha)het
uiangspunt geweest. Bij omschakeling naar eenbiologische variant worden wintertarwe en graszaad inhet
biologisch bouwplan vervangen door
zomergraan. Graszaad komt niet meer
voor inhetbouwplan, omdat hier nog
geen (grote) markt voor is.Bij het
biologisch bouwplan wordt uitgegaan

gangbaar

gewas
consumptie-aardappelen
suikerbieten (basisprijs)
zaaiuien
stamslabonen
zomergraan*
wintertarwe*

0,21
0,12
0,20
0,31
0,22
0,21

gemiddeld
0,47
0,16
0,58
0,61
0,50
-

biologisch
prijs-10% prijs -20%
0,42
0,38
0,14
0,13
0,52
0,46
0,55
0,49
0,40
0,45
-

*Opbasisvandehuidige voorstellen vanAgenda 2000.

Tabel2. Gemiddeldeprijzenper kgproduct vangangbaar enbiologischgeteelde
gewassen.

gewas
consumptie-aardappelen
suikerbieten
wintertarwe
zaaiuien
stamslabonen
zomergraan

fysieke opbrengst (tonper ha)
gangbaar
biologisch
30
47,5
60
50
9,3
35
45
12
7
5
(wordt gangbaar niet geteeld)

Tabel3. Gemiddeldeopbrengsten vangangbaar enbiologischgeteelde gewassen.
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van een 1op6-vruchtwisseling, waarbij aardappelen, bieten, uien en stamslabonen ieder 1/6 deel van het bouwplan invullen. Zomergraan vormt lh
van het areaal.Erzijn berekeningen
uitgevoerd voor een omschakeling in
één keer en een geleidelijke omschakeling. Met de zoberekende kengetallen kan een oordeel gevormd worden over definanciële resultaten.
Regionaal perspectief
Inhet algemeen zijn de perspectieven
voor debiologische landbouw vrij
goed. Er iseen stijgende vraag die
het aanbod nog steeds overtreft. De
verwachting isdat devraag indetoekomst nog verder zal stijgen, watde
perspectieven voor telers in omschakeling rooskleurig maakt. Ook de
vooruitzichten voor de afzet in België
zijn positief. Het aanbod ishier
schaars doordat de omschakeling hier
niet, zoals inNederland, gesubsidieerd wordt. Ook lopen eraldistributielijnen vanuit het zuidwestelijk
kleigebied naar België.Daarnaast is
devraag in België groot. Het zuidwestelijk kleigebied heeft een aantal
goede eigenschappen voor omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Dit isonder andere de vruchtbarekleigrond en het feit dat de

productie inhet zuidwestelijk kleigebied vaak één àtwee weken eerder op
gangkomt dan inandere gebieden.
Een knelpunt kan dedistributie vormen, maar ditverschilt per locatie.
DeZeeuwse eilanden liggen redelijk
geïsoleerd, maarkunnen wellicht hun
producten naar België exporteren.
Voorbedrijven opde Zuid-Hollandse
eilanden zijn deze problemen
geringer.
Perspectief o p bedrijfsniveau
Prijzen en opbrengsten
Inhet algemeen zijn deprijzen van
biologische producten hoger dan die
van gangbare.De opbrengsten zijn
daarentegen vaak lager danbij de
gangbare gewassen. Intabel 2entabel 3zijn respectievelijk de gemiddeldeprijzen en opbrengsten voor
deze studie weergegeven. De verwachting van enkele grote marktpartijen is,datbinnen enkelejaren een
verdriedubbeling van deomzet van
biologische AGF-producten plaatsvindt. Dithoudt indat ookhet areaal
aanzienlijk vergroot moet worden. Op
kortetermijn lijkt ditniet haalbaar.
Voorlopig ligt eenprijsdaling van
biologische AGF-producten dan ook
niet voor dehand, zeker niet zolang
ereenkapitaalkrachtige vraag blijft
vanuit deexportlanden. Pas wanneer
vraag en aanbod bij elkaar indebuurt
komen, kunnen detelersprijzen onder
druk komen te staan. Ineen gevoeligheidsanalyse met 10%en 20%lagere
prijzen is aangegeven welke gevolgen
prijsdalingen hebben.
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Figuur1. Verloopondernemer'sinkomen bij eengeleidelijkeomschakeling en een omschakeling in één keernaareen biologischebedrijfsvoering.
ment isdenieuwe regeling van
kracht. Voor dezeregeling was een
beperkt bedrag beschikbaar. Ditbedrag was tijdens deeerste dag dat
aanvraag mogelijk was al uitgeput.
Het is momenteel moeilijk aantegeven of en wanneer ermeer geldbeschikbaar komt.
Bij omschakeling inéénkeer, uitgaande van gemiddelde opbrengsten
enprijzen, is het ondernemersinkomen tijdens het eerste entweedejaar
van omschakeling dusdanig laag dat
erelders financiële middelen aangetrokken moeten worden. Bij degeleidelijke omschakeling zakthet onder-

nemersinkomen alleen tijdens het
tweedejaar onder nul.Inhetderde,
vierde en vijfde jaar ishet ondernemersinkomen lager danbij deomschakeling inéénkeer, omdat nog
niet alleproducten biologisch afgezet
kunnen worden. Ondanks de omschakelingssubsidie komt het ondernemersinkomen indeeerstetweejaar
van debiologische Variantruim onder
het niveau van degangbare situatie.
Vanaf het derdejaar van de omschakeling stijgt het ondernemersinkomen.Naast het ondernemersinkomen
stijgt ook hetinkomen per gewerkt
uurvan deondernemer. Wel moeter

ondememersinkomen inguldens

120.000

Omschakeling in één keer versus geleidelijke omschakeling
In figuur 1ishet verloop van het ondernemersinkomen (inclusief omschakelingspremie) voor de gekozen
bedrijfsopzet van 30ha grafisch
weergegeven. Aangezien de nieuwe
regeling voor omschakelsubsidies ten
tijde van deze studie nog ter goedkeuring lag inBrussel, isuitgegaan van
debestaanderegeling. Dezeomschakelsubsidie omvat onder andere
ƒ 2.500per ha voor akkerbouwgewassen enƒ6.000per ha voor vollegrondstuinbouw verdeeld over vijf
jaar. Indeze situatie is dat een bedrag
vanƒ 17.800,-perjaar. Op dit mo-
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Klaveralsgroenbemestingsgewastussen zomertarwe.

rekening gehouden worden met een
verdubbeling van het aantal vaste arbeidsuren en een grotere behoefte aan
lospersoneel dat moet worden ingeschakeld (ongeveer 700 uur extra in
dezebedrijfsopzet).Door deze verdubbeling van het aantal uren vaste
arbeid stijgt de arbeidsbenutting van
52% indegangbare opzet naar98%
indebiologische opzet.

Prijsvariatie
In figuur 2zijn deresultaten van de
gevoeligheidsanalyse weergegeven.
Bij een prijsdaling (van biologische
producten) van 10%blijft de omschakeling interessant. Het ondernemersinkomen, maar ook het inkomen per
gewerkt uur van deondernemer is
nog steeds hoger dan in de gangbare
variant. Bij 20%lagere prijzen is het
ondernemersinkomen hoger, maar is
het inkomen per gewerkt uur bij de

biologische variant lager dan bij de
gangbare situatie.In de gemiddelde
opbrengsten voor biologische producten zijn incidentele misoogsten meegenomen. Toch zijn degevolgen van
een misoogst aanzienlijk. Als bijvoorbeeld deopbrengst van aardappelen
geen 30ton, maar 10ton is,daalt het
ondernemersinkomen metƒ40.000,-.

Conclusies en aanbevelingen
Bovenstaande resultaten leidentotde volgendeconclusies en aanbevelingen:

• Voor ondernemers blijkt dat biologische landbouw perspectief biedt en dat degeleidelijke omschakeling gunstiger isdan deomschakeling in één keer. Het isbelangrijk dat een ondernemer goed bepaalt hoe de producten
worden afgezet.
• Een ondernemer moet goed inzicht hebben in debeschikbaarheid van lospersoneel en mogelijkheden hebben
omde arbeidsorganisatie rond te zetten.
• Doordat dekans op misoogsten groter isbij biologische gewassen, moet er meer rekening gehouden worden met
risicospreiding doorbijvoorbeeld aanpassingen indeteeltstrategie en bedrijfsvoering (andere en/of meer verschillende gewassen).
• De omschakelingssubsidie krijgt deondernemer perjaar uitbetaald, gelijkelijk verdeeld over vijfjaren. Door een
andere verdeling van dit totaal-bedrag zou de inkomensdaling van de eerste tweejaren gecompenseerd kunnen
worden.
• Doordat het areaal aan biologische landbouwgrond inhet zuidwestelijk kleigebied in verhouding totderest van
Nederland klein is,kan de regionale overheid een belangrijke rol spelen bij de omschakeling van een gangbare
bedrijfsvoering naar een biologische. Ook kan zij deopbouw van een kennisnetwerk stimuleren. Het BIOM-project, waaraan ook deregioZuidwest-Nederland deelneemt samen met DLV,AB-DLO enPAV,ishier een voorbeeld van.
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Beddenteelt bij aardappelen geeft
soms minder schurft
ing.J.K. Ridder, PAV-Lelystad
Het optreden van schurft in
aardappelen iseen belangrijk
kwaliteitsaspect Schurft isvooral
eenprobleem bij de pootgoedteelt op
lichte zavel-,zand-en dalgrond en
bijdeteelt van zetmeelaardappelen
opzand-endalgronden. In het
laatstegeval leidtschurft tot
ingesloten vuil in de schurftpokken.
Dit issterk nadelig voorde kwaliteit
van het aardappelzetmeel
Bij deknolaanleg engedurende een
periode van vierweken daarna is
voldoende vocht nodig om de
ontwikkeling vangewone schurft
(Streptomyces scabies) tegen te gaan.
Als degrond onvoldoende vochtig is,
kan beregend worden. In sommige
gebieden ishet echter, vanwege kans

ermeer vocht inderug.Een nadeel
hiervan is,met name bij vroeg poten,
dat deopkomst trager verloopt en
ziekten alsFusarium en Rhizoctonia
meer kanskrijgen. Een andere mogelijkheid isdeteelt van aardappelen op
bedden inplaats vanruggenteelt. Ten
opzichte van ruggenteelt geeft beddenteelt een betereplantverdeling en
wordt deneerslag, met nameop zandgrond, beter opgenomen en vastgehouden. Mogelijk kan deze teeltwijze
ertoebijdragen dat het probleem
schurft in aardappelen vermindert.
Lichte zavelgrond
Het onderzoek is in 1997en 1998uitgevoerd op de proefboerderij
Kollumerwaard teMunnekezijl en op
een bedrijf indeomgeving hiervan.
Debedden zijn in 1997gepoot met
een pootmachine van 1,80 meter
werkbreedte. In 1998ishet onderzoek uitgevoerd met een beddenplanter van 1,50meter. Naast de bedden
zijn ernog een paar objecten aangelegd waar de aardappelen dieper zijn

gepoot of waar nahet poten deruggen direct zijn opgebouwd. Nietalleen isderug kort nahet poten opgebouwd maar is ook bij één object
meer grond opderug gebracht.
Ten aanzien van opkomst en ontwikkeling zijn opbeide proefplaatsen
geen duidelijke verschillen tussen de
objecten waargenomen. In de periode
vanknolaanleg tot het loofmaximum
zijn erom detien dagen grondmonsters genomen voor vochtbepaling.
Hieruit bleek dat degrond niet echt
droog wasen dat tussen de objecten
geen betrouwbare verschillen bestonden.Tijdens en nadeknolaanleg iser
inbeideproefjaren regelmatig enige
neerslag gevallen, terwijl in 1998extraneerslag viel.Wel hadden debedden een dichtere structuur dan deruggen. Inbeddenteelt,'met drie rijen in
een bed van 1,50 meter, iseen zeer
goede plantverdeling tebereiken. Dit
heeft doorgaans een positieve invloed
ophet aantal stengels per m2 en daarmee ophet aantal knollen, wat met
name bij deteelt van pootaardappelen

opbruinrotinfectie, niet toegestaan
met oppervlaktewater te beregenen.
Intensief beregenen vergroot
bovendien de kans ophet optreden
vanpoederschurft (Spongospora
subterranea).
Tegen deze achtergrond is gezocht
naar alternatieven om degrond rond
deknolzetting voldoende vochtig te
houden. Hierbij valt tedenken aan
een teeltsysteem waarbij minder
vocht verdampt of waarbij het vocht
beter wordt vastgehouden.
Een mogelijk alternatief isde aardappelen direct nahetpoten aan te aarden dan wel forsere ruggen optebouwen.Zo verdampt erminder en blijft
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Bij hetpoten opbedden isheteengoedezaak omde lossegrond voordetrekkerwielen
aande kant teschuiven.
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