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Biologische bedrijfsvoering op een
akkerbouwIgroentebedrijf van40 ha
opzavelgrond leverteen positief
netto bedrijfsresultaat op.De hoge
productprijs compenseert delagere
opbrengst en dehogere arbeidskosten. Bij een lagereprijs zal het
netto resultaat snel dalen. Bedrijfs-

mitsprijs oppeil blijft

vergroting, opbrengstverhoging en
minder handwiedwerk kunnen dit
gedeeltelijk opvangen. Dit blijkt uit

men (figuur la). Jaren meteen afwijkende voorvrucht zijn weggelaten. Er
isgewerkt met degemiddeld gerealiseerdeprijs voordeproducten van
1992totenmet 1996(figuur lb). De
mechanisatie isaangepast aan debedrijfsgrootte, waardoor schaalvoordelenen -nadelen zichtbaar worden.Er
isvanuit gegaan dat 5%van debedrijfsoppervlakte in agrarisch natuurbeheer ligt,dusnietgebruikt wordt
voor degewassen. Van deze 5%bestaat 2%uit sloten en 3%uit overige

Sinds 1979worden ophet proefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfs-Systemen
(OBS)bij Nagele inde
Noordoostpolder (zavelgrond) drie
bedrijfssystemen ontwikkeld en met
elkaar vergeleken. Een vandezesystemen iseenbiologiseh(-dynamiseh)
bedrijfssysteem. Vanaf 1991isdegemengde bedrijfsopzet veranderd in
een akkerbouw/groentesysteem. De
zesjarige vruchtwisseling bestaat uit
pootaardappel, zomertarwe,knolselderij/zaaiui, zomergerst, winterpeen
enhaver. Waarmogelijk zijn groenbemestingsgewassen geteeld:na pootaardappel komt wikke/gras,na graan
witteklaver ennazaaiuigelemosterd. Alleennawinterpeen enknolselderij, delate gewassen, volgt geen
groenbemestingsgewas. Detechnischeresultaten van dit biologisch(dynamisch) bedrijfssysteem zijn in
een ander artikel inditPAV-bulletin
beschreven. Indit artikel worden de
bedrijfseconomische perspectieven
bekeken.

deeconomische perspectievenstudie
vanhetproefbedrijf OBS te Nagele.

elementen (hagen, bufferstroken).
Sloten enbufferstroken worden tweemaalperjaar (juni/november) gemaaid en afgevoerd door een loonwerker. Perbedrijfsgrootte is
• BIO
• GA

opbrengst (kg/ha)
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Deresultaten van het biologische bedrijfssysteem van 1992toten met
1996zijn verwerkt ineen modelstudienaar deeconomische perspectieven van dittype systeem. Voor de
doorgerekende bedrijfsgroottes van
20,40,60en 80ha ishet aandeel van
degewassen en groenbemesters inhet
teeltplan gelijk gehouden. De gemiddelde opbrengsten van 1992toten
met 1996zijn alsuitgangspunt geno-
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BIO: OBS 1992-1996.
GA: KWIN 1997/1998,behalve voorpootaardappel (poolprijs AGRICO voor
rasAgria) en winterpeen sap (OBS 1992).
Figuur la. Opbrengstvergelijking vanbiologische (BIO)metgangbare (GA) gewassen.
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BIO: OBS 1992-1996.
GA: KWIN 1997/1998,behalve voor pootaardappel (poolprijs AGRICO voor
ras Agria) en winterpeen sap (OBS 1992).
Figuur1b.Prijsvergelijking vanbiologische (BIO) metgangbare(GA) gewassen.
gerekend met één ondernemer al dan
niet in samenwerking. Vervolgens is
gekeken bij welke bedrijfsgrootte het
nodig iséén vaste arbeidskracht in
dienst te nemen. Hieruit volgt per bedrijfsgrootte een optimaal "standaardbedrijf'. Voor dit "standaardbedrijf ' zijn verschillende
toekomstscenario's doorgerekend.
Bij de scenariostudies stonden drie
vragen centraal:
- wat gebeurt er bij daling van de
prijzen?
- wat gebeurt er bij stijging van de
opbrengsten?
- wat gebeurt er als de benodigde arbeidsinzet voor handwieden drastisch vermindert?

Uit figuur 2blijkt dat het gewas winterpeen (sap en B-peen) het grootste
aandeel (samen 41%) in het bouwplansaldo heeft. Knolselderij en zaaiuien nemen een goede tweede plaats
in (samen 29%).De granen dragen
nauwelijks bij aan het bouwplansaldo
(<5%). De gewassen zijn met de klok
mee in volgorde van de vruchtwisse-
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worden.
De niet-toegerekende kosten bedragen in totaal f 8.540per ha. Daarbij
zijn arbeid, machines/werktuigen en
grond/gebouwen de belangrijkste
kostenposten.
Het netto bedrijfsresultaat (bruto
geldopbrengst per bedrijf minus toegerekende en niet-toegerekende kosten per bedrijf) komt hiermee uit op
f 85.140. De arbeidsopbrengst (netto
bedrijfsresultaat plus berekend loon
ondernemer zijnde f 70.000) bedraagt
f 155.140. Het ondernemersinkomen
wordt berekend als de arbeidsopbrengst plus de beloning voor het eigen vermogen van de ondernemer(s).
Het eigen vermogen bedraagt in het
centraal kleigebied gemiddeld 72%
van het totale vermogen. Aldus resteert een uitstekend ondernemersinkomen bij 72%van f 190.000.

In figuur 3zijn per bedrijfsgrootte de
kosten per hectare van arbeid, machines en loonwerk weergegeven.
Hieruit blijkt dat bij het 20 ha-bedrijf
de kosten het hoogst zijn.Vanaf 40 ha
heeft schaalvergroting nauwelijks effect meer. Daarom is het bij 20 en 40
ha rendabel voor een bedrijf om sa-

kengetal

perha

bruto geldopbrengst
totaaltoegerekendekosten
bouwplansaldo

14000
3330
10670

niet-toegerekende kosten:
waarvan:
-arbeid
- machines/werktuigen
-loonwerk
-grondengebouwen
-overigekosten
totaalniet-toegerekende kosten

In tabel 1zijn de bedrijfsresultaten
van het 40 ha-bedrijf vermeld bij één
ondernemer en samenwerking. Deze
bedrijfsgrootte sluit het beste aan bij
de huidige praktijk.
De bruto geldopbrengst bedraagt
f 14.000per hectare. De toegerekende kosten, bestaande uit onder
meer kosten van uitgangsmateriaal,
bemesting, gewasbescherming en
energie, bedragen f 3.330per hectare.
Hiermee komt het bouwplansaldo op
f 10.670 per ha.

.V^-LJ.V-'ll Ï I I V J V / I

2630
2080
980
2410
440
8540
perbedrijf

netto bedrijfsresultaat
arbeidsopbrengst

85140
155140

perondernemer
ondernemersinkomen 100% EV
ondernemersinkomen 72% EV

200460
190070

Tabel 1.Bedrijfsresultaatvan een40habiologisch bedrijfmetéén ondernemeren samenwerking.
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pootaardappel
18%
winterpeen B-peen
25%
zomertarwe
5%

knolselderij
14%
winterpeen sap
16%
zomergerst
3%

zaaiui
15%

Figuur2.Aandeel vaneengewasinbouwplansaldo OBSBIO1992-1996 (gegevens standaardbedrijf40habijéénondernemerin samenwerking).

• arbeid (f/ha)
• machine (f/ha)
• loonwerk (f/ha)

kosten (f/ha)
4500
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Figuur3.Verhoudingarbeids-, machine- enloonwerkkostenperha.
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van machines hierdoor gedrukt worden. Bij 60 ha blijkt er geen verschil
meer te zijn in bedrijfsresultaat tussen wel of geen samenwerking, zodat
bij 60 en 80ha samenwerking niet
meer noodzakelijk is.Daarom is er in
het vervolg vanuit gegaan dat kleine
bedrijven (20 en 40ha) samenwerken
(ook gebruikelijk) en grote bedrijven
(60 en 80ha) niet.
Uit figuur 4 blijkt dat het netto bedrijfsresultaat toeneemt als de bedrijfsgrootte toeneemt. Vanaf 25 ha
is het netto bedrijfsresultaat positief.
Het netto bedrijfsresultaat is bij één
ondernemer hoger dan bij één ondernemer en één vaste arbeidskracht. De
vraag isbij welke bedrijfsgrootte het
noodzakelijk wordt een vaste arbeidskracht in dienst te nemen.

Het aantal arbeidsuren is hoog bij een
biologisch bedrijf, met name vanwege het handwerk dat nodig is voor
het wieden van de gewassen. Uit de
arbeidsfilm blijkt dat van half mei tot
halfjuli (week 21 tot week 28) de behoefte aan losse arbeid bijzonder
groot is (figuur 5).Meer dan tweederde van de arbeidsbehoefte wordt
veroorzaakt door de teelt van uien en
winterpeen.
In figuur 6 is het aantal arbeidsuren
op bedrijfsniveau weergegeven alsmede de verhouding tussen losse en
vaste arbeid. Bij het 20-en 40 ha-bedrijf met één ondernemer blijft het
aantal losse arbeidsuren onder het
aantal vaste arbeidsuren. De benuttingsgraad van de beschikbare eigen
arbeid isbij 20ha 70% en bij 40 ha
92%. Dit betekent dat de ondernemer
nog tijd over heeft voor overige taken. Bij het 60-en 80ha-bedrijf met
één ondernemer wordt de arbeidsbenutting van de ondernemer 100%.
Het totaal aantal losse arbeidsuren
(bij 60 ha 3470 uur en bij 80ha 5030
uur) is veel meer dan het aantal vaste
arbeidsuren (2050 uur).Het aantal
losse, geschoolde uren loopt op bij
60 ha tot 600 uur en bij 80ha zelfs
tot 1100uur. Dit betekent dat vanaf
60 ha één vaste arbeidskracht nood-

nciiu ucuiijJLSiesuuacu

300000

1vaste arbeidskracht

(f/bedrijf)

250000
200000

en 4Uha-bedrijï gekozen voor éên
ondernemer met samenwerking en
voor het 60- en 80ha-bedrijf voor
één ondernemer met één vaste arbeidskracht zonder samenwerking.
De volgende toekomstscenario's zijn
berekend:
- opbrengstverhoging 50% richting
gangbaar
-prijsverlaging 50% richting gangbaar
- 50%minder wieduren
- combinatie van deze drie scenario's

150000
100000
50000
0

-50000
-100000
bedrijfsgrootte (ha)
Figuur4. Netto bedrijfsresultaatperbedrijfsgrootte bijéén oftweeondernemers.

urenpertweeweken
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600 500 400 -

De verwachting is dat de opbrengsten
in de toekomst nog kunnen stijgen
door optimalisatie en technische innovaties. Er is gerekend met een opbrengststijging van 50% richting
gangbaar. Per gewas varieert de absolute opbrengststijging van 0 tot
20% ten opzichte van OBS (figuur
la). Afhankelijk van de bedrijfsgrootte kan daardoor het netto bedrijfsresultaat stijgen met ƒ 23.000
tot ƒ 94.500 (figuur 7).Vanaf 21 ha
is het resultaat positief. Het effect
van opbrengstverhoging is relatief
gering, omdat de hoogsalderende gewassen (peen, knolselderij, zaaiuien)
qua opbrengst al op een redelijk niveau zitten.

300
200

100 0

-100
1 3 5 7 9 111315171921232527293133353739414345474951

weeknummer
• tekortvast:loshoogwaardig • vastearbeidgewassen
Dtekortvast:loseenvoudig • nietgebruikte beschikbare
Dverplicht loshoogwaardig
vastearbeid voorgewas
Figuur5.Arbeidsfilm OBSBIO40haenéénondernemer.
zakelijk wordt, omdat anders de arbeidsorganisatie knel loopt. Daardoor
daalt de arbeidsbenutting voor de ondernemer bij 60 ha naar 74%. Bij 80
ha stijgt dit weer tot 82%. Hierdoor
krijgt de ondernemer meer ruimte
voor overige activiteiten, bijvoorbeeld strategisch management of per-
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soneelsmanagement. Het totaal aantal
losse uren zakt bij 60 ha naar 2490
uur en bij 80 ha naar 3710 uur. Het
aantal losse, geschoolde uren zakt bij
60 ha naar 200 uur en bij 80 ha naar
315 uur. Als het bedrijf groter wordt
dan 80ha zijn twee vaste arbeidskrachten nodig.
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De afgelopen jaren was de prijs voor
de biologische producten redelijk stabiel. Het is echter niet uitgesloten dat
bij een toenemend aanbod van biologische producten en een groter aandeel in de afzet via grote supermarktketens de prijzen zullen dalen.
Verondersteld is dat de helft van het
prijsverschil met niet-biologisch geteelde producten wordt tenietgedaan
(figuur lb). Deze prijsverlaging heeft
grote gevolgen voor het bedrijfsresultaat. Bij een gelijkblijvende opbrengst daalt het netto bedrijfsresultaat fors met ƒ 75.000 bij 20 ha tot
ƒ 265.000 bij 80ha (figuur 7).
De arbeid is een grote kostenpost,
waarbij voor het handwieden veel
losse arbeid wordt ingehuurd. Er is
aangenomen dat door technische innovaties het aantal handwieduren ge-
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I Winterpeenheefthetgrootsteaandeelin hetbouwplansaldo.

schaalvergroting zal opbrengstverhoging en inmindere mate verlaging
van handwieduren nodig zijn omde
resultaten oppeil te houden.
Verlaging vanhet aantal handwiedu-

halveerd zalkunnen worden. Dan zal
ophet40ha-bedrijf het aantal losse
(ongeschoolde) uren dalen van 1700
naar 800uur. Hierdoor kan het netto
bedrijfsresultaat, afhankelijk van de
bedrijfsgrootte, metƒ 5000tot
ƒ 25.000verbeteren (figuur 7). Ook
diteffect isrelatief gering,omdat de
kosten per uurvan deze werkzaamhedenrelatief laag (ƒ 14per uur) zijn.
Metdit scenario wordtde arbeidsorganisatie vanhetbedrijf welveelbeter, omdat deverhouding vast/los
gunstiger wordt.
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aantalarbeidsuren
8000
7000
6000

Met degehanteerde uitgangspunten
heeft eenbiologische bedrijfsvoering
bij bedrijfsgroottes vanaf 25haeen
positief netto bedrijfsresultaat.
Hierdoor kan eenreserve worden opgebouwd vooreen eventuele bedrijfsvergroting. Bedrijven kleiner dan
25hahebben meer hoogsalderende
(groente)gewassen nodig omeenpositief resultaat tehalen. De benutting
van deeigen arbeid verbetert dan
ook.
Bij eenprijsdaling zalhet nettobedrijfsresultaat fors afnemen. Naast
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ren vergemakkelijkt de bedrijfsvoering. De arbeidsbehoefte is namelijk
groot, waardoor veel vreemde arbeid
nodig is.Dit vraagt een goede arbeidsorganisatie van de ondernemer.

bedrijfstype
Figuur6.Aantalarbeidsuren op bedrijfsniveau(vasten los).
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los hoog
los eenv.
vast

Volgens een enquête over de omschakeling van gangbaar naar biologisch (uitgevoerd in opdracht van
IKC-L) blijkt ook dat veel vreemd
personeel als een van de grootste
nadelen van biologisch telen wordt
gezien. Verder leeft de angst dat het
moeilijk is om tijdig aan geschikt tijdelijk personeel te komen. Als op
grote schaal wordt omgeschakeld
naar biologisch zou dit wel eens bewaarheid kunnen worden.

standaard
opbrengst+ 50%
prijs - 50%
netto bedrijfsresultaat
(f/ha)

X— wieden - 50%
•^K—combinatie

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
-50000
-100000
bedrijfsgrootte (ha)
Figuur7.Nettobedrijfsresultaat van vijftoekomstscenario'sperbedrijfsgrootte.

Bij een daling van de prijsneemthetnettobedrijfsresultaat af. Ditkan gecompenseerdworden doorbedrijfsvergroting.
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