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Het netto bedrijfsresultaat vande
geïntegreerde bedrijfsvoering op het
OBS inNagele wasgemiddeld over
deperiode 1992toten met 1995
negatief evenals ophet gemiddeld
akkerbouwbedrijf in het centraal

aaq

kleigebied.Het ondernemersinkomen, waarin debeloning voor
eigen arbeiden kapitaal is
verdisconteerd,waswelpositief en
varieerde vanƒ 42,500 vooreen
bedrijf van40 ha totf 153.500 voor
een bedrijf van80 ha.
Samenwerking ismet name voor
kleine bedrijven zeer voordelig. Een

iedrïjfsopzetfeti

verdubbeling van het bedrijf van40

Tot 1991werden het geïntegreerde
enbiologische systeem direct vergeleken met het gangbare systeem op
het OBS,ookten aanzien van debedrijfseconomische resultaten. Hieruit
bleek evenals uithet
"Introductieproject geïntegreerde akkerbouw 1990-1993"datde rendabiliteit van een gangbare bedrijfsvoering en een geïntegreerde
bedrijfsvoering niet of nauwelijks
verschilt. In deperiode 1992toten
met 1995is ophet OBS het geïntegreerde systeem (GI) gehandhaafd
met een grotere nadruk op bedrijfszekerheid. Het gangbare systeem isgezien degeringe toegevoegde waarde
vervangen door een experimenteel
geïntegreerd systeem (EXP) waarin
wordt gestreefd naar een minimale
inzet van chemische gewasbescherming. De inzet qua bemesting isvoor
GIenEXPgelijk. Om deeconomischehaalbaarheid van denieuw ontwikkelde systemen GIenEXPte verkennen, zijn deresultaten vertaald
naarbedrijven van40,60en 80hectare met één ondernemer en van 80
hectare met twee ondernemers.
Waar mogelijk en zinvol iseenglobale vergelijking gemaakt met deresultaten van het gemiddeld akkerbouwbedrijf inhet centraal
kleigebied in 1992tot en met 1995
volgens hetLEI-DLO-rapport

ha met één ondernemer naar een
bedrijf van80ha met twee
ondernemers verhoogt het
ondernemersinkomen per
ondernemer vanf 42.500 tot
f 82.500.
De toldiein de experimentele
bedrijfsvoering ophet OBS moet
worden betaald vooreen
verdergaande reductie in
gewasbeschermingsmiddelen is
relatief laag.Het netto bedrijfsresultaat isslechtsf 2.000tot f
2.600 lagerdan in de geïntegreerd
bedrijfsvoering bijeen toenemende
bedrijfsgrootte.Bij een bedrijf van
80ha met tweeondernemers is het
verschilzelfs gereduceerd totf 800.
Welsteltdeexperimentele bedrijfsvoering hogere eisen aan de
arbeidsorganisatie.
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"Bedrijfsuitkomsten inde landbouw
1995/96".Dit akkerbouwbedrijf is
gemiddeld 44hectare groot.
Bouwplannen
Debouwplannen inde systemen GI
enEXPzijn gelijk enbestaan uit
25% consumptie- en poot-aardappelen,25%suikerbieten (oogst half
september en eind oktober), 12,5%
winterpeen, 12,5%zaai-uien, 12,5%
wintertarwe en 12,5%zomergerst.
Hetbouwplan inhet centraal kleigebied bestaat volgens het LEI-DLO
gemiddeld uit 31% aardappelen, 20%
suikerbieten, 21% granen, 5%zaaiuien en 23%overige akkerbouwgewassen.Verondersteldisdat ophet
bedrijf van 40hectare depootaardappelen ophet eigen bedrijf worden opgeslagen en gesorteerd, de zaai-uien
af land worden geleverd en dat voor
deconsumptie-aardappelen opslagruimte wordt gehuurd. Degroterebedrijven hebben een extra opslagruimte om alleproducten zelf opte
slaan.
Opbrengsten en
Inhetvoorgaande artikel isreeds
aangegeven dat defysieke gewasopbrengsten inde systemen GIen EXP
vrijwel gelijk zijn enmin of meer
overeenkomen met de gemiddelde
gewasopbrengsten inhet centraal
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brutogeldopbreiigst
per hectare
totaal toegerekende kosten

40ha

60ha

80ha

10.050

10.330

3.600
120

3.610
120
220

10.330
3.610

10.330
3.610

120
220
6.720

120
220
6.720
7990

waarvan:-onkruidoestrijding
-gewasbescherming
netto geldopbrengst

220
6.450
8815

totaal niet-toegerekende kosten
waarvan:-arbeid
-machines/werktuigen
- loonwerk

2095
2200
770

nettobedrijfsresultaat per bedrijf

-94.640

ondernemersinkomen 72% E.V.0
(perondernemer)

42.620

;)

6.720
7965
1530
1740
770
-74.700
95.010

7260
1315
1410
770
-43.120
153.410

80ha
2 ondernemers

2045
1410
770
-101.330
165.200
(82.600)

Hetondernemersinkomenwordtberekendalshetnettobedrijfsresultaatphisdeberekendearbeidskostenvoordeondernemer(s)plusdebeloning voorheteigenvermogenvandeondernemer(s).Heteigen
vermogenbedraagtinhetcentraalkleigebiedgemiddeld70% vanhettotalevermogen.

Tabel 1. Bedrijfsresultaten

in systeem Gl bij verschillende bedrijf s grootten.

//ha

arbeid
machines en werktuigen
loonwerk

40ha

60ha

80ha

80ha2ondernemers

Figuur 1. Verhoging van de niet-toegerekende kosten in systeem EXP ten opzichte van systeem Gl, uitgedrukt in guldens per hectare.

kleigebied.Intabel 1 staanalleende
bedrijfsresultaten vansysteemGIvermeldvoordeverschillende bedrijfsgrootten.Afwijkingen vansysteem
EXPtenopzichtevansysteemGIwordenindetekstbesproken.
Ophetbedrijf GIvan40hectarebedraagtdebrutogeldopbrengstƒ 10.050
perhectare.Doordehogereprijs voor
bewaardezaai-uienhebbendegrotere
bedrijven eenbrutogeldopbrengst van
ƒ 10.330perhectare.Doorhetverschil
inbedrijfsstrategie zijnbij systeem
EXPdekostenvoordeonkruidbestrijdingendebestrijding vanziektenen
plagenƒ40perhectarelager.Denetto
geldopbrengst ofwel hetbouwplansaldoinsysteemGIbedraagtƒ6.450
totƒ6.720perhectare.HetbouwplansaldoinsysteemEXPisbijallebedrijfsgrootten ƒ80(2xƒ40)perhectarehoger.Inhetcentraal kleigebied
ligthetbouwplansaldo metgemiddeld
ƒ6.680perhectareopeen vergelijkbaarniveau,ondankseenkostenbesparingvanƒ430tot510perhectareop
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ophetbedrijf EXPvan40hectare
ƒ 145perhectarehoger, afnemend tot
ƒ 100perhectareophetbedrijf EXP
van80hectaremettwee ondernemers
(figuur 1).Debewerkingskosten,opgebouwduitdekostenvanarbeid,mechanisatieenloonwerk,bedragenvoor
hetbedrijf GIvan40hectareƒ5.065
perhectare.Ophetgemiddeld bedrijf
van44hectareinhetcentraalkleigebiedbedragendebewerkingskosten
ƒ5.465perhectare.Bijhetopschalen
vanderesultatenvandesystemenGI
enEXPiseenoptimaleafweging gemaakttussenuitvoeringvandewerkzaamheden ineigenbeheerofinloonwerk.Hierdoorzijn tenopzichtevan
depraktijk deloonwerkkostenweliswaarhoger,maardekostenvanarbeid
enmechanisatieveellager.
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bemestingengewasbescherming inrespectievelijk desystemenGIenEXP.

Doorschaalvoordelenbij toenemende
bedrijfsgrootten nemendeniet-toegerekendekosteninsysteemGIafvan
ƒ8.815perhectarevoorhetbedrijf
van40hectaretotƒ7.260perhectare
voorhetbedrijf van 80hectaremetéén
ondernemer. Ophetbedrijf van80
hectaremettweeondernemers stijgen
deniet-toegerekendekostenweermet
ƒ730perhectarevanwegedehogere
arbeidskosten.
InsysteemEXPwordtinzaai-uien,
winterpeen engraanmeermechanischeonkruidbestrijding toegepast,hetgeenleidttothogerekostenvan arbeid
enmechanisatie.Verder ishetloonwerkvoorhetklappen/trekken-/brandenvanhetloofvanpootaardappelen
inEXPduurderdanhetloonwerkvoor
hetklappen/rijenspuiten inGI.Hierdoorzijn invergelijking met systeem
GIdetotaleniet-toegerekende kosten
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Vooreengoedebeoordelingvande
haalbaarheidvandesystemenGIen
EXPzijn nietalleende arbeidskosten
vanbelang,maardientookdearbeidsorganisatietewordenbekeken.
Kengetallen voorde arbeidsorganisatie
zijn debenuttingvandevastearbeid
endeverhoudingvaste/losse arbeid.
Dearbeidskosten bestaanuitdekosten
perondernemervanƒ75.000perjaar
opbasisvan2.150uren,inclusief
ƒ5.000voorde arbeidsongeschiktheidsverzekering,plusdekostenvan
lossearbeid.Delossegeschooldearbeid
kostƒ37,50peruurendelosseongeschooldearbeidƒ 12,50peruur.Bijvergrotingvandebedrijvennemendearbeidskostenperhectareaf(tabel1).
Ditkomtenerzijds dooreenlagerearbeidsbehoefte bijgroterepercelenen
brederewerktuigen enanderzijds door
eenbeterebenuttingvandevastearbeid(tabel2).Daarentegen wordenaan
debedrijven metéénondernemervan
60enzekervan 80hectarehogeeisen
gesteldaandearbeidsorganisatie. Op
delaatstgenoemdebedrijven isdebenuttingsgraad vandevastearbeid
100%,waardoorde arbeidsorganisatie
weinigflexibel is.Bovendien isdeverhoudingvaste/lossearbeidopdezebedrijven ongeveer 1:1, zodatzekerin
depiekperioden veellossearbeidaangetrokken zalmoeten worden.Opde
bedrijven van80hectaremettweeon-

40ha
aantal arbeidsuren
benuttingsgraad

GI
2358

EXP
2454

80

81

60ha
GI
EXP
3310 3454
95

80ha2 ondernemers
GI
EXP

80ha
GI
EXP
4192 4384
100

95

4192
75

100

4384
77

Tabel2. Aantal arbeidsurenopbedrijfsniveau endebenuttingsgraad vandevastearbeid.

f/ha

uren/bedrijf

3000
2500
2000
1500
1000
500

200

150—
100—
50—
40ha

netto bedrijfresultaat
ondernemersinkomen
72%EV

60ha

80ha

Figuur2.Verhoging van de uren
losse arbeid op bedrijfsniveau in
EXP tenopzichtevansysteemGL

40ha

80ha
2 ondernemers

vaste en
systeem

80ha
2 ondernemers

Uiteindelijk ishetnetto bedrijfsresultaat voor allebedrijven en volgens
beide systemen GIenEXP negatief
(tabel 1).Ditgeldt overigens ook
voor het gemiddeld akkerbouwbedrijf
inhet centraalkleigebied. Een directe
vergelijking methet gemiddeld praktijkbedrijf isechter nietmogelijk gezien de afwijkende rekenmethode
van het LEI-DLOvoor grond engebouwen. Het ondernemersinkomen is
wel in alle gevallen positief en neemt
in systeem GItoe vanƒ42.500 voor
hetbedrijf van 40hectare tot
ƒ 153.500voorhetbedrijf van 80
hectare met één ondernemer. Ophet
bedrijf van 80hectare met twee ondernemers neemt het ondernemersinkomen per ondernemer weer af tot
ƒ 82.500.Dit isbijna een verdubbeling ten opzichte van hetbedrijf van
40hectare metéén ondernemer. Voor
dekleinere bedrijven biedt samenwerking dus een inkomensverbetering van maximaal ƒ40.000.
In systeem EXP neemt het negatieve
verschil in ondernemersinkomen met
systeem GItoevanƒ 1.500 ophet
bedrijf van40hectaretotƒ2.000 op
het bedrijf van 80hectare met één
ondernemer (figuur 3).Ophet bedrijf
van 80hectare met twee ondernemers
bedraagt het verschil nog slechts
ƒ300.

In systeem EXPisop hectarebasis
2,5uurmeer arbeid nodig dan insysteem GI,hetgeen vrijwel geheel voor
rekening komtvan de onkruidbestrijding.Ophet bedrijf EXPvan 40hectarekan deondernemer nog zelf een
klein deel van deextra arbeid leveren, maar opdegrotere bedrijven met
éénondernemer neemtde behoefte
aan losse arbeid toe (figuur 2)en
wordtten opzichtevan systeem GI
hetverschil in arbeidskosten groter
(figuur 1).Ophetbedrijf EXPvan 80
hectare met twee ondernemers wordt
deextra arbeid grotendeels door de
tweede ondernemer geleverd, hetgeen resulteert ineen betere benutting van devaste arbeid. Het verschil
inarbeidskosten ten opzichte van
systeem GIneemt hierdoor af totƒ9
per hectare. Inhet algemeen kan echter worden gesteld dat in systeem
EXPhogere eisen worden gesteld aan
de arbeidsorganisatie dan in systeem
GI.
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80ha

Figuur 3. Verlagingvanhetnettobedrijfsresultaat en het ondernemersinkomen in
systeem EXP tenopzichte vansysteem GI,
uitgedrukt inguldensper hectare.

dernemerszijn dearbeidskostenweliswaarhoger,maarisdedrukopdearbeidsorganisatiebeduidend minder
danophetbedrijf van 80hectaremet
één ondernemer.
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Conclusies
Hetbouwplansaldo en de bewerkingskosten in systeem GIzijn zeker
vergelijkbaar methet gemiddeld akkerbouwbedrijf inhet centraal kleigebied. Een directevergelijking van de
overige niet-toegerekende kosten
(onder andere grond en gebouwen),
het netto bedrijfsresultaat enhet ondernemersinkomen isniet mogelijk
door de afwijkende rekenmethode.
Invergelijking met systeem GI worden in systeem EXP dehogere niettoegerekende kosten (onder andere
arbeid, mechanisatie en loonwerk)
grotendeels gecompenseerd door de
hogere bouwplansaldi. Het verschil
innettobedrijfsresultaat tussen EXP
en GIisdan ook gering en varieert
vanƒ 2.000 totƒ 2.600per bedrijf
met één ondernemer bij een toenemendebedrijfsgrootte. Het verschil
inondernemersinkomen isvoor alle
bedrijfsgrootten nog eensƒ 500kleiner. Wel neemt in systeem EXP de
druk opde arbeidsorganisatie iets
toe, doordat debehoefte aan (met
name losse) arbeid licht toeneemt
met 100tot200uur.
Voorbeide systemen GIenEXPverbeteren debedrijfsresultaten door
schaalvergroting. Ookhet samenvoegen van twee bedrijven van 40hectare met één ondernemer tot éénbedrijf van 80hectare met twee
ondernemers resulteert bijna ineen
verdubbeling vanhet ondernemersinkomen per ondernemer van ƒ 42.500
naar ƒ 82.500.
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