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Uitonderzoek opROC 'De
Kandelaar' blijkt datlichter maken
vandebouwvoor economisch
aantrekkelijk is.Met een 1:6
bouwplan, inclusief
pootaardappelen, tulpen en witlofis
ereen uitstekend economisch
resultaat tebehalen doordegrond
lichter temaken tot ±27%
afslibbaar.Dit artikel behandelt de
economische resultaten van lichter
maken vandebouwvoor.In het

Tulpen: één vandehoogsalderendegewassenopde lichtergemaakte,gronden.

vorigePAV-bulletin zijn reedsde

voorbeeld mogelijk ompootaardappelen en tulpen tetelen. Daarnaast
geven gewassen als suikerbieten op
deze gronden een lager tarrapercentage. Aan dehand van deproef isnagegaan wat deeconomische perspectieven zijn vanhet lichter maken van
dekleigrond. Eerst zijn de resultaten
van de gewassen op dedrie grondsoorten vergeleken door deberekening van het saldo.Vervolgens isgekeken naar deperspectieven op
bedrijfsniveau door verschillende
bouwplannen door terekenen voor
eenrepresentatieve bedrijfsgrootte
inclusief debenodigde investeringen
voor het lichter maken van debouwvoor envoor denieuwe teelten.

teelttechnische mogelijkheden
besproken.
OpROC DeKandelaar te
Biddinghuizen iseenproef uitgevoerd met drieverschillende grondsoorten: eengrondsoort met 55% afslibbaar (dehuidige situatie),een
grondsoort met 27%afslibbaar en
een grondsoort met 18% afslibbaar.
Dezeproef werd in 1989in eerste instantie aangelegd omin Oostelijk
Flevoland beter tekunnen ontsmetten
en aardappelmoeheid (AM) tekunnen bestrijden. Een bijkomend voordeel was eenbetere verkruimeling
van dezware kleigrond eneen betere
bewerkbaarheid. Een lichtere bouwvoor biedt demogelijkheid om meer
hoogsalderende gewassen te telen.
De laatstejaren vormtjuist dit laatste
aspect een belangrijke motivatie voor
akkerbouwers omhet lichter maken
van debouwvoor teoverwegen. Zo
wordt het door het lichter makenbij-
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Gewasresultafen
Intabel 1worden de saldi van degewassen uit deproef weergegeven. Dit
betreft het saldo eigen mechanisatie,
waarin niet dekosten van losse arbeid en loonwerk en debenodigde investeringen zijn opgenomen. Die
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worden onder bedrijfsresultaten besproken.
Het saldo van consumptie-aardappelenvalt tegen opde lichtere gronden
(zietabel 1).Dit heeft temaken met
een lagere opbrengst en een fijnere
sortering. Bij pootaardappelen isjuist
het tegenovergestelde effect te zien;
dehogere opbrengsten worden hier
juist opde lichtere gronden gehaald.
Suikerbieten geven hetbeste financiële resultaat opde lichter gemaakte
gronden. De combinatie van weinig
tarra, goede winbaarheid, hoog suikerpercentage eneen goedeopbrengst zorgen voor dit resultaat.
Wintertarwe haalt opdezware grond
hogere opbrengsten dan op lichtere
gronden. Dit verklaart het verschil in
saldo.Ook bij zaaiuien is de fysieke
opbrengst bepalend voor het uiteindelijke saldo.Op grond met 27% afslibbaar isdeze het hoogst.
Het saldo van winterpeen iserg goed,
maar de opslag van depeen ineen
schuur met een dure mechanische

m~*\
ff - .

.

. , : • • .

,.: Y .Jr^fii
••:•• -• .'""£;
W*:.'rit ' . > 's '.<>'•'<»"»•

^,*~'>-,. . • • • . . , ' - ^ - S ' V * *«•'•••' -•

> ' '".•'"""Tv-";<i>5* ••-'.t'A-

;» ,

' " " '

.

'

-

'

^

.

-

*

K"^*--'••

"

"

'

^

:

" -.Î- '-

>

-

*

>

•

'

,

5

& S v r ;*#vwas?

y

H.tt%0.

/•<'.
-

-

*

•

•

•

•

•

•

•

•

-

^5#S

;

,-'•
>~

IB3

.-*>"<..

-r. ' 11'-.-:-.

•••-

•-:'•:•.:••.

4fe

Door mengploegen kaneenzware bouwvoor lichtergemaakt worden.

koeling drukthetfinanciële plaatje
behoorlijk. Afhankelijk vanhetprijsniveau (indeze studie zijn demeerjaarlijkse gemiddelde prijzen gehanteerd (KWIN 1997)) ishetlucratief
om winterpeen ofwitlofwortelen in
hetbouwplan optenemen.

55% afslibbaar oogst inloonwerk-,
kiembakken enloofklapper) al een
investering van±ƒ200.000,-.Bij tulpen isvoordemechanisatie
ƒ 148.000,-nodig ennog eens
ƒ40.000,-voordeaanschaf vaneen
bollenkraam.
Bouwplannen
De gegevens, verzameld opgewasniveau, zijn inverschillende bouwplannen doorgerekend vooreen bedrijfsgroottevan48hectare.Heteerste
bouwplan bestaande uitconsumptieaardappelen, suikerbieten, zaaiuien
en wintertarwe isredelijk representatief voordebedrijven opzware
grond. Uittabel 2blijkt dathetabsoluutniet interessant isomdebouwvoor lichter temaken alsergeen
bouwplanwijziging plaatsvindt.
Worden deconsumptie-aardappelen
vervangen doorpootaardappelendan
verbetert dearbeidsopbrengstook
niet. (De arbeidsopbrengst ishetbedrag datoverblijft alsallekostenin
rekening zijn gebracht behalvehet
berekend loonvandeondernemer.)
Het 600gulden hogere saldovan
pootaardappelen op27% afslibbaar
ten opzichtevanconsumptie-aardap-

Deverschillende bouwplannen zijn
opbedrijfsniveau doorgerekend.
Hieronder komen eerst dekosten
voorhetlichter maken aandeorde
alsmede dekeuze "nieuwe gewassen"; vervolgens worden deverschillende bouwplannen besproken.
Kosten
Detotale investering voorhetlichter
maken bedraagt alsnelƒ4000,-per
ha. Voorhetdiepploegen isƒ2000,perhanodig, vooreenreparatiebemestingƒ 1500,-perhaenvoorhet
draineren vandenieuwe bouwvoor
ƒ 500,-perha. Daarnaast zijn erde
kosten voor investeringenvan
"nieuwe"teelten, zoals pootaardappelen, tulpen enwinterpeen. Alleen
pootaardappelen vragen voorde mechanisatie (sorteermachine, snarenbedpootmachine, rooimachine - op
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pelenop55%afslibbaar maakt alleen
deinvesteringen dienodig zijn om de
bouwvoor lichtertemaken enpootaardappelen tetelen goed. Hetresultaat blijft hierdoor achter bijdeverwachting.Bijdeinpassing van een
gewas alstulpen enwinterpeen in een
l:8-rotatie verdubbelt dearbeidsopbrengst tenopzichtevandetwee
eerstgenoemde bouwplannen.Dit
zelfde geldt als alle gewassen ineen
l:6-rotatie zijn opgenomen. Hetaandeel tulpen hierin ismaximaal, evenalsdedaarbij behorende investering.
Detwee laatste bouwplannen uittabel2bevatten witlofwortelen in
plaatsvanwinterpeen. Hetverschil
metdebouwplannen met witlofwortelenishetprijsniveau, datvoorde
witlofwortelen ophetberekendemomentopeenrelatief hoger niveaulag.
Een bouwvoormet27% afslibbaar
geeft hetbesteresultaat. Het verschil
in arbeidsopbrengst tussendebouwvoor met 27%en 18% afslibbaar
wordt alleen veroorzaakt doorde lagere fysieke opbrengsten voor pootaardappelen, suikerbieten enzaaiuien.
Omeenbeter financieel resultaatte
krijgen nahetlichter maken van de

percentage afslibbaar
gewas
consurnptie-aardappelen
pootaardappelen
suikerbieten
wintertarwe
zaaiuien
tulpen*
witlof**
winterpeen

55%

27%

18%

10.900
9.800
8.400
2.450
7.800

8.700
11.500
9.300
2.300
8.400
32.250
8.250
15.400

8.350
11.400
9.100
2.300
7.450
32.250
8.250
15.850

* Normatief opgesteld saldowatondernormaleomstandigheden gehaaldkanworden.
** Doorgrotevariatietijdens deonderzoeksjarenzonderonderscheid vangrondsoort
gelijkgesteld.
Tabel 1.Saldo eigen mechanisatieperhavan degewassen opdeverschillendegrondsoorten opROCDeKandelaar.

percentage afslibbaar
bedrijfsopzetten
1:4
1:4
1:4
1:8
1:6
1:4
1:8
1:6

consurnptie-aardappelen, suikerbieten,wintertarwe,zaaiuien
pootaardappelen, suikerbieten, wintertarwe,zaaiuien
pootaardappelen en suikerbietenen
wintertarwe,zaaiuien,tulpen, winterpeen
pootaardappelen, suikerbieten, wintertarwe,zaaiuien,tulpen, winterpeen
pootaardappelen en suikerbietenen
wintertarwe,zaaiuien,tulpen,witlof
pootaardappelen, suikerbieten, wintertarwe,zaaiuien,tulpen,witlof

55%

27%

90.840

71.740
86.900

52.300
71.190

174.670
174.900

167.610
167.850

181.670
185.740

172.030
175.250

Tabel2.Arbeidsopbrengstperbedrijfsopzet(inguldensperjaar) vooreen bedrijfvan48hectare.

bouwvoor, moeten er dus andere gewassen opgenomen worden in het
bouwplan. Door opname van witlofwortelen of winterpeen verbetert het
resultaat nog eens extra. Zoals uit tabel 2blijkt, komt het l:6-bouwplan
met witlof op grond met een percentage afslibbaar van 27%het beste
naar voren.

ondernemer gevraagd en er is veel
(losse) arbeid en meer kennis vereist.Tevens worden de prijsrisico's
groter. Lichtere gronden hebben in
het algemeen last van een hogere onkruiddruk. In de afgelopen jaren is dit
(nog) niet naar voren gekomen in de
proef, maar het zou in de toekomst
problemen kunnen opleveren.

Voor- en nadelen
Een lichtere bouwvoor is veel makkelijker, eerder en langer te bewerken
(zie ook het artikel over dit onderwerp in het vorige PAV-bulletin).
Een ander pluspunt is dat er met lichtere machines en trekkers gewerkt
kan worden.
Het lichter maken van de bouwvoor
heeft echter ook enkele nadelen. Zo
brengt het opnemen van intensievere
teelten (bijvoorbeeld tulpen) ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsvoering teweeg. Er wordt namelijk meer
organisatie- en planningstalent van de
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Lichter maken van de bouwvoor kan
uit, mits het bouwplan verandert door
opname van hoogsalderende gewassen. Dit is alleen mogelijk als de ondernemer in staat is om te gaan met
arbeids-, kapitaal- en kennisintensieve gewassen. Uit de resultaten
blijkt dat een bedrijf met een 1:6bouwplan met pootaardappelen en
andere hoogsalderende gewassen op
27% afslibbaar de beste toekomst
heeft.
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