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1

Inleiding

Hetproject arbeid biologische landbouw iseengezamenlijk project vanIMAG,LEIenPPO-AGV.Het project
isopgedeeld in2fases.Eénvandeconclusies uitfase 1(Hendrix e.a.; KooleenSmits; Stokkers e.a.)was
dat degrootste arbeidspiek veroorzaakt wordt door deonkruidbeheersing. Omhetonkruid beter tekunnen
beheersen komener steeds meer machinesopdemarkt. Erzijnvele mogelijkheden,maar of eenbepaalde
techniek goedwerkt isafhankelijk vanvelefactoren,bijvoorbeeld gewas,grondsoort, ervaring gebruiker, et
cetera.
Hetdoelvanfase 2 ishetuitwerkenvandebedrijfseconomische perspectieven vanbestaande innovatieve
eninonderzoek zijnde biologische onkruidbestrijdingsstrategiën. Deuitwerkingisgedaanop gewasniveau
enopbedrijfsniveau.
Bijdebedrijfskundige analysemoet er inzichtverkregenworden indeverschillende kostenposten,
bijvoorbeeld verminderinghandwieduren, opbrengstderving door gewasschade door gebruik vandergelijke
machines endekostenvaninvesteringen inmachines/werktuigen. Bijeenoverstap naar eenandere manier
vanonkruidbestrijding moeten debesparingen ophandwieduren minstengelijkzijnaandefinanciële
opbrengstverliezen plusdemeerdere kostenvanextra benodigde mechanisatie eneventuelearbeid.
Destudie opgewasniveau isuitgewerkt opbasisvanresultaten vanonkruidkundig onderzoek,
bedrijfssystemenonderzoek enregistraties inpraktijkprojecten. Daarwaar geen kwantitatieve onderbouwing
beschikbaar was,isergebruikgemaakt vaninschattingen vanmateriedeskundigen enenkeletelers. Erzijn
geenmetingenvantaaktijdenverricht.
Deresultaten opgewasniveauvormen,tezamen met dejaarkostenvandeextra mechanisatie,de
uitgangspuntenvoor deanalyse inbedrijfsverband.Deverschillende strategieënwordenmet behulpvaneen
bedrijfseconomisch rekenmodel (BEA)geprojecteerd opeentweetal bedrijfssituaties oppraktijkschaal.Het
effect opdebedrijfsorganisatie enhetnetto-bedrijfsresultaat wordtweergegeven vooreen representatief
akkerbouw/vollegrondsgroente bedrijf van40 haopklei/zavelgrondenenvoor een representatief
groentebedrijf van 15 haopzand/dalgronden.
Alseerstewordt eenanalyse opgewasniveaugemaakt. Hierinwordendeonkruidbestrijdingsstrategieën per
gewas besprokenenheteffect vandestrategieën opgewasniveau.Daarnawordt eenanalyseop
bedrijfsniveau gemaakt. Hierinworden deverschillende bedrijfsopzetten besproken(bouwplannenen
strategieën) enper bedrijf de resultaten vandegeoptimaliseerde onkruidbestrijding. Totslotwordende
conclusies enaanbevelingenbesproken.

Analyse op gewasniveau

2.1 Onkruidbestrijdingsstrategieën
Voorverschillende gewassen zijnonkruidbestrijdingsstrategieën beschreven.Hierbijwordt eengebruikelijke
of 'standaard'strategie uitgelegd entevens eeninnovatieve of 'geoptimaliseerde'variantbesproken.
Onder 'standaard'wordt destrategie verstaan die inhetuitgevoerde onderzoek representatief werd geacht
voor detoegepaste strategie opbiologische praktijkbedrijven. Bijdeals'geoptimaliseerd' aangemerkte
strategie wordt gedoeld opeenalternatieve strategie gericht opeenverminderingvanhetaantal
arbeidsurenvoor onkruidbestrijding.
Destandaardengeoptimaliseerde strategie verschillen inbewerkingen, urenhandwiedeneneventueelin
opbrengstderving. Destrategie istevens afhankelijkvandegrondsoort. Intabel 1zijndeverschillen onder
dekopjes 'standaard' en'geoptimaliseerd'kortweergegeven. Detabelgeeft daarmeeinzicht inde
belangrijkste uitgangspunten die bijdevergelijking eenrol spelen.Indelaatste kolom isdebron
weergegeven. Dezebasisvoor degeoptimaliseerde varianten komenvandePPO-AGVonderzoekers
(expertise enervaring) enonderzoeksresultaten.
Pootaardappel (klei) en consumptieaardappel (zand)
Bij beideteelten iservanuitgegaan dathetbetreffende pootgoed nietwordt voor gekiemd.Bijde
pootaardappelen opkleigrondwordt bijdestandaard bewerkingverlaat aangeaard(opgefreesd) ende
ruggenwordengemiddeld eensindetweejaar afgeëgd(blijkt niet iederjaar noodzakelijk). Daarnawordt er
nogeenkeergeschoffeld entevensweer aangeaard.Hetaantalhandwieduren per habedraagt 5.
Indegeoptimaliseerde variantwordt hetafeggenvanderuggenvervangen door deinzetvan
vingerwieders. Dezevingerwieders kunneningezetworden bijeengewasgrootte vanaf ongeveer 10cm.Dit
gebeurt iederjaar.Tevenswordt hetschoffelen + aanaardenvervangendoor eenbewerking metde
Ecoridge.DeEcoridge heeft alsvoordeeldat de machine ookgebruikt kanwordenwanneer hetgewas
groter isenistevens instaat omgrond opde rugte brengen.Door gebruikte makenvandezetechnieken
wordenergeen ureninhethandwiedengestoken.
Bijdeconsumptieaardappelen opzandwordt er standaardtwee keergeëgd,twee keer aanaardend
geschoffeld entot slot aangeaard.Indegeoptimaliseerde teeltwordt bijéénvandetwee keer aanaardend
schoffelen devingerwieder ingezet.
Uien
Bijuiwordt er standaardvoor opkomst gebrandendaarna nogvier keergeschoffeld. Inde
geoptimaliseerde teelt iser gekozenvoortweevarianten.Bijdeeerstewordendrie vandevier
schoffelbewerkingen vervangen door schoffelen metvingerwieders. Devingerwieders kunnenworden
ingezet bijeengewasstadium vanaf 6-8 cm.Doorgebruikte makenvandezevingerwieders kanhetaantal
handwieduren verlaagdwordenvan200 naar 90 uur per ha.Doordat uieenteer gewas isenerlichte kans
op beschadiging is,wordt er gerekend met eenopbrengstreductie van2,5%.
Bij hettweede alternatief wordt ervoor opkomst gebrandentevens naopkomst, inhet6 cm stadium.Na
opkomst branden iseenzeer doeltreffend middeltegen onkruid,maar deuiwordt geheelafgebranden
wordt ingroeitijdteruggezet. Ditbetekent dat hetaantalurenhandwiedenterug gebracht wordt naar 45
uur, maar dat deopbrengstderving gemiddeld 15%bedraagt. Nahet afbrandsnwordt erdannogéénkeer
geschoffeld metdevingerwieders ennogeenkeer zonder vingerwieders.
Winterpeen
Erwordt standaardinpeenvoor opkomst gebrandendaarnatwee keergeschoffeld, gevolgddoor twee
keer aanaardendte schoffelen. Inhetbeginstadium bestaathetrisico vanbedekkenvande plantenbij
aanaardend schoffelen. Inhet stadiumvanongeveer 6 cm kandittoegepast worden samenmetde
vingerwieder. Bijdegeoptimaliseerde teeltworden ertwee vandevier keer schoffelen vingerwieders

ingezet. Het aantalurenhandwiedenwordt op deze manier teruggebracht van 150 naar 90 uur perha.
Zomertarwe/ zomergerst/ wintertarwe
Inde standaard situatie wordt ervolvelds gezaaidenzodra hetgewas geëgd kanworden,wordt er
gemiddeld vijf keergeëgd.Tevens moet er nogvijf uur met de handwordengewied.Inde optimaliseerde
teelt wordt er op minimaal 25 cm gezaaidenwordt de mogelijkheid gecreëerd omte schoffelen.Tweevan
devijf eg bewerkingenworden nuvervangen door eenschoffelbewerking. Het aantalurenhandwieden
wordt hierdoor gereduceerd tot nul,maar door hetop rijenzaaienenhetschoffelen ontstaat ereen
opbrengstverlaging van2,5%.
Spruitkool/witte kool
Uitgangspunt ishier deteeltvanwitte koolvoor deindustrie. Beideteelten (spruitkool enwitte kool
industrie)worden op 75 cmrijafstand geplant. Nahet plantenwordt ertwee keergeëgd,daarnatweekeer
geschoffeld enéénkeer aanaardendgeschoffeld. Bijhet geoptimaliseerde planwordt ertijdens detwee
keer schoffelen ook gewerkt met devingerwieders. Ongeveer 2wekennahet planten,zodra de planten
goed geworteld hebben,kaner begonnenworden met hetgebruikvandevingerwieder. Hetaantal uren
handwieden kanzowordenterug gebracht van50 naar 15 uur perha.
Broccoli/ bloemkool
Beideteelten worden op 75 cm rijafstand geplant. Nahet plantenwordt ertwee keergeëgd,daarna twee
keer geschoffeld enéénkeer aanaardendgeschoffeld. Bijhetgeoptimaliseerde planwordt ertijdensde
twee keer schoffelen ook gewerkt met devingerwieders. Ookhier geldt dat devingerwieders 2wekenna
het planten ingezet kunnenworden.Hetaantal urenhandwieden kanzowordenterug gebracht van 15naar
5 uur perha.
Stamslabonen
Ruimetijdvoor hetzaaienwordt degrondgekopegd. Opdeze manierwordt er eenvalszaaibed gecreëerd
enwanneer ervlakvoor het zaaienweer gekopegd wordt, wordt erveelonkruid opgeruimd. Nahetzaaien
wordt er éénkeervoor opkomst geëgd ennaopkomst nogtwee keer. Daarnawordt er éénkeer
geschoffeld entot slot nogéénkeer aanaardend geschoffeld. Indegeoptimaliseerde variantwordt erna
heteggentwee keer metvingerwieders geschoffeld (gewasstadium minimaal 6 cm). Hetaantaluren
handwieden daalt hierdoor van25 naar 10 uur perha.
Erwten
Bijerwtenwordt er standaard éénkeervoor opkomst geëgd ennaopkomst twee keer geëgd.Daarna
wordt er eenkeer geschoffeld. Hetaantalhandwieduren komtgemiddeld op 15 uur per ha.Erzijn
vooralsnog geen goede alternatieven voor optimalisatievoorhanden.
Prei
Bijde standaardteeltwordt ervooraf eenvals zaaibed gemaakt met derotorkopeg. Nahet plantenwordt
ertwee keer geëgd,twee keer geschoffeld entwee keer aanaardend geschoffeld.Tevensiser nog60 uur
handwieden noodzakelijk. Inhetgeoptimaliseerde planworden devingerwieders ingezettijdens detwee
keer dat ergeschoffeld word.Inplaatsvandevingerwieder kanhier ook detorsiewieder ingezetworden.
Het nadeelvandetorsiewieder isdat deafstellingvanmet namedediepte erg moeilijk is.Inprei isde
diepte instellingvaak niet het probleem,zoals datwel ingewassen alskoolhetgeval is.Devingerwieder
kandanook eerder ingezetworden, ongeveer 2weken naplanten.Bijdeinzetvandetorsiewieder moet er
3 tot 4wekengewachtworden. Hetaantalhandwieduren daalt inbeidegevallen naar 15. Opbasisvan
expertise endeervaringen inandereteelten kan,inplaatsvandevinger-oftorsiewieder, ookde
aangedreven egvanChristiaans worden ingezet. Debewerking met devingerwieder endetorsiewieder
worden gelijktijdig met hetaanaardend schoffelen uitgevoerd. Door gebruikte makenvandeze
verschillende mogelijkheden,wordt detotaletaaktijd niet hoger of lager erzit alleenverschilinjaarkosten
vandeverschillende machines. HetgebruikvandeegvanChristiaans iseenbewerking opzichenkost
meer tijd.

IJssla/ andijvie
Bijdestandaardteelt wordt er nahetplantentwee keer geschoffeld en30 uur met dehandgewied.Inde
geoptimaliseerde teelt worden er bijéénvandetwee keer schoffelen vingerwieders ingezet. Hetaantaluren
wieden daalt dannaar 10,welwordendeplanten beschadigd door devingers endeopbrengst zalhierdoor
naar schatting met 2,5%dalen.Erkanpasongeveer 2wekennaplantenwordengestart metde
vingerwieder.
Maïs
Inmaïswordt gemiddeld 4tot 5keergeëgd,daarna nogeenkeer geschoffeld entot slot aanaardend
geschoffeld. Indegeoptimaliseerde teeltwordt eréénkeervooropkomst geëgd eneenkeer naopkomst.
Daarnatwee keer geschoffeld met inzetvandevingerwieders (gewasstadium minimaal6-8 cm)entot slot
nogéénkeer aanaardend geschoffeld. Hetaantalwiedurenkanopdeze manier verlaagdwordenvan
gemiddeld 15 uur naar 6 uur perha.
Suikerbiet
Uitgaandevaneengezaaide teeltwordt er standaardtwee keer geëgd,twee keergeschoffeld enéénkeer
aanaardendgeschoffeld. Erwordt gemiddeld 75 uur per haingewied.Indegeoptimaliseerde teeltwordter
uitgegaanvantwee keereggen,twee keer schoffelen metvingerwieders oftorsiewieders ennogeenkeer
aanaardendschoffelen. Hetaantalurenhandwiedendaalt naar 30 uur.
Kroten
Erwordt uitgegaan dat dekrotenvlakveldswordengezaaid.Tevenswordt er gewerkt met eenvalszaaibed.
Bijdeteeltvankrotenwordt alhetonkruidvoor opkomst afgebrand engedurende hetgroeiseizoen nog
drie keer geschoffeld. Door indegeoptimaliseerde teelt minimaaléénvandedrie keer schoffelen
vingerwieders (gewasstadium minimaal8 cm)inte zetten,kanhet aantalurenwiedendalenvan 100naar
75 uur per ha.Omdat kroten zeer gevoelig zijn,wordt er uitgegaanvanenopbrengstderving van5%.
Bospeen
Bospeenwordt standaardvoor opkomst afgebrand endaarnadrie keer geschoffeld. Inde geoptimaliseerde
teelt veranderd erweinig, alleenworden bijdelaatstetwee keer schoffelen devingerwieders ingezet.Deze
kunnenpasworden ingezetwanneer hetgewas ongeveer 6 cm is.Deverwachting isdandat hetaantal
wieduren daaltvan 105 naar 65 uur.Welhebbendegebruikte vingerwieders eenopbrengstdaling van2,5%
totgevolg.

Tabel 1Overzicht van c
Gewas
Aardappel
nietvoorkiemen

Gronds
oort
Klei

ebewerkingen enurenhandwiedenvoor destandaard engeoptima
Bewerkingen Standaard
Biologisch
verlaat aanaarden +
V2 xeggen + 1keer
aanaarden
2 xeggen + 2 xaanaardend
schoffelen + 1xaanaarden

Aardappel
Niet voorkiemen

Zand

Uien

Klei

afbrandenvoor opkomst
4x schoffelen

Uien

Klei

Afbrandenvoor opkomst
4 x schoffelen

Winterpeen

Klei

Winterpeen

Zand

Zomertarwe

Klei
Zand
Klei
zand
Klei
Zand
Klei

Brandenvoor opkomst
2 xschoffelen +
2 xaanaardend schoffelen
Brandenvoor opkomst
2xschoffelen +
1 xaanaardend schoffelen
5 xeggen

Wintertarwe
Gras/klaver
Sluitkool/
spruitkool
Brocoli/
bloemkool
Stamslabonen*

Klei
zand
Klei
zand

Erwten

Klei
zand

Prei(vlak
veld/ruggen)

Zand*
Klei

Prei(vlak/ruggen)

Zand
klei

Sla/andijvie

Klei
zand
Zand
Klei

Suikerbiet (zaai)

Kroten
(vlakvelds)*
Bospeen

Zand
Klei
Zand

Maïs

Zand

5 xeggen
Naopkomst maaienvoor
zaadvorming onkruid
2 xeggen + 2 x schoffelen
1 xaanaardend schoffelen
2 xeggen+ 2 xschoffelen
1 xaanaardend schoffelen
3 xeggen(1xvoor-en2xna
opkomst) + 1xschoffelen +
1 xaanaardend schoffelen
vooropkomst 1xeggen
naopkomst 2 xeggen
1 x schoffelen
zand 1xextra eggen
2 xeggen
2 xschoffelen
2 xaanaarden schoffelen
2 xeggen
2 x schoffelen
2 xaanaarden schoffelen
2 x schoffelen
2 xeggen + 2 xschoffelen +
1 xaanaardend schoffelen
Afbrandenvoor opkomst
3 x schoffelen
Afbrandenvoor opkomst
3 x schoffelen
4,5 xeggen
1 xschoffelen + 1 x
aanaardend schoffelen

Bewerkingen geoptimaliseerd biologisch
verlaat aanaarden
1 xafeggenof vingerwiedentoprug.
1 xaanaarden (ecoridger Rumstad)
2 xeggen+ 1xaanaardendschoffelen + 1x
aanaardend schoffelen metvingerwieder + 1 x
aanaarden
Afbrandenvoor opkomst
3 xschoffelen met vingerwieder
1 xschoffelen.
Alternatief branden naopkomst-> 6 cm. stadium
lx schoffelen met vingerwieder
lx schoffelen
Brandenvoor opkomst.
Schoffelen 2xmet vingerwieder
+ 2xaanaardend schoffelen
Brandenvoor opkomst.
Schoffelen 2 xmet vingerwieder
+ 2xaanaardend schoffelen
Rijenafstandminimaal 25cm.
Naopkomst 3 xeggen + 2x schoffelen
Rijenafstand minimaal 25cm.
Naopkomst 3 xeggen+ 2x schoffelen
Gelijk

iseerde teelt.
Basis beslissing
geoptimaliseerd
Expertise Bleeker/Weide
+ 1jaar onderzoek
Expertise Bleeker + aanname

Expertise Bleeker + ervaring
+ 2jaar onderzoek
Expertise Bleeker
Branden 1jaar onderzoek
lelystad + onderzoek Creil(De
Waag)
expertise Bleeker
gegevens BIOM**
Expertise Bleeker
gegevens BIOM**
ExpertiseWeide/Bleeker
Expertise Weide/Bleeker
Ervaring Weide/Bleeker

2xeggen + 2 xschoffelen metvingerwieder +
1 xaanaardend schoffelen
2x eggen + 2 xschoffelen metvingerwieder +
1 xaanaardend schoffelen
3 xeggen(1xvoor-en2xna opkomst) + 2x
schoffelen met vingerwieder

Expertise Bleeker
+ ervaringen
Expertise Bleeker
+ ervaringen
Expertise Bleeker/Weide
+ ervaringen

Gelijk

Expertise Bleeker + ervaringen

2xeggen + 2 xschoffelen metvingerwieder of
torsiewieder +
2 xaanaardend schoffelen
2 xeggen + 2 xschoffelen +
2 xaangedreveneg Christiaans +
2 xaanaardend schoffelen
1 xschoffelen metvingerwieder +
1 xschoffelen
2xeggen + 2 xschoffelen metvingerwieder of
torsiewieder of Cuppen(alleen opklei) + 1 x
aanaardend schoffelen
Afbrandenvoor opkomst + 2 xschoffelen + 1 x
schoffelen met vingerwieder
Afbrandenvoor opkomst + 1 xschoffelen + 2x
schoffelen met vingerwieder
Vooropkomst 1 xeggen + 1xeggennaopkomst
2 xschoffelen metvingerwieder + 1xaanaarden
schoffelen

Expertise Bleeker +
3jaar onderzoek
Expertise Bleeker +
Ervaringen inandere
gewassen.
Expertise Bleeker 5jaar
onderzoek in ijsbergsla
Expertise Bleeker + 2jaar
onderzoek opzand enklei
Expertise Bleeker
Expertise Bleeker
Expertise Bleeker/Weide
5jaar onderzoek
gangbaar/biologischen2jaar
metde vingerwieder.

* Indezeteeltenwordt er gewerkt met eenvalszaaibed.
** BIOM= Biologische landbouw Innovatie enOmschakeling. Eenproject vanPPO-AGVenDLVmet alsdoel
hetversterkenvandebiologische akkerbouw envollegrondsgroenteteelt, insamenwerking met
praktijkbedrijven.
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2.2

Effect Strategie op gewassaldo

Doordat er door deinzetvandeverschillende machines minder handwieduren nodig zijn,werkt dit positief
ophetgewassaldo(naaftrek vandekostenvoor losse arbeid).Uitgangspunt isdathandwiedurenworden
verricht door losse arbeidskrachten tegen eentarief van€9,08. Per bedrijf kunnendeze uurtarieven enorm
variëren, afhankelijk vanderegio, beschikbaarheid scholieren,etcetera.
Intabel 2 wordt er eenoverzicht gegevenvande urendie standaard per hanodig zijnendeurendie
geoptimaliseerd nodigzijn. Ditgeeft eenvermindering vanhet aantalhandwieduren endaardoor een
vermindering inde kosten perha.
Bijhetgebruikvandegeoptimaliseerde bewerkingen kunneninbepaalde teelten opbrengstdervingen
voorkomen. Intabel 3wordt ineentabelweergevenwat dekostenzijnvandeopbrengstderving.Tevensis
devermindering inkostenvoor wiedenernaast gezet enberekendwat hetverschil opsaldoniveauis,
uitgaandevanhet saldonaaftrek vankostenvoor lossearbeid.
Tabel 2Verminderin gvandeurenen
Uren/ha
Gewas
standaard*
5
Aardappel
200
Uivoor opkomst
branden
200
Uinaopkomst
branden
150
Winterpeen
5
Zomertarwe/gerst
50
Spruitkool/witte
kool
60
Prei
30
Ijssla
105
Bospeen
* urenafkomstig uit KwantitatieveInf

kostenvoor handwieden per hagewas
Vermindering
Uren/ha
geoptimaliseerd uren/ha
0
5
90
110

Vermindering
kosten in€/ha
45,40
998,80

45

155

1407,40

90
0
15

60
5
35

544,80
45,40
317,80

45
20
40

408,60
181,60
363,20

15
10
65
ormatie2002(KWI N)

Detotale kostenvandeopbrengstderving zijnafhankelijk vandegehaalde kilogram opbrengst ende
behaalde prijzen.Inde kolom '%opbrengstderving' zijnde opbrengsten inkilogrammen, stuks danwel
bossenendeprijstussenhaakjesweergegeven.Dezegegevens zijnovergenomen uitde Kwantitatieve
Informatie 2002. Hetisbegrijpelijk dat berekende omslagpunten afhankelijk zijnvandezegegevens.
Tabel 3 Kostenop brengstderving tenopzichte vanvermindering kostenwieden per hagewas
% opbrengstderving
Totalekosten(€)
Gewas
Verminderingkosten
opbrengstderving
(€)wieden
2,5(35.000kgX€0,25)
218,75
Ui vooropkomst
998,80
branden
15(35.000kgX€0,25)
1312
Uina opkomst
1407,40
branden
2,5(5000kgX€0,31korrel)
43/
45,40
ZomertarweV
(3000kgX€0,06 stro)
2,5(4500kgX€0,24 korrel)
31
Zomergerst*
(2750kgX€0,06stro)
2,5(35.000bosX€0,91)
796
Bospeen
363,20
411,75
2,5(gem.40.925 st.X€0,38)
Ijssla
181,60
2,5%opbrengstderving voor zoweldekorrel alshet stro
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Verschil(€)
+ 780,05
+ 95,40
+2,40/
+14,40
-432,80
-230,15

Analyse op bedrijfsniveau

3.1 Bedrijfsopzetten
3.1.1

Debouwplannen

Degegevens uit devoorgaande paragravenvormen debasisvoor eenanalyse inbedrijfsverband. Eris
gekozenvoor twee verschillende bouwplannen.Deééniseen40 habedrijf met akkerbouwen
akkerbouwmatige groenteteelt opklei/zavel gronden.Het andere bedrijf iseengroentebedrijf van 15 haop
zand/dal gronden.Desamenstellingvandebouwplannen zijnafkomstig uitkostprijscalculaties dieopdit
momentworden uitgewerkt door PPO-AGVvoor debiologische teelten.Voor deklei/zavel gronden iser
gekeken naar destudievoor debiologischevollegrondsgroentebedrijven opdenoordelijke zeeklei.Voorde
zand/dal gronden isgekeken naar eenbiologisch groentebedrijf inNoordoost Nederland.Deze
bouwplannenzijntot standgekomen uit beschikbare gegevens vandeonderzoekslocaties, 'BIOMbedrijven,
deskundigheidonderzoekers envoorlichters vanDLV.Tevensiser bijde invullingvanhetbouwplanzoveel
mogelijk gebruik gemaakt vanpraktische enzinvolle combinatie vandegewassen uitde beschreven
onkruidbestrijdingsstrategieën.
Intabel 5zijndebouwplannenweergegevenvoor detwee bedrijfsopzetten.
Tabel 5Bouwplannen
Bouwplan40 habedrijf klei
Jaar
Pootaardappel
1
Grasklaver
2
Sluitkool/ spruitkool
3
Zomertarwe
4
Winterpeen/ui
5
Zomertarwe
6

Ha
6,25
6,25
2,97/2,97
6,25
2,97/2,97
6,25

Bouwplan 15 habedrijf zand
Consumptie aardappel
Grasklaver
Prei
IJssla (dubbelteelt)
Zomergerst
Bospeen

Ha
2,30
2,30
2,19
4,38
2,30
2,19

Erwordt bijbeide opzetten0,5 havandetotale oppervlakte afgetrokkenvoor erf engebouwen en5% van
detotale oppervlakte voor sloten enkavelpaden.Tevenswordt er gerekend meteen
grondbenuttingspercentage van95%voor allegroente gewassen en 100%voor alle akkerbouwgewassen.
Ditwordt gedaan,omdat er uitgegaanwordt dat bijdegroenteteelten meer grondverloren gaataan
rijpadenenkopakkers.
Voor beide bedrijfsopzetten wordt uitgegaanvaneeneenmansbedrijf waarbij zonodig losse arbeidwordt
ingezet voor bijvoorbeeld wiedwerk of bijhettransport tijdens deoogst.

3.1.2

Strategie kleibedrijf

Bijhetruimer inzettenvanmechanische onkruidbestrijding zaleenondernemer vanwege degewenste
slagvaardigheidveelalzelf debetreffende bewerkingenwillen uitvoeren.Ookuit hetoogpunt vankostenzal
hetvoor eenondernemer aantrekkelijker kunnenzijnomdebetreffende bewerkingen niette laten uitvoeren
door deloonwerker. Detotale afweging rondaante schaffen mechanisatie moet inbedrijfsverbandworden
gemaakt. Bijdebedrijfsopzetten isergekeken naar demachines diede meest praktische toepassing
hebben.Vande ingezette machines isveelbekendwat betreft prestaties, zezijnlaagwat betreft
investeringen enkunneninmeerdere gewassen ingezetworden.Tevens ismeer gekeken naarwat er inde
1

BIOM= Biologische landbouw Innovatie enOmschakeling.Eenproject vanPPO-AGVenDLVmetalsdoel
hetversterken vandebiologische akkerbouw envollegrondsgroenteteelt, insamenwerking met
praktijkbedrijven.
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rij gedaan kanworden inplaatsvantussen derij.
Eenbeschrijving vandeverschillende machines/werktuigen staat Bijlage I.Tevens staat her een berekening
inwatbetreft detotalejaarkosten pergewas.
Inhetgeoptimaliseerde planophetkleibedrijf iser gekozenvoor de inzetvandevingerwieder in
verschillende gewassen.Voor indeteelt vanspruitkool enwitte koolwordt ergebruik gemaakt vande3
meter vlakveldsschoffelbalk op 75 cm.Aandit systeem zouden4 elementen (=arm + 2 vingerwieders)
gekoppeld moetenworden.Voor deteelt vanuienwordt er gewerkt met eenvlakvelds-schoffelbalk van 1,5
meter. Hier zijn 5 elementenvoor nodig om de 5 rijenper bedte kunnen schoffelen. Indezomertarwe iser
gekozenvoor twee keer schoffelen met een3 metervlakvelds-schoffelbalk opnauwe afstand.Omdater
maar twee keer per seizoengeschoffeld wordt enomdat hetineenperiodevaltwanneer er ook inde
meeste andere gewassengeschoffeld moetworden is er gekozenvoor loonwerk. Voor deteeltvan
aardappelen enpeeniseen schoffelbalk van3 meter voor inderuggenteelt nodig.Hiervoor zijnook 4
elementen noodzakelijk. Indit planisalleengekozenvoor aanschaf van4 armenvoor deze schoffelbalk. De
sets metvingerwieders kunnengemakkelijk overgezet worden als dearmen eenmaal gemonteerdzijn. Eris
indeberekening danook geen extra tijd meegenomenvoor het eventueel(de)monterenvandevingers,
wantdit iseen kwestie vanminuten.Door desets metvingerwieders eerst indeaardappelenintezetten,
daarna inde koolenvervolgens indepeen,bespaard dat4 sets met vingerwieders.

3.1.3

Strategie zandbedrijf

Ookindit bouwplanwordt alleendevingerwieder indegeoptimaliseerde plannen(plan 1enplan2)ingezet.
Met name inprei kaninplaatsvanmet devingerwieder ook met detorsiewieder of met deaangedreven eg
vanChristiaans goedgewerkt worden.Omdat devingerwieder inmeerder gewassen intezetten is,iser
voor deinvestering invingerwieders gekozen.Intabel4 staandejaarkosten vandeverschillende machines
weergegeven.Op bouwplanniveau iser niet meegerekend.
Erzijntwee plannen uitgewerkt. Inplan 1iser gerekend met de geoptimaliseerde
onkruidbestrijdingstechnieken voor allegewassen.Inplan2 zijn deteelten vanijssla enbospeen opde
standaard manier uitgevoerd.Erzijndusgeenvingerwieders of iets dergelijks ingezet. Dereden hiervoor
blijkt uittabel 3. Indezetabel staannamelijkde kostenvandeopbrengstderving (wanneer er met
vingerwieders gewerkt wordt) ten opzichtevandewinst door minder inzetvanhandwieduren.De
vermindering inhetaantalhandwiedurenweegt nietoptegen deopbrengstderving die tegelijkertijd
gerealiseerd wordt. Hetislogischdat bijeenhoger uurtarief hetomslagpunt verandert. Uit eenberekening
blijkt datwanneer hettarief naar ongeveer€20,- stijgt de kosten vandeopbrengstderving wordengedekt,
maar daniser nognietgerekend met dejaarkosten vandemachines.
Inde aardappelen ende prei isgekozenvoor de inzetvandevingerwieder. Voor deaardappelen isereen3
meter balkvoor ruggenteelt aanwezigenvoor deprei eenvlakveldsschoffel van3 meter. Erisvoor
gekozen dat aanbeide systemen dezogenaamde armenwordengekoppeld endat er4 setsaan
vingerwieders worden aangeschaft. Deze sets kunnendangemakkelijk overgezetwordenvanhetene
systeem ophet andere. Inplan 1wordt indeteelt vanijssla enbospeeneenvlakveldsschoffel van 1,5
meter ingezet met 5elementen.Inplan2wordt, zoals aleerder besproken,deze inzetvande vingerwieder
achterwege gelaten.Indezomergerstiser gekozenvoortwee keer schoffelen meteen3 metervlakveldsschoffelbalk op nauweafstand.Omdat er maar twee keer per seizoen geschoffeld wordt enomdat hetin
eenperiode valtwanneerer ook inde meeste andere gewassen geschoffeld moetworden isookhier
gekozenvoor loonwerk.

3.2

Resultaten optimalisatie onkruidbestrijding op eenkleibedrijf

Debedrijfseconomische consequenties vandegeoptimaliseerde varianten komenopbedrijfsniveau tot
uitdrukking ineenpositieve of negatieveverandering inhet nettobedrijfsresultaat. Deverschillen inhet
netto bedrijfsresultaat opbedrijfsniveau staanvermeld intabel 6. Degeoptimaliseerde variantenzijn hierten
opzichte vande standaard situatieweergeven.Erzijnverschillende varianten berekend.Teneerste zijner

berekeningen gedaan metverschillende merkenvingerwieders (Steketee enKress),tentweede zijnde
gevolgenvanvariatie inuurloonweergegeven entenslotte iser met plan 1enplan2 gerekend.Inplan 1
wordt indeteelt vanuienalleendevingerwieder ingezet. Inplan 2 iswordt er indezeteelt naopkomst nog
eenkeer extra gebrand.Detoe-of afnamevanhet nettobedrijfsresultaat ontstaat doortoe-of afnamevan
andere posten,met name door deverandering inbrutogeldopbrengst, werktuigkosten, betaaldloon,
loonwerk kosten enoverigetoegerekende kosten.

de

Tabel6Verschilleninkosten enopbrengstenvandegeoptimaliseerde variantentenopzichtevan
standaardsituatie bijverschillende uurlonenvoor losse arbeidenbijtweetypen vingerwieders
Verschillen
t.o.v.
standaard

N.B.R.*

Afname
B.G.O. **

Merk vingerwieder:
Steketee

Merk vingerwieder:
Steketee

Merk vingerwieder:
Steketee

Merkvingerwieder: Kress

Uurtarief € 9,08
Verschil plan Verschilplan
2
1
+3190
+4230

Uurtarief € 6,80
Verschilplan Verschilplan
2
1
+2490
+1160

Uurtarief € 4,50
Verschilplan Verschilplan
1
2
+730
-880

Uurtarief € 9,08
Verschilplan Verschilplan
1
2
+3960
+2920

-1180

-4430

-1180

-4430

-1180

-4430

-1290

-1290

-1290

-1290

-1560

-1560

+6160

+7900

+4400

+5850

+7910

+9920

-1350

-1350

-1350

-1350

-1350

-1350

+152

+339

+152

+339

+152

+339

-1180

4430

-1290
-1290
Toename
werktuigkost
en
+9920
+7910
Afname
betaaldloon
-1350
-1350
Toename
loonwerkkosten
+339
+152
Afname
overige
toeg.kosten
* N.B.R.= netto bedrijfsresultaat
** B.G.O. = bruto geldopbrengst

Bruto geldopbrengst
Debrutogeldopbrengst inplan 1daaltmet€1180,-. Dezedalingwordtveroorzaakt doorde
opbrengstverliezen indeteelt vanuienendeteelt vanzomertarwe. Eenopbrengstderving van2,5%inbeide
gewassen zorgt voor eenfinancieelverliesvanrespectievelijk €218,75 en€43 per ha.Erwordt inplan 1
2,97 hauigeteeld en 12,50 hazomertarwe geteeld.Inplan2 isdezedaling aanzienlijk groter, omdathier
deuiennaopkomst nog eenkeer afgebrandworden.Deopbrengstderving loopt danoptot 15%.
Werktuigkosten
Detotale extrajaarkostenvoor deextra investeringen zijn€1290,-. Detotale investeringenvoor de 9
elementen,deEcoridger ende4 losse armenzijn respectievelijk €3870,-,€6466,-en€390,-. Erwordt
gerekend met 6%afschrijving,3%onderhoud/verzekering en3%rente. Hetbedragvan€1290,- komt neer
op 12%vandetotale investering dieer gedaan moetwordenvoor beide plannen.Indezeberekeningen is
uitgegaan vanhetmerkSteketee.Zoalseerder genoemdzijner meerdere fabrikantenwaaronder Kress.
Dezemachine isduurder inaanschaf. Intabel6 isertevens eenberekening gedaan metdezeinvestering.
Dejaarkosten stijgen met€ 270,-endit heeft direct invloedophetnetto bedrijfsresultaat.
Betaald loon
Door gebruikte makenvandemechanische toepassingen die indegeoptimaliseerde varianten beschreven
staan, kanvoornamelijk hetaantalhandwieduren verminderdworden.Deze dalingvanurenzorgt ookvoor
hetbetere bedrijfsresultaat. Intotaal daalt hetaantalureninplan 1van 1434 naar669 uureninplan2
zelfs naar 545 uur. Standaard iser gerekend met eenuurtarief (inclusief allepremies)voor los eenvoudig
personeel(niet speciaal opgeleid personeel)van€9,08. Zoalsaleerder gezegd kandittarief per regio
sterk verschillen.Wanneer er indezomermaanden met scholierenvolgens het'premievrijarbeid'beleid
wordt gewerkt, kunnendetarieven lager liggen.Inbovenstaande tabel staandanook de berekeningen

weergegeven met uurtarievenvan€6,80 en€4,50. Bijdelagere uurtarievenwegendeinvesteringenende
opbrengstdervingen steeds zwaarder. Bijeenuurtarief van€4,50 wegen deinvesteringskosten inplan2
niet meer optegen debaten.Hetnetto bedrijfsresultaat wordt hier slechter.
Loonwerkkosten
Doordat ervoor gekozen isdat het schoffelen indezomertarwe inloonwerk wordt uitgevoerd,stijgen deze
kosten. Dekosten per hazijngemiddeld€54,-. Erwordt 2xper seizoen geschoffeld.Voor 12,5ha
betekent dit eenextra kostenpost van€1350,-.
Overige toegerekende kosten
Indezepost zittende kostenvoor energie (m.n. brandstof, smeermiddelen eneventueel kostenvoor
bewaring),voor overige grond-enhulpstoffen (bijv.transport, sorteren,spoelen),afzetkosten (bijv.keuring,
certificering,kostenveiling,etc.) enoverige productgebonden kosten (o.a.berekende rente,verzekering,
SKAL,etc). Vanaldeze posten hebben deenergiekosten de meeste invloedopdezetotale post. Inde
standaard opzetworden dehandwieduren indeteelten uienpeengedeeltelijk uitgevoerd met behulpvan
eenwiedbed.Indegeoptimaliseerde versies daalt hetwieden met behulpvaneenwiedbed evenredigen
daardoor wordt er minder energie gebruikt, doordat er minder trekker urengedraaidworden.Tevenszijn
de kostenvoor energie bijde bewaringvanuienlager, doordat er minder product opgeslagenwordtin
verband met deopbrengstderving. Indezomertarwe wordt twee keer eggenvervangen doortwee keer
schoffelen inloonwerk. Voor degewassen met opbrengstderving spreekt hetvoor zichdat de kostenwat
betreft transport, afzetkosten,etc. ook enigszins gaandalen.

3.3

Resultaten optimalisatie onkruidbestrijding op een zandbedrijf

Ookhiergeldt dat debedrijfseconomische consequenties vandegeoptimaliseerde variantenop
bedrijfsniveautot uitdrukking komen ineenpositieve of negatieve verandering inhet netto bedrijfsresultaat.
Deverschillen inhet nettobedrijfsresultaat opbedrijfsniveau staanvermeld intabel 7. Ookhierde
verschillende varianten:verschil inmerkvingerwieders (Steketee enKress),variatie inuurloonverschilin
plan 1enplan2. Intabel 7zijndeveranderingen innetto bedrijfsresultaten, brutogeldopbrengst,
werktuigkosten, betaald loon, loonwerk kosten enoverigetoegerekende kostenweergegeven enisduidelijk
te zienwat deeffecten opdit bouwplan zijn.
Tabel7
Merk vingerwieder:
Steketee

Merk vingerwieder:
Steketee

Merk vingerwieder:
Steketee

Merkvingerwieder: Kress

N.B.R.*

Uurtarief € 9,08
Verschilplan Verschilplan
2
1
-340
+570

Uurtarief € 6,80
Verschilplan Verschilplan
1
2
-1030
+290

Uurtarief € 4,50
Verschilplan Verschilplan
1
2
-1720
+20

Uurtarief € 9,08
Verschilplan Verschilplan
1
2
-610
+480

B.G.O.**

-3530

Verschillen
t.o.v.
standaard

-70

-210
Werktuigkost -510
en
+3450
Betaaldloon
+1100
-255
-255
Loonwerkkosten
+505
+5
Overige
toeg.kosten
* N.B.R.= netto bedrijfsresultaat
** B.G.O. = bruto geldopbrengst

-3530

-70

-3530

-70

-3530

-70

-510

-210

-510

-210

-780

-300

+2760
-255

+820
-255

+2060
-255

+540
-255

+3450
-255

+1100
-255

+505

+5

+505

+5

+505

+5

Bruto geldopbrengst
Debrutogeldopbrengst inplan 1daalt met€3530,-. Deze dalingwordt veroorzaakt door de
opbrengstverliezen indeteelt vanbospeen,ijssla enzomergerst. Eenopbrengstderving van2,5%inalle

drie degewassen zorgtvoor eenfinancieelverliesvanrespectievelijk €796,-, €393,- en€31,- per ha.In
plan 1wordt er 2,19 habospeen,4,38 haijssla en2,30 hazomergerst geteeld.Inplan2 isdezedaling
aanzienlijk minder, omdat hier niet met eenopbrengstderving inbospeen enijssla isgerekend.
Werktuigkosten
Detotale extrajaarkosten voor deextra investeringen inplan 1zijn€510,-. Detotale investeringen voorde
4 elementen ende4 losse armenzijn respectievelijk €3870,- en€390,-. Erwordt gerekend met6%
afschrijving,3%onderhouden3%rente.Hetbedragvan€510,- komt neerop 12%vandetotale
investering die er gedaanmoetwordenvoor plan 1.Inplan2 zijndezekosten€210,-. Erwordt hier
gerekend met deaanschaf van4 elementen,detotale investering isdan€1720,-. Indezeberekeningen is
uitgegaanvanhetmerkSteketee.Zoalseerder genoemd zijner meerdere fabrikantenwaaronder Kress.
Dezemachine isduurder inaanschaf. Intabel6 isertevens eenberekening gedaan metdezeinvestering.
Dejaarkosten stijgen inplan 1met€270,- eninplan2 met€90,-endit heeft direct invloedophet netto
bedrijfsresultaat.
Betaaldloon
Door gebruikte makenvandemechanische toepassingen die indegeoptimaliseerde varianten beschreven
staan, kanvoornamelijk hetaantalhandwiedurenverminderdworden.Deze dalingvanhet urenzorgt ook
voor het betere bedrijfsresultaat. Intotaaldaalt hetaantalureninplan 1van2181 naar 1879 uureninplan
2 naar 2060 uur (deze urenzijninclusief oogst-enverwerkingsuren). Ookindezebedrijfsopzet is
standaardgerekendmeteenuurtarief (inclusief allepremies)voor loseenvoudig personeel(nietspeciaal
opgeleid personeel) van€9,08. Zoalsaleerder gezegd kandittarief per regio sterkverschillen.Wanneer
er indezomermaanden met scholierenvolgens het'premievrijarbeid'beleidwordt gewerkt, kunnende
tarieven lager liggen.Inbovenstaande tabel staandanook deberekeningenweergegeven met uurtarieven
van€6,80 en€4,50. Bijdelagere uurtarieven wegen deinvesteringenendeopbrengstdervingen steeds
zwaarder. Bijeenuurtarief van€4,50 wegen dekosten inplan2 nognetoptegen debaten.Hetnetto
bedrijfsresultaat wordt hierdoor steeds slechter.
Loonwerkkosten
Doordat ervoor gekozen isdat hetschoffelen indezomergerst inloonwerkwordt uitgevoerd,stijgendeze
kosten. Dekosten per hazijngemiddeld€54,-.Erwordt 2xper seizoengeschoffeld.Voor 2,30 ha
betekent dit eenextra kostenpost vanongeveer €250,-.
Overigetoegerekende kosten
Indezepost zitten dekostenvoor energie (m.n. brandstof, smeermiddelen eneventueelkostenvoor
bewaring),voor overigegrond-enhulpstoffen (bijv.transport, sorteren,spoelen),afzetkosten (bijv.keuring,
certificering, kostenveiling,etc.)enoverige productgebonden kosten(o.a.berekende rente,verzekering,
SKAL,etc). Vanaldezeposten hebbendeenergiekosten demeeste invloedopdezetotale post. Inde
standaard opzetworden dehandwieduren indeteelt vanbospeengedeeltelijk uitgevoerd met behulpvan
eenwiedbed.Inplan 1daalt hetwiedenmet behulpvaneenwiedbedevenredig endaardoor wordter
minder energie gebruikt, doordat er minder trekker urengedraaidworden.Indezomertarwewordttwee
keer eggenvervangendoortwee keer schoffelen inloonwerk. Voor degewassen met opbrengstderving
spreekt hetvoor zichdat dekostenwat betreft transport, afzetkosten,etc. ook evenredig gaandalen.

Conclusies endiscussie
Debelangrijkste opbrengsten enkostenvandegeoptimaliseerde technieken zijndebesparingen urenlosse
arbeidvoor handwieden, opbrengstderving door gewasschade endejaarkosten vandeaante schaffen
machine. Opsaldoniveau zijpdevoordelen gewasspecifiek. Wanneer er alleengekekenwordt naarhet
voordeelvanhetminder aantalurenhandwiedenendaarvanafgetrokken dekostenvandeeventuele
opbrengstderving danvariëren dekosten c.q. opbrengstenvan-€433,- bijdeteelt vanbospeentot +
€780,- bijdeteelt vanuien. Bijdeteelt vanbospeenendeteelt vanijssla zijndekostenvan
opbrengstderving hoger dandeopbrengsten,maar bijdeoverige gewassen blijkt de geoptimaliseerde
variant positief. Ofdeextrajaarkosten vandenieuwe machine hiermee gecompenseerd kanworden hangt
afvanhetareaalenhetbouwplan.
Bijdeteeltvanaardappelenwordt het aantaluurhandwieden maar met 5verminderd. Ditlevert per haeen
plusopvan€45,40. Detotalejaarkosten vandevingerwieder endeEcoridge komenop €980,-.Wanneer
er 18 haaardappelen geteeldworden,kunnendezeinvesteringen pasuit.
Bijalleenvoor opkomst brandenvanuienkandeinvesteringvaneenvingerwieder weluit. Deextra
opbrengsten zijn€780,- per haendaar staanjaarkosten van€258,-tegenover. Wanneer er naopkomst
nogeenkeer gebrandwordt zijndeextra opbrengsten per hanogmaar€95,-. Bijongeveer 3 hauienkan
deze investeringweer rendabelwordengemaakt.
Deextra opbrengsten bijzomertarweenzomergerst zijnresp.€2,40 en€14,40.Tevens dalendekosten
voor drogen/schonen, etc. iets, maar deze plussenwegenniet optegendeextra kostenvoor het
schoffelen inloonwerk van€108,- perha.
Bijbospeen enijssla kunnende investeringen niet uit. Door relatief hogeprijzenweegt de opbrengstderving
te zwaar. Bijzeer hoge loonkosten (€20,-of hoger) zoudeinvestering rendabelworden.
Opbouwplanniveau kunnenbepaalde investeringen eerder uit, omdat bijvoorbeeld devingerwieder in
meerder gewassen ingezet kanworden endetotalejaarkosten danover meerder hectares verdeeldkan
worden. Uitde bouwplanberekeningen blijkt hoeveelinvloedhet uurtarief voor hetwiedpersoneel heeft op
hetnettobedrijfsresultaat. Bijdevergelijkingvanhetstandaard enhetgeoptimaliseerde kleibedrijf blijkt dat
wanneer hetuurtarief €4,50 bedraagt degeoptimaliseerde variant met hetnaopkomst brandenvande
uienniet meer rendabel is.Hetverlies bedraagt dan€880,-, maar ook hier geldt dat dezekostenop
kunnenwegentegen hetongemakvanhetwerven,motiveren,etc.vanpersoneel.
Bijdevergelijkingvanhetstandaardenhetgeoptimaliseerde zandbedrijf blijkt dat plan 1nooit uit kan.Ditis
logischwant uittabel 3 enbovenstaande tekst blijkt dat deinvesteringenvoor deteelten bospeenenijssla
niet uit kunnen.Inplan2 stijgt het nettobedrijfsresultaat inalleverschillendevarianten.
Algemene conclusie isdat deaanschaf vande machines opbedrijfsniveau,zoals beschreven staat inde
genoemde bedrijfsopzetten,welperspectiefvol zijn.Vooralwanneer ervanuitgegaan kanwordendathet
vindenvangoed engemotiveerd personeel steeds moeilijker wordt endeuurtarievenwaarschijnlijk hoger
worden.
Deberekeningen vande resultaten zijngebaseerd opopbrengsten enkosten.Hierbij is bijvoorbeeld
uitgegaan dat er altijdvoldoende personeel beschikbaar is.Ookisdetijddie eenondernemer moet
besteden aanhetwervenvanpersoneelendeadministratieve afhandelingen ervanniet meegenomen inde
berekeningen. Sommige ondernemers vindenhetookniet prettigommetveelpersoneel aanhetwerkte
zijn. Zehebben bijvoorbeeld moeite omzete motiveren enaanhetwerkte houden.Aldit soort zakenzijn
moeilijk ingeld uitte drukken,maar kunnenwelmee spelenindeuiteindelijke beslissingvoor eventuele
aanschaf vandergelijke machines.
Onderzoekers pleitenalenigejarenvoor hetgebruikvanalternatieve mechanische
onkruidbestrijdingstechnieken. Uitdepraktijk blijkt ook dat er steeds meer ondernemers vingerwieders,
torsiewieders e.d.inzetten inteeltenalskool, preienmaïs.Dezegewassen zijnechter met dehuidige
technieken ook redelijk tot goedonkruidvrijte houden.Huiverigismenvoor het inzettenvanbijvoorbeeldde
vingerwieders ingewassen alsuienpeen(juist dezegewassen hebbeneengrote arbeidsbehoefte). Toch

gevenonderzoekers aandatvingerwieders wel degelijk indezegewassen ingezet kunnenworden.Uitdeze
economische berekeningen blijkttevens dat deinvesteringen geengeldkosten,maar indemeeste gevallen
juist geld opbrengen.Vanwaar komt deweerstandtegen het inzettenvandezemachines.
Natuurlijk isdeeconomische afweging afhankelijk vande uurtarieven vanhet ingezette personeelentevens
sterk afhankelijk vandegehaalde opbrengsten, met name bijuien(opbrengstderving gaat bijhogere
opbrengsten zwaarder meewegen). Maar met het uitzicht ophet steeds moeilijker vindenvanpersoneelen
dedaardoor verwachte stijgende loonkosten kandeaanschaf vaneendergelijke machinewelaantrekkelijk
zijn. Bijnavraaginde praktijk blijkt dat hetgebruikvanmet namevingerwieders nogerg inde
experimenteer fase zit. Deéénis enthousiast endeander nogafwachtend. Deafwachtende groep isbang
voor beschadiging vandeplantenenheeft daarmee deangstvoor insleepvanziekten.Degroep
onderzoekers enpraktijkgebruikers zeggen dit nogniet geconstateerd te hebben,maar meer onderzoek
hiernazougewenst zijn. Insommige gevallen zouhet zokunnen zijndat planten er sterker vanworden.
Ommeer grip te krijgen opde resultaten vande inzetvandezemachines ismeer praktijk onderzoek
noodzakelijk. Dit onderzoek is nodigom meer inzichtte krijgen indevoorwaarden voor een succesvolle
aanpak eneenbeeldte krijgenvanderisico's enrisicobeleving vandeeventuele gebruiker. Tevens ishet
vanbelangdattelerszelf lerenomgaan met demachines. Het blijkt eenkwestie vanveelervaring opdoen
enveelexperimenteren. Eenaanpak ishet opzettenvan'machinepools'.Binnen eengroeptelers worden
dergelijke machine aangeschaft engedurende eenjaar uitgeprobeerd. Nadit onderzoeksjaar kaner
beslotenwordeneendergelijke machine zelf aanteschaffen.
Opdeze manier zijndehoge aanschafkostente overzien.Hetblijkt namelijk ook dat deéénvindt datde
bewerking met devingerwieder alsaparte bewerking uitgevoerd moetworden,omdat er andersteveel
afstemmingsverliezenzouden zijn. Eenander zegt wanneervingerwieders worden gebruikt datdeze
gemonteerd moetenworden aaneenschoffelsysteem met eenactief stuursysteem inplaatsvanaaneen
star schoffelsysteem. Deenekeuze resulteert inmeer urenarbeid(meerdere bewerkingen) endeandere
keuze inaanzienlijk hogere investeringen.
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Bijlage IBespreking enjaarkosten mechanisatie
Onkruidbestrijding inderij
Debodemaangedreven vingerwiederskunnenonkruid inderijverwijderen. Door ijzeren steunpennenslaan
derubbervingers (ook kunststof endraadborstels leverbaar) door degrondenverwijderen hetonkruid.Het
iseenmachine dieinmeerdere gewassentoegepast kanworden.Voor devingerwieder ishetvanbelang
hoeveelrijenertegelijk geschoffeld worden.Intabel4 staat per gewas aangegeven hoeveelelementener
aangeschaft moetenworden.Dezeelementen bestaan uit eenarm,waarmee deconstructie opbestaande
schoffelbalken gemonteerd kanworden,eneensetvanvingerwieders.
Erzijnmeerder fabrikanten die met vingerwieders opdemarkt gekomen zijn. Indeze studie isineerste
instantie gerekend metde prijsopgaven vanSteketee.Defabrikant Kress heeft duurdere, maar kwalitatief
betere elementen.Hetvoordeelvandit merk istevens dat deelementenaanieder type schoffel
gemonteerd kunnenworden,bijhetmerk Steketee is dit niet hetgeval.Ookis dekeuzeafhankelijk vande
matevangebruik envanbijvoorbeeldgrondsoort. Indeberekeningen opbouwplanniveau zijnmet beide
investeringen berekeningengedaan.
De torsiewiederheeft tweeflexibeletandenaanbeide zijdenvandegewasrij.Meteenwerkdiepte van2 cm
eneennauwepuntafstand wordt degrond indegewasrij opgebroken enraakt het kleineonkruid
ontworteld. Dezemachine kan,opbasisvandehuidige ervaringen alleeneffectief inhetgewas preiworden
ingezet. Indeanderegewassenblijktdeafstelling moeilijkte zijnenisdekansopschade groter.
Deaangedreveneg van Christiaanswiedt onkruiduitderijdoor eenhydraulisch aangedreven asmet
verende pennen.Opbasisvandeervaringen kandezemachine ook alleeneffectief inpreiworden ingezet.
Verder onderzoek isgewenst.
DeEcoridgerwordt indeaardappelteelt ingezet. Hiergaat hetomdeaanschaf vaneencompleet nieuwe
machine. Inplaatsvanmet messenderugte bewerken,wordt er bijdeze machine metwrijfplaten gewerkt,
waardoor schade aanstolonenenwortels beperktblijven.
Voor het schoffelen indezomertarwe endezomergerst ingekozenvoor de inzetvanloonwerk. Voordeze
gewassen zoueen3 meter balkopnauwe rijafstandaangeschaft moetenworden.Inbeide gewassenwordt
deze bewerking echter maartwee keeruitgevoerd.
Dejaarkosten vanmachines enwerktuigen bestaan uit dekostenvoor onderhoud,verzekering, afschrijving
enrente.Dezeworden intabel4 uitgedrukt alseenpercentage vandevervangingswaarde (actuele
nieuwprijs). Indepraktijk worden debetreffende werktuigen somsook tweedehands aangeschaft en/of
aangepast. Ookkaner samengewerkt worden metcollega's. Indezegevallen zullendejaarkosten lager
liggendanintabel 4 isaangegeven.
Tabel4 Berekeningtotalejaarkosten per machine, per|
Machine
Vingerwieder

Losse arm
Vingerwieder

Eventueel
merk
Steketee

Kress

?ewas(alle bedragen zijnin€ enexclusiefBTW)

Gewas

Aantal
elementen

Kostenper
element

aardappel,peen,
spruit/witte kool, prei
ui, ijssla,bospeen

4

430

5

430

aardappel,peen,
spruit/witte kool, prei
ui, ijssla,bospeen

4

630

5

630

3150
208,75

4

150

600

72

7714
6466

925,68
775,92

Losse arm
Prei
Torsiewieder
Prei
Christiaans
Aardappel
Ecoridger
* rente = 3%,onderhoud = 3%,afschrijving =6%

Totale
vervangingswaarde
1720

Totalejaarkosten*

2150
97,50
2520

258

206,40

11,70
302,40

378
25,05

Derentewordt berekend over degemiddelde waarde vandemachinegedurende delevensduur, uitgaande
vaneenrestwaarde van 10%eneenrentepercentage van6. Dekostenvoor onderhoudenverzekering

bedragen 3%.Hetafschrijvingspercentage van6 heeftte makenmet het uitgangspunt datde investering
over eeneconomische levensduur vanongeveer 16-17jaarwordtverdeeld.
Zoals aleerder gezegd kunnendeverschillende machines of elementenvaak inmeerdere gewassen ingezet
worden. Inhet enegewas zijner meerelementen nodig daninhetandere.Ookmoet hetverwisselenvande
elementenwel praktisch blijven.Soms is het noodzakelijk om bijmeerdere schoffelbalken aparte elementen
aante schaffen. Bijdeberekeningen opbouwplanniveauwordt hier bijstilgestaan.

Onkruidbestrijdingtussenderij
Dedrie bekendste systemen zijndievanEcodan,vanSmotzer envanMutsaers.DeEcodanwerkt meteen
camera encomputerbesturing. Detweecamera's registreren voortdurend degewasrijen endecomputer
bedient de hydraulische besturing opdeschoffelmachine. DeSmotzer registreert de plaatsvande
plantenrij. Het systeem geeft eensignaalaaneenelektro-hydraulischstuurventiel enkandaardoor een
optimale besturing laten uitvoerendoor eenhydraulische cilinder opdewielbesturing. BijdeMutsaers
schoffelwordt éénvandegewasrijen met eenvizier gevolgd.Debesturingwerkt hierdoor anticiperend.Er
wordt vooraf informatie verkregen over destuurrichting.
Hetvoordeelvandedrie systemen zijndat er sneller gereden kanwordentijdens het schoffelen (capaciteit)
of er kannauwkeuriger geschoffeld worden (beterewerkingvande schoffels, dusminder handwieden).Het
nadeelis dat de machine duur inaanschaf zijnennogniet altijd betrouwbaar alwordt dit steeds beter.
Tevens geeft deMutsaers schoffel problemen met afstelling oplichte zand(dal)grond die nietegaal
aangedrukt isbij deplant-ofzaaibedbereiding.

