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Inleiding
Vanuit deachtergrond omdemarkt voor biologischdynamische en ecologische (BD/EKO)-produkten te
vergroten, isvoorafgaand hieraan door LEI-DLO een
onderzoek naar destructuur van produktie, afzeten
verwerking uitgevoerd. Hiertoe is onder producenten
een enquête gehouden, evenals onder dehandelen
distributie. De enquêteresultaten slaan op het produktiejaar 1988. Deze cijfers zijn inmiddels enigszins
gedateerd omdat de omvang in areaal en aantal
bedrijven nogsterk toeneemt. Zoishetareaal sinds
1988 toegenomen van circa 6200 ha naar ruim
10000 ha. Concretere cijfers na dit onderzoek zijn
echter niet voorhanden ofverwoord ineen publikatie.
In dit onderzoek zal alleen deproduktie vande akkerbouw- en groentesector worden belicht.
De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in LEI-mededeling 425.

ProduktieinNederland
De produktie-omvang in 1988 bedroeg 45 miljoen
gulden. Tenopzichte vandetotale produktiewaarde
van landbouwprodukten inNederland wasdit0,15%.
In 1998 washet areaal vande BD-en EKO-bedrijven 6200 haendaarvan was circa 53% indesteekproef vertegenwoordigd. De relatieve verhouding in
arealen enomzet isintabel 155 weergegeven.
Uit hetonderzoek isgebleken dat de BD-akkerbouwbedrijven aanzienlijk groter (40,9 ha) zijn dande
EKO-bedrijven (24,1 ha). Het aantal arbeidsuren
vertoont eengrote spreiding, vooral opde EKO-bedrijven. Gemiddeld ligt de arbeidsinzet circa 25%
hoger dan op de gangbare bedrijven.
Voor de vollegrondsgroentebedrijven geldt ookdat
de EKO-bedrijven meer gespecialiseerd zijn dan de
BD-bedrijven. Ookhet aantal arbeidsuren perhais
op de EKO-bedrijven meer dan 100% hoger danop

de gangbare bedrijven; op de BD-bedrijven isdat
circa 50% meer.

Bedrijfsresultaten
De bruto geldopbrengst isopde BD- en EKO-akkerbouwbedrijven lager (10-20%) en de arbeidskosten
zijn, zoals reeds hierboven vermeld, 15 tot25%
hoger danopde gangbare akkerbouwbedrijven. De
verschillen inandere kosten zijn vrijwel te verwaarlozen. Het netto bedrijfsresultaat is met aannames
voor de overige vaste kosten, voor de BD-bedrijven
hoger danvande gangbare akkerbouw, envoorde
EKO-bedrijven behoorlijk lager. Dit verschil moet
vooral worden geweten aan de goedkopere arbeid
op BD-bedrijven en aan het feit dat de geldopbrengst
niet veel lager was dan opdegangbare akkerbouwbedrijven.
Ook opdeBD- en EKO-vollegrondsgroentebedrijven
blijft deomzet achter enzijn dearbeidskosten hoger
dan op de gangbare vollegrondsgroentebedrijven.
Als gevolg hiervan blijft hetnetto bedrijfsresultaatver
achter metde gangbare bedrijven. Wanneer dearbeidsopbrengst perondernemer wordt bekeken,dan
zijn de verschillen kleiner omdat er op de BD- en
EKO-bedrijven meer arbeid wordt aangewend. Wel
moet bijdeze vergelijking worden opgemerkt dat de
afzetkosten bijdeBD- enEKO-bedrijven inderesultaten zijn verwerkt. Dit geldt niet voor de gangbare
vollegrondsgroentebedrijven.

Gewasresultaten
Het bouwplan opde BD-en EKO-akkerbouwbedrijven is behoorlijk extensiever dan op de gangbare
akkerbouwbedrijven, zoals istezien intabel 156. Op
de BD-en EKO-bedrijven worden vooral meer granen en groenvoeders geteeld. Aardappelen worden
in een vruchtwisseling van 1:6tot1:10geteeld, ter-
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Tabel155. AreaalengeldopbrengstinprocentenvandeBD-enEKO-bedrijven.
BD/EKO
akkerbouw
melkveehouderij
vollegrondsgroente
fruitteelt
overig

areaal

geldopbrengst

39
47
5
2
7

19
56
21
4
<1

Tabel156. Aandeelvangewasseninhetbouwplanopakkerbouwbedrijven.
gewas
granen
aardappelen
uien
peulvrucnten
vollegrondsgroente
suikerbieten
groenvoeders
overig

BD

EKO

39
13
3
4
2
5
25
9

48
10
2
10
4
2
14
10

gangbaar '
33
27
2
7
0
21
0
10

i) BronLEI-DLO:BUL11-88/89.

wijldegangbare akkerbouw 1:3of1:4teelt.
In hetonderzoek isalleen degewasopbrengst zoals
de kg-opbrengst en prijs belicht. In hetalgemeenkan
worden geconcludeerd dat de kg-opbrengsten van
de BD- en EKO-produkten lager zijn dan vande
gangbare Produkten, maar door een hogere prijs
wordtditverschil meer dan goedgemaakt.
In de biologische akkerbouw zijn aardappelen en
granen het meest vertegenwoordigd. Hoewel de kgopbrengst van consumptieaardappelen in het jaar
1988 circa 40% lager was, wasde prijs circa 400%
hoger. De bruto geldopbrengst lag daarmee ongeveer 250% hoger. Debruto geldopbrengst voor zaaiuienlag maar liefst 400%hoger. Wintertarwe behaalde een 180-210% hogere prijs en realiseerde daardoor een gelijke ofhogere geldopbrengst.
Ook opdeBD- enEKO-vollegrondsgroentebedrijven
zijn deteeltplannen extensiever. Zezijn echter minder eenduidig dan op de akkerbouwbedrijven. Er
worden gemiddeld 12 gewassen geteeld tegen drie
in degangbare sector. Demeeste bedrijven hebben
een vijf-totzevenjarige rotatie,bestaande uitzestot
negen gewassen. De voornaamste produkten zijn
winterpeen, kroten, pompoen, prei, bloemkool, rode
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kool enopde EKO-bedrijven komen daar nogkoolrapen bij.Dekg-opbrengsten blijken 5-45% lager te
zijn danin de gangbare teelt. De prijs daarentegen
lag 15tot 150% hoger.

Perspectieven
In de akkerbouw zal vooral de prijsvorming moeten
zorgen voor goede perspectieven. Door hetextensievere bouwplan zal een deel vandelagere opbrengst
per ha hierdoor gecompenseerd moeten worden.
Een blijvende hogere prijs zal alleen bij eentoenemende vraag naar deze produkten gerealiseerd
kunnen worden. Uitonderzoek van Baggerman et.al.
(1992) hebben consumptie-aardappelen nu een
marktaandeel van circa 2,5%.
In de vollegrondsgroentesector drukt het extensieve
bouwplan behoorlijk zwaar door inhetnetto bedrijfsresultaat. Hoog salderende gewassen als prei en
bospeen kunnen niet zoals in de gangbare sector
continu worden geteeld. Ditnadeel vereist circa 10%
hogere saldi vande andere gewassen. Omdat bovendien ooknog extensieve gewassen wordengeteeld alsgrasland, moet intotaal een25-30% hoger
saldo worden behaald.

Door eenefficiënte afzet vande produkten, kunnen
de kosten voor afzet gaan dalen enkunnen de marges tussen deproducentenprijs en consumentenprijs
lager worden, waardoor deproducent kanprofiteren
van hogere saldi en de consument van lagere prijzen.
Dit onderzoek heeft een aantal vervolgstudies in
gang gezet, vooral in de richting van marktonderzoek.
Enkele opvallende conclusies daaruit waren datde
consumenten nauwelijks van het bestaan vandeBDen EKO-produkten weten en slechts een geringe
meerprijs willen betalen voor het biologische produkt.
Uit onderzoek van Hack (1993) wordt geen sterke
groei vandebiologische sector verwacht. Een marktaandeel van2% lijkt haalbaar, 6% zeker niet. Het
grootste knelpunt blijkt de geringe omvang vande
vraag te zijn. De handel en verwerking vanbiologische produkten is vaak kleinschalig of vormt slechts
een geringe produktstroom binnendeonderneming.

Samenvatting
In 1988 iseen enquête gehouden onder producenten
van biologische bedrijven. De financiële opbrengst
van de gehele sector bedroeg circa 45 miljoen gulden. Ten opzichte van detotale gangbare produktiewaardewasdit0,15%.
Het areaal aan akkerbouw en veehouderij beslaat
86% vande totale biologische oppervlakte. Opvallend is datop5%vanhet groente-areaal 2 1 % van
de financiële opbrengst wordt gehaald.
De belangrijkste conclusies uitdit onderzoek waren
dat de geldopbrengst achterblijft bij de gangbare
landbouw en dat de arbeidskosten in de meeste
gevallen flink hoger waren. De geschatte nettobedrijfsresultaat bleef daardoor verachter bijdegangbare landbouw.
Wat hetbouwplan betreft kan geconcludeerd worden
dat devruchtwisseling extensiever enveelzijdiger is.
Aardappelen worden vaak tussen 1:6en 1:10ge-

teeld, degangbare landbouw teelt tussen 1:3en1:4.
In de groenteteelt worden gemiddeld 12 gewassen
geteeld, tegenover gemiddeld drie in de gangbare
teelt.
De prijsvorming zal indeplantaardige sector moeten
zorgen voor goede perspectieven. Door hetextensievere bouwplan zal een deel van delagere opbrengst
per ha hierdoor gecompenseerd moeten worden.
Een deel vaneenhogere opbrengstprijs zalgevonden kunnen worden in lagere kosten voor de afzet,
indien deze efficiënter plaatsvindt.
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Summary
In 1988a questionaire washeld bij LEI-DLO about
the production of biological food. Thefinancial production ofthis sector wasabout 45 milion guilders.In
relation tothecurrent production this is merely 0.15
% ofthe totalproduction. Theacreage ofarable and
diary land represent 86%of all biological acreage.
Notablyis that on 5% ofthe vegetable acreage, 21%
of the total financialyield was reached.
Theoverall conclusions where that the financial yield
was lower forthe biological farms, thecost oflabour
was higher. The estimated netresult was lower than
the currentfarms.
The cropping plan was more extensive: only oncein
seven or tenyears potato's and merely eachtwo
year a monocotylecrop.
Theperspectives of the biological production should
be exist in higher prices forthe products. Only then
the extensive croppingplan can be profitable.
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