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WAT KOST RODE- OF WITTEKOLEN TELEN?
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Bedrijfssituatie, type afzet en al
dan niet bewaren beïnvloeden de
kostprijs van sluitkolen sterk.
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verkoop). De kostprijs voor plantgoed,
bemesting en gewasbescherming was
gemiddeld 2950 euro/ha of goed voor
19% van de totale kostprijs (inclusief
eigen arbeid 15 euro/uur en seizoenarbeid 11 euro/uur). Uit het taartdiagram
blijkt dat voor sluitkolen de totale arbeidskosten 44% bedragen van de totale
kosten.

Wat kost het bewaren van kolen?
Verschillende aspecten bepalen de
bewaarkosten. Wordt er gebruik gemaakt
van een eigen koelcel (= investering) of
wordt er één gehuurd? Worden verschillende groenten bewaard in de koelcel of
enkel sluitkolen? Hoe goed is de koelcel
geïsoleerd? Wat is de bewaarperiode? Op
veel bedrijven is er geen aparte meter
aanwezig die het energieverbruik van de
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De variabele (directe) kosten worden
bepaald door plantgoed, bemesting,
gewasbescherming, leveringskosten,
lonen van seizoenmedewerkers en
loonwerk, onderhoudskosten (waaronder
energiekosten, onderhoud en aankoop
van klein materiaal) en diversen (bijvoorbeeld grondanalyses). De plantafstand,
en dus de plantgoedkosten, is afhankelijk
van de grootte van de kolen die men
wenst te bekomen. Deze varieert bij
sluitkolen sterk tussen de bedrijven. Ook
de kostenpost gewasbescherming varieert sterk en wordt bepaald door onder
andere de plaag- en ziektedruk en het
type teelt (bewaring versus directe

Figuur Invloed van de buitentemperatuur op
het dagelijks verbruik - Bron: demoproject
openluchtgroenten

Tussen half januari en half april 2016
varieerde het dagelijks verbruik tussen
de 50 en 250 kWh, terwijl er geen grote
verandering was in de hoeveelheid
bewaarde sluitkolen. Het dagelijks
verbruik volgde quasi perfect de buitentemperatuur. Naarmate de koelcel beter
geïsoleerd is, zal dit effect kleiner zijn.
Ook bij het uitvoeren van een actie (bijvoorbeeld het openen van de koelcel)
werd extra verbruik waargenomen. Op
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Voorbeeld: Voor het bewaren van 300 ton
Tabel Referentieverbruik voor het bewaren van groenten - Bron: demoproject openluchtgroenten
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Een werkgroep van negen telers ging aan
de slag om de kostprijs in kaart te brengen. Tijdens het project werd de kostprijs
van rode- of wittekool bestemd voor de
verse markt en geteeld in het najaar
bepaald. De verschillen tussen de bedrijven, net als de verschillen in afzet (bijvoorbeeld koolgrootte, diverse verpakkingen en direct leveren versus
bewaren), zorgen voor een grote variatie
in kostprijs voor rode- en wittekolen.
Zeven van de negen bedrijven in de
werkgroep bewaren sluitkolen, waarvan
ongeveer de helft lange bewaring. Daarom is het belangrijk om als teler zelf aan
de slag te gaan en de kostprijs op je
bedrijf te bepalen.

koelcel meet, waardoor men de energiekosten niet kent. Een groot aantal factoren beïnvloeden het energieverbruik:
isolatiegraad, bewaartemperatuur,
buitentemperatuur, product en hoeveelheid. Daarnaast is het niet evident om de
bewaarkosten te berekenen voor een
bepaalde groente als er meerdere gewassen in de koelcel bewaard worden.
Tijdens het project werd een meting via
dataloggers uitgevoerd op twee bedrijven, waar enkel rode- en/of wittekolen
werden bewaard in de koelcel, om verbruiksdata te verzamelen.
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In Vlaanderen telen zo’n 420 landbouwers ongeveer 800 ha
sluitkolen. Hiervan is 54% voor de verse markt bestemd.
Wat is de kostprijs voor het telen van rode- of wittekolen en
het bewaren van deze sluitkolen op het bedrijf, was de focus in het demoproject ‘Openluchtgroenten: verhogen van
de rentabiliteit door inzicht in de kostenstructuur’. – Luc De
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Investeringskosten, waaronder gebouwen,
machines en materiaal, werden zoals in
de bedrijfseconomische boekhouding
Tiber berekend als afschrijving (inclusief
intrest) per ha in de vaste kosten. Een
afschrijving (euro/ha) wordt bepaald door
het aankoopjaar en -prijs, de levensduur,
een gebruikspercentage in de sluitkoolteelt en het areaal. Voor de levensduur
(afschrijvingstermijn) voor gebouwen
werd 20 jaar gehanteerd, voor tractoren
12 jaar en voor andere investeringen
tussen de 10 en 15 jaar (koelcel 15 jaar).
Dit betekent dat voor een investering na
het verstrijken van de geschatte levensduur geen afschrijvingen meer worden
meegerekend. Daarentegen dragen
afgeschreven investeringen veelal bij tot
extra onderhouds- of herstellingskosten
(= variabele kosten).
De afschrijvingskosten verschillen sterk
tussen de bedrijven en worden beïnvloed
door bovenstaande factoren, maar ook
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De afschrijving van een koelcel
varieert0,4
in het project van 0 euro/ha
(boekhoudkundig afgeschreven) tot
0,3 (0 – 30% van de totale
452 euro/ha
afschrijvingskosten).
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Bij tractoren varieert die tussen
227 en 490 euro/ha (6 – 16%).
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Voor investeringen nodig voor oogst
en marktklaar maken, varieert de
afschrijving van 0 tot 1140 euro/ha
(of 0% tot 37% van de totale afschrijvingskosten).

0-37%

door het type bedrijf. De afschrijving van
een koelcel varieert in het project van 0
euro/ha (boekhoudkundig afgeschreven)
tot 452 euro/ha (respectievelijk 0% en
30% van de totale afschrijvingskosten).
De afschrijving van tractoren varieert van
227 tot 490 euro/ha (respectievelijk 6% tot
16% van de totale afschrijvingskosten).
Voor investeringen nodig voor oogst en
marktklaar maken, varieert de afschrijving van 0 tot 1140 euro/ha (of 0% tot
37% van de totale afschrijvingskosten).
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Investeringen

Overzicht van de kostenverdeling in de
sluitkoolteelt in teeltseizoen 2015-2016
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basis van de verzamelde verbruiksdata
werd een kengetal (= het verbruik per ton
per dag in functie van de buitentemperatuur) bepaald. Met dit kengetal kan het
verbruik geschat worden. Bij een buitentemperatuur van 7 °C bijvoorbeeld, werd
een kengetal verkregen van 0,5 kWh/ton/
dag. Dit komt overeen met een dagelijks
verbruik van ongeveer 50 kWh bij het
bewaren van 100 ton sluitkolen. Het
inkoelen van een product is veel energieintensiever dan het bewaren van hetzelfde product, zeker als er geoogst werd
bij warmere temperaturen. Voor het
inkoelen van groenten zijn ongeveer
zeven dagen nodig en ligt het kencijfer
ongeveer driemaal hoger dan tijdens het
bewaren.
Voorbeeld Voor het bewaren van 300 ton
sluitkolen van september tot eind april
(zeven dagen inkoelen, 242 dagen bewaren) bij een gemiddelde buitentemperatuur van 7,54 °C wordt 40.800 kWh
verbruikt, wat neerkomt 8980 euro
energiekosten (0,22 euro/kWh). Stel dat
300 ton sluitkolen bewaard worden tot
eind mei in plaats van eind februari, dan
is er een extra verbruik van 20.700 kWh
of extra kostprijs van 4555 euro (gemiddelde buitentemperatuur 10,07 °C en
kengetal 0,61 kWh/ton/dag). Naast de
extra kosten om langer te bewaren,
kunnen er ook opbrengstverliezen zijn
door uitdroging of ziekte. Een goede
kwaliteit bij het oogsten en goede bewaring (tegengaan van uitdroging) is nodig
om de opbrengstverliezen te beperken.

De totale vaste kosten bestaan uit pacht,
afschrijvingen van gebouwen, machines
en materiaal en algemene bedrijfskosten
(onder meer verzekeringen en dienstverlening).
Deze gegevens werden verzameld in kader van het demonstratieproject ‘Openluchtgroenteteelt: verhogen van de rentabiliteit door inzicht in kostenstructuur’ van
het Departement Landbouw & Visserij en
uitgevoerd door Boerenbond, PCG, Inagro
en PSKW.
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