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ïïeteluchtomaten worden geplant vanaf eind februari.
Teeltteehnisch gezien is het gunstig om in verband met de vroeg
heid grote planten uit te planten.
Grote planten met een gewicht van meer dan 30 gram per plant
kunnen in verband met de hoge kosten - vooral transportkosten eigenlijk niet door plantenkwekers worden geleverd.
Voor het telen van grote planten is men dan aangewezen op het
eigen bedrijf waar planten van 4 & 5 weken oud gedurende 4 tot
5 weken worden afgekweekt.
Uit proeven zijn wel opbrengstverschilien bekend van planten met
verschillend plantgewicht (grotere en kleinere planten).
Over de kosten van het zelf afkweken was weinig informatie
beschikbaar.
Het zelf afkweken van tomateplanten is de laatste jaren steeds meer
va/«, het eigen bedrijf verdwenen en terecht gekomen in handen van
de plantenkweker.
In dit onderzoek is een poging gedaan om de kosten van zelf
afkweken te berekenen en te vergelijken met de kosten van pootbare
planten van de plantenkweker.
Ook zijn de opbrengstverschillen van planten met verschillende
gewichten (van verschillende herkomst) hierbij betrokken.
Aan de arbeidsorganisatie in verband met het zelf afkweken is hier
geen aandacht besteed. Zelf afkweken komt over het algemeen voor op
bedrijven waar voldoende vakbekwaam personeel aanwezig is.

3.
Hoofdstuk I. Enquête over de opkweek van de heteluchttomaat.
"1 « 1 • Doel «
Berekening van de kosten van de afkweek van de heteluchttomaat. Deze kosten worden uiteindelijk vergeleken met de
p*ijs van een rechtstreeks poofbare plant van de plantenkweker»
Daarnaast wordt ook de 'bezettingsgraad nagegaan van de
diverse 'bedrijven, dit is liet percentage dat aangeeft hoeveel
dagen per jaar de kas "bezet is met een gewas#
1,2« Opstellen van de vragen.
Eet opstellen van de enquête is gebeurd in overleg met
ir. A„J» de Tisser, Er is zo veel mogelijk geprobeerd $en
logische lijn in de enquête te houden.
Allereerst werd er aandacht besteed aan enkele algemene
gegevens, daarna kwam het teeltplan aan de orde. Dit teeltplan
is bekeken vanaf de hoofdteelt van 1974 tot de hoofdteelt van
1975.Op deze wijze kon de besettingsgraad bepaald worden.
Daarna kwam de uiteindelijke opzet van de enquête aan de orde,
n.l. het verza.melen van gegevens betreffende de afkweek op het
eigen bedrijf, .Allereerst werden vragen opgenomen omtrent teelttechnische zaken, daarna vragen betreffende materialen,
verzorging gewas, brandstof en arbeid. Hierop aansluitend kwamen
de wat moeilijkere vragen voor de tuinder, n.l. de materiaal»
kosten en de arbeidsuren. Uiteindelijk werd de enquête besloten
met de vraag waarom men nou eigenlijk zelf afkweekt.
(Zie ook bijlage

).

1.3. 'Verzamelen van adressen.
Dit leverde aanvankelijk nogal wat moeilijkheden op omdat er niet
zoveel bedrijven meer zijn die zelf de tomaten afkweken voor de
heteluchtteelt. Maar via de regionale voorlichtingsdienst via de
heren C. v.d. Zon en J. van Nierop kregen we toen een 12-tal
adressen. Deze 12 adressen kwamen op één na allen voort uit de
studieclub Westerlee.
Het gebied rond Westerlee blijkt het enige begied te zijn binnen
het Z.H.G. waar nog relatief veel heteluohttomaten zelf afgekweekt
worden.
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1»4* Het enquêteren.
Allereerst werd er een proefenquête gehouden op een bedrijf;
gedurende dit proefdraaien werd al snel duidelijk dat we geen
ingrijpende veranderingen in de enuqête hoefden aan te brengen.
Nadat de schoonheidsfoutjes eruit waren gehaald werd snel
overgegaan tot het eigenlijke enquêteren.
Daar deze adressen van de regionale voorlichtingsdienst kwamen
en de tuinders via die weg al hun medewerking toegezegd hadden,
hoefden ze van te voren niet teKonisch benaderd te worden,
ïïog interessant was dat er in het gebied rond Westerlee zowel
tuinders zijn die in perspotten afkweken als tuinders die in
plastic potten afkweken, zodat daar ook een vergelijking tussen
getrokken kon worden.
1.5« Moeilijke punten tijdens enquêteren,
ju Brandstofverbruik;
He meting van het verbruik van het aantal m^ gas» al de
bedrijven gebruikten nl. gas, was .in vrijwel alle gevallen
niet te realiseren.
Het meten was .onmogelijk omdat de bedrijven gedurende de
afkweek van de tomateplant in een ander gedeelte van hun
kasruimte nog bezig waren met het oogsten van sla. Bij deze
sla moest nog gestookt worden. Meting zou wel mogelijk geweest
zijn als op iedere kachel

een urenteller, voor het aantal

uren dat er gestookt wordt, gemonteerd zou zijn. Dit was
nergens het geval.
Het brandstofverbruik is daarom bepaald uit schattingen van de
tuinder en uit normatieve gegevens,
b. Arbeidsuren:
De meeste arbeidsuren zijn verkregen doordat de tuinder ze
zelf genoteerd had, daartoe was een formulier op het bedrijf
achtergelaten dat later weer opgehaald is. Enkele tuinders
voelden er niet voor om een dergelijk formulier in te vullen,
deze hebben dan ook het aantal uren geschat. De planturen
zijn allemaal door de tuinder gesohat ómdat de enquête voor
het planten uitgewerkt moest zijn.
De geschâtte uren zijn ook weer afgewogen tegen de normatieve
uren.

5.
1.6. Uitwerking,
Nadat alle gegevens, met uitzondering van de arbeidsuren,
verzameld waren is "begonnen met de uitwerking van de enquête.
Op het teeltplan komen we in hoofdstuk III terug. In dit
hoofdstuk wordt alleen ingegaan op de afkweek van de
heteluchttornaat.
1.6.1. Kostprijsberekening.
Bij de kostprijsberekening is met opzet het planten erbij
betrokken omdat een plant die bij de tuinder afgekweekt wordt
awaarder is dan een pootbare plant die van de plantenkweker
komt. (Zie voor details hoofdstuk li). Het aantal planturen
zal dan voor deze plant hoger liggen dan voor de plant van
de plantenkweker.
Het afkweken valt te verdelen in een 5-tal methoden, n.l.s
a. Het afkweken in een 2 1. plastic pot.
b_, Het aficweken in een 9 of 10 cm perspot,
<3, Zelf zaaien en de plant helemaal afkweken.
Deze laatste methode komt maar incidenteel voor, daarom laten
we deze methode buiten beschouwing.
De overige twee methoden gullen we met elkaar vergelijken.^
De verwarmingscapaciteit bedraagt gemiddeld 250 Kcal per m
afkweekruimte,

2
De kosten worden steeds berekend per 1,000 m afkweekruimte.
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Plastic pot

Perspot

Aantal planten

10.000

13.1)00

Leeftijd plant als ze op het bedrijf komt

54 dagen

38 dagen

Aantal dagen afkweken

30 dagen

24 dagen

ƒ.

ƒ.

Direkte teeltkosten;
- Stookkosten 2."]5m /m /week à ƒ. 0,08

943,-

754,-

- Afleveringskosten plant, incl, zaad

» 3.000,-

en transportkosten
- Potgrond-S.T, Press (+ 18

à ƒ.42,-)

"

" 3.900,-

764,-

»

- Turfmolm als grondbedekking

280,-

- Plastic-strookjes, 3.165 str, meter
à ƒ. 2,25 (netto-prijs) per' 100 str. meter
- Meststoffen

71,15,-

- Bestrijdingsmiddelen

25,-

- Steunmateriaal ('afschr. + rente)
- Plastic pot (afsehr. + rente)
- Plastic afacheidingswand (afschr. + rente)
Totale direkte teeltkosten
DIREKTE TEELTKOSTEN PER PLANT
Arbeid.

43,~
495,35,-

35,-

ƒ.5.366,-

ƒ.4.994»-

53,7 ct.

38,4 ct.

Plastic pot

- Potten vullen
- Planten binnenrijden

Perspot

26 uren
)

- Plant in de pot planten )

16 uren

- Plastic potten uit elkaar zetten (incl.
uitrollen plastic-strookjes)

8 uren

- Turfmolm aanbrengen

6 uren

- Planten binnenrijden+uit elkaar zetten

17 uren

- Steunmateriaal aanbrengen (stokje+elastiekje)20 uren
-• Draaien (3x)

8 uren

- Ziektebestrijding

2 uren

- Aanbrengen+opruimen plasticafscheidingswand

4 uren

- Watergevens slang(3x)

8 uren

regenleiding (4x)

4 uren

2 uren

- Planten

30 uren

43 uren

- Toezicht op plant en klimaat

10 uren

10 uren

122 uren

92 uren

ƒ.1.708,-

ƒ.1.288,-

17,1 ct.

9,9 ct,

Totaal aantal uren
Uurloon ƒ.14,- Totaal arbeidskosten
ARBEIDSKOSTEN PER PLANT

Plastic pot Perspot
DIREKTE TEELTKÖSTEH PEE. PLAÎTT

53.7 ct.

ARBEIDSKOSTEN PER, PLAST

17.1

ob.

9,9 ct.

TOTAAL

70.8 ct.

48,3 ct.

38,4 Ct.

Koopt men een pootbare plant in maart, de meeste tuinders planten
+ 1 maart, in een 9 cm perspot bij de plantenkweker dan kost
deze het volgende?
Basisprijs

36 ct.

Zaad

7 ct.

Meerprijs 9 cm perspot» uitgezet

9 ct.

Totaal

52 ct.

Hierbij moeten 34 uren, (« normatief) voor het plan,ten va.n
10.000 stuks bijgeteld worden. Dit is omgerekend per plant bij
een uurloon Tan ƒ. 14«-, 4*7 et. per plant.
De plant van de plantenkweker gaat dus inclusief planten
kosten, 52 ct, + 4,7 ct. = 56,7 et.
Koopt men deze plant in februari dan wordt de basisprijs met 2 ct.
verhoogd, en wordt de uiteindelijke kostprijs 58,7 ct.

j

Ook dient nog vermeld te worden dat als men een stokje + elastiekje
bij de plant gezet wil hebben van de plantenkweker, men hier 5 ct.
voor betaalt. De prijzen worden dan voor levering in maart of
februari resp. 61,7 ct en 63,7 ct.
1*6.1.1. Enkele nadere verklaringen en toelichtingen,
a. Direkte teeltkooten.
""
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- Er is uitgegaan van een bedrijfsoppervlakte van 8.000 m .
- Als potgrond bij de plastic pot. wordti S.T. Press gebruikt,
dit is een erg veerkrachtige potgrond die veel water op kan
nemen. De planten komen op het bedrijf in een 6 cm perspot;
deze worden dan met de perspot in de 2 1, plastic pot, die eerst
gevuld wordt met S.T. Press, gezet.
Bij het afkweken in de perspot krijgt men een plant in een 9 of
10 cm perspot op het bedrijf.
- Turfmolm of ander organisch materiaal als grondbedekking wordt
alleen gebruikt, "bij de perspotten, de tuinders met plastic
potten gebruiken plastic-strookjes. De turfmolm wordt gebruikt
om de planten niet rechtstreeks in de grond te laten wortelen,
de planten wortelen nu in de turfmolm zodat men een groot wortel
oppervlak krijgt zonder dat deze wortels bij het draaien in grote
mate beschadigd worden.

8

- Twee typische zaken, •vindt men terug in de meststoffen en
bestrijdingsmiddelen. De drie tuinders met plastic potten mesten
'bij via de slang (+ 1 ato), terwijl de tuinders met perspotten
dit vrijwel niet doen. Bij de bestrijding (insekten) vindt men
juist het omgekeerde beeld»
- Steunmateriaal wordt alleen gebruikt bij de plastic pot» de reden
hiervan is dat deze plant groter is dan een plant in een perspot.
b.

Arbeid,

- Het potten vullen is inclusief het neerzetten in een lange rij
midden in de kap,
- Het draaien of verzetten van de plant gebeurt + 3 keer om de plant
niet de kans te geven om door te wortelen in de kasgrond. Doet men
dit niet dan 'breekt men straks als men gaat planten grote wortels
af; dit betekent niet alleen een groeiremming, maar bèvendien zijn
invalspoorten voor Fusarium ontstaan. Draait men een paar keer
dan 'breekt men alleen maar de haarworteltjes aff er ontstaat
bovendien een mooi wortelstelsel. .
Op plastic strookjes is dit draaien niet nodig omdat de plant toch
niet kan doorwortelen.
- De tuinders die afkweken in plastic potten besteden meer aandacht
aan het watergeven, zij doen dit namelijk via de slang, de tuinders
die afkweken in perspotten nemen genoegen met het watergeven
d.m.v. de iregenleiding.
- Planten. Het aantal plantureo. is een merkwaardige post in de
berekening. De tuinders die afkweken in plastic potten hebben
30 urennodig?er 10,000 planten. Zou men deze 30 uren omrekenen
f

voor de 13»000 perspotten dan komt men op 13/10 x 30 » 39 uren.
De tuinder die afkweekt in de perspot gebruikt echter 43 uren
om zijn planten te poten, dit is des te merkwaardig

omdat de

perspot planten gemiddeld genomen .iets kleiner zijn. dan de
plastic pot planten. De oorzaak van dit verschil moet men dan ook
zoeken in een betere mechanisatie en misschien een betere arbeids
organisatie van de bedrijven met' plastic potten»
1.6,2. Waarom zelf afkweken?
,Als redenen van zelf. afkweken werden» in volgorde van belangrijk
heid, gegeven;
a. Zwaardere plant, de plant is bovendien verder in zijn trosontwikkoling.
b. Harde» stevige plant.

.
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_c. De plant is goedkoper»
d. De plant is gewend aan het klimaat, bij de plaatenkweker
worden de planten altijd opgekweekt m.b.v. buizenverwarming»
1

Discussiepunten
a, Arbeid»
De faktor arbeid is een post die veel tuinders, vooral
tuinders met een vaste arbeidsbezetting, niet tellen. Ze
gaan ervan uit dat die arbeidskrachten ook op het bedrijf
aanwezig zijn, ook als ze de tomateplanten zelf niet
afkweken. Vooral op de vrijdagen, dan kan er nl. geen sla
geoogst worden, sou men deze arbeidskrachten naar huis moeten
sturen, terwijl ze toch doorbetaald moeten worden.
In feite kosten die arbeidskrachten voor de afkweek niets
aldus de betreffende tuinders. In onze kostenberekening
hebben we dan ook een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
direkte teeltkosten en arbeidskosten per plant, zodat elke
tuinder voor zich kan bepalen welke kosten op zijn bedrijf
van toepassing zijn.

Id. Afschrijving + rente duurzame produktiemiddelen (d.p.m.)»
Voor rente + afschrijving van de d.p.m. is niets in
rekening gebracht. De reden hiervan is dat men toch gedurende
de periode dat de kas leeg ligt rente + afschrijving in
rekening moet brengen, ook als men zelf niet afkweekt. Men kan
dus de rente + afschrijving het beste op de eigenlijke teelt
laten drukken.
Men kan er ook van uitgaan dat de teeltplannen van de tuinders
die zelf afkweken en van de tuinders die niet zelf afkweken
gelijk zijn; m.a.w. de rente + afsohrijving kan men ook op
dezelfde manier over de verschillende teelten verdelen.
1.8.Konklusie.
Kweekt men in een plastic pot af dan zijn de totale kosten
ongeveer 10-15 cent hoger dan wanneer men een pootbare'plant
in een perspot' koopt van de plantenkweker.
Kweekt men zelf in een perspot af dan zijn de totale kosten
5-10 cent lager dan,<âe pr,xj# van 'een plant van eett plantenkweker,
zeker als de tuinder de arbeid in de vorm van een vaste arbeids
bezetting tóch beschikbaar heeft.
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Hoofdstuk II. Plantgewichten en vfaarde~bepal.il
In aansluiting op de enquête zijn ook de piantgewichten "bepaald bij
het planten, in samenwerking met de onderzoeker op het Proefstation
(de heer Klapwijk),
Interessant was dat "big de gewiclrbsbepaling er zowel planten waren
die door de tuinders zelf afgekweekt waren in,pers- em plastic pot
als pootbare planten van de pi antenkweker.
2.1. Waarom planten wegen?
Het blijkt in de praktijk dat er een duidelijke relatie is
tussen het plantgewicht bij mitplanten en de kg opbrengst.
Een hoger plantgewicht bij uitplanten gaat samen met een hogere
kg opbrengst. Deze hogere kg opbrengst ligt bovendien geheel
in de eerste 4 à. 5 weken van de oogst, wat in dit geval een
periode is met relatief hoge tomatenprijzen.
la 4 à 5 weken oogsten aijn de kg opbrengsten per week van een
lichtere en zwaardere plant (bij uitplanten) gelijk
(aie figuur t!. ).
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2.2 Plantgewichten.
In onderstaande tabel staan de plantgewichten vermeld van de
bedrijven die zelf hun planten afkweken i, de eerste 3 kweken
af in plastic pot, de volgende 7 kweken af in perspot»
De bemonstering heeft plaats gevonden op 24 en 25 februari
1975.
Tabel 1. Plantgewichten in grammen per plant (gemiddelden
en traject van hoogste (li) naar laagste (L)
.
Yolg.no.

Z TróCl 1 •—
datum

Traject
Gewicht
in grammen { H~L

1

27/12

37

42-29

2

27/12

57

7O-4O

5

27/12

38 •

42-30

4

2/1

'19

21-15

5

1/1

24

28.-17

6

1/1

25

41-21

7

1/1

31

43-25

8

30/12

31

37-27

9

3O/I2

27

35-18

10

27/12

27

35-22

Opmerking.
a. De planten in plastic pot zijn duidelijk zwaarder dan de
planten in perspot, het verschil bedraagt +10 gram. Deze
10 gram zijn niet volledig aan de plastic pot toe te schrijven»
een gedeelte van het verschil komt ook op rekening van een
nauwkeurige behandeling. Bovendien zijn de planten in perspot
gemiddeld genomen 3 dagen jonger dan de planten in
plastic pot.
2.3. Waardebepaling pootbare planten.
.3.1• Uitgangspunten.
We gaan er va.nuit dat een gemiddeld pootbare plastic pot plant
40 gram weegt. Een pootbare perspotplant weegt 50 gram; in
tabel 1 lig£ dit echter iets lager,' ïöaar dit monstei? is
gemiddeld enkele dagen voor het uitplanten getrokken.

12.

Het gemiddeld gewicht van de pootbare plant van de plantenkweker
wordt door de dee kun ci i gen ge sc hat op 25 gram; bij de samenstelling
van dit verslag waren er pas van twee bedrijven gewichten bekend
van pootbare planten van de plantenkweker en dese 'bedroegen
reap. 26 en 21 gram per plant»
Uit proefresultaten van de proeftuin Breda en de heren Klapwijk
en Buitelaar (beiden verbonden aan het Proefstation, alhier), blijkt
dat bij plantgewichten die liggen tussen de hierboven aangegeven
25 tot 40 ,gram, de meeropbrengst per gram plantgewielit bij het

2

uitplanten 80 gram vruchten per m

bedraagt. Deze meeropbrengsten

liggen voor eind februari geplante heteluchttornaten. normaal
gesproken in de weken 19 t/m 25 bij relatief hoge tomatenprijzen
vaïl

ƒ» 1 » 20 per kg.

Be plantenkwekers plant kost 52 cent. De kostprijs voor de zelf
afgekweekte planten bedraagt excl. planturen voor de plastic pot
planten 66 cent en, voor de perspot 43 cent.
2
Tabel 2. Plantkosten en het benodigde hogere saldo in guldens per m .
PIantgewicht
in g. per plant

Plantkosten
in guldens
per m2

Hoger saldo
nodig in guldens
per ni2-

25

2,7x0,52-1,40

30

2,7x0,45=1,16

0,24

40

2,7x0,66=1,78

0,38

2.5.2. Berekening.
Opbrengst 1 kg tomaten
1 kg tomaten 1 ƒ. 1,20 per kg
Afzetkosten

ƒ. 1,20
ƒ.0,08
""

0.29

ƒ. 0,91
£i-2i22

15.
Tabel 3» Hogere prod.uk.tie en te verwachten hoger saldo per m2.
Plantgewicht
in g.per
plant

Hoge re prod. Te verwachten
in g./m2
hoger saldo
in gld./m2

Resteert 1)
in gld./m2

25
50

400

0,J6

0,36-(-0,24). « tf,60

40

1200

1,08

1,08-0,38 =0,70

1) na aftrek van hogere plantkosten
Uit tabel 3 blijkt duidelijk dat een zelf afgokweekte plant
een hogere waarde heeft dan een pootbare plant van de
plantenkweker. Het hogere saldo per m2 bedraagt resp. voor
de plastic- en de perspot ƒ. 0,70 en ƒ. 0,60 .
Hieruit volgt weer dat de verschillen tussen zelf afgekweekte
planten in een plastic pot en een perspot gering zijns de
planten uit een plastic pot kosten per m

kas ƒ. 0,62 meer

en, leveren ƒ. 0,72 meer op dan de planten in een perspot.
2.4.

Konklusie.
De kostengegevens staan meer vast dan de opbrengstverschillen
bij verschillende plantgewichten.
De opbrengsbverschillen zijn steeds, in proeven gevonden,
waarbij alle objecten dezelfde behandeling kregen. In de
praktijk komt het vaak voor dat bij zware planten na het
uitplanten een groeiremming optreedt; in zulke gevallen zal de
meeropbrengst kleiner zijn dan begroot.
Een feit blijft dat onder gelijke omstandigheden planten van

40 gram, afgekweekt in een plastic pot, in vergelijking met
plantenkwekersplanten van 25 gram, een meeropbrengst kunnen
geven die ongeveer 3x zo groot is als de meerkosten, reep.
2
2
ƒ. 1,08 per m en ƒ. 0,38 per m (tabel 3).

14.

Hoofdstuk III. Bezettingsgraad en teeltplan»
3.1. Bezettingsgraad op de bezochte bedrijven.
In de enquête was ook het teeltplan opgenomen, Aan de•hand van de
diverse plant- en rooidata konden we de bezettingsgraad van de
beteelbare oppervlakte bepalen,
CL©
Het betreft hier 11 bedrijven, van het 12
was geen teeltplan
beschikbaar.
Tabel 4 geeft een overzicht van de bezettingsgraad van deze
bedrijven. Verder zijn de teelten (hoofdteelt + 1 of 2 keer
sla) gesplitst naar het aantal dagen, dat iedere teelt in
beslag neemt.
Tabel 4 . Kasgebruik in dagen en bezettingsgraad in procenten
Bedrijf

Sagen
Bezettingsh o o f d t e e l t s T a ~ T T ^ Ï Ï Ï ^ a ' T 2 T " graad

1

184

98

-

77

2

191

91

49

81

3

199

89

-

79

4

192

98

-

79

5*

168

51

6*
7»

198 '
162

44

91

84

8*

168

50

95

87

9

154

43

70

77
70
89

108

91
-

10

143

100

_

11

185

62

73

86
84

* = afkweken in plastic pot
Toelichting en verklaring op tabel 4«
a. Be bezettingsgraad is berekend over de periode van
1 maart 1974 - 1 maart 1975»
b. Voor de höofd- en elateelten wordt steeds de kasruimte
volledig benut, met uitzondering van bedrijf no. 2, daar
cLô
.
neemt de 2
elateelt sleohts 27?& Tan de totale kasruimte
in beslag»

c,. De bezettingsgraad kan nooit 100$ bedragen.
Het grondontsme11e n met methylbromide alleen al vraagt
+10 dagen.
De teeltwisseling na tomaten vraagt 3-5 dagen. Eekent
men er nog enkele dagen bij voor de wisseling na de sla,
dan blijkt dat de maximale bezettingsgraad op 95$ kan
liggen.
d. De bezettingsgraad van de bedrijven die in plastic potten
afkweken ligt gemiddeld op 85$. De gemiddelde bezettings
graad van de bedrijven die in perspotten afkweken ligt
op 81$.
£• 5 van de 4 plastic pot bedrijven telen 2x sla. Eet vierde
bedrijf (no. 6 in tabel 1) heeft een lange hoofdteelt met
aansluitend een lang durende slateelt, zodat uiteindelijk
toch een hoge bezettingsgraad gehaald wordt,
f. Bedrijf no. 11 valt op door zijn hoge bezettingsgraad.
Een gedeeltelijke verklaring hiervoor is, dat dit het
enige bedrijf was met komkommers als hoofdteelt (de overige
teelden

tomaten), hier vond geen grondontsme11ing

plaats. De totale tijdwinst komt hierdoor op 10 à 15 dagen,
wat overeenkomt met een 3 à 4$ hogere bezetting.
. Vaste arbeidsbezetting.
In tabel 5 vindt men resp. de oppervlakte van het bedrijf,
de vaste arbeidsbezetting en de oppervlakte per vaste
arbeidskracht.

16.
Tabel 5» Bedrijfsoppervlakte en vaste arbeidsbezetting.
Bedrijf

Oppei'vlakte
in m2

Yaste arbeidsbezetting

Opp. in m2 per
vaste arbeids
kracht

1

10,000

1

10.000

2

6.000

2

3.OOO

3

11.500

2

5.750

4

11.000

MC

4.4OO

5

8.500

2

4.250

6

5,000

2

2.5OO

7

6.700

?--ir

2.680

8

8.700

3

2.9OO

9

9 . 800

1

9.800

10

5,000

1

5.OOO

11

8,000

1

8.000

12

6,000

2

3.OOO

gem.

8,000

1,83

4» 400

Opmerkingen»

WninOTiiniiBMiiai I i'p •••! I •m I li"lia •• •<Tii ' r

2
2
a. Bedrijf no, 4 iß groter dan 11 ,000 m » maar 11.000 m werd

gebruikt voor de tomatenteelt. Het aantal vaste arbeidskrachten
is dan teruggerekend naar de oppervlakte geteelde tomaten.
b. De bedrijven 1» 3» 9> 10 en 11 besteden gewasverzorging uit»
Bedrijf no, 10 besteedt zelfs een gedeelte van. het oogsten uit.
Konklusie »
Bedrijven met een oppervlakte van meer dan 5*000 m

2

per vaste

arbeidskracht zullen werk moeten uitbesteden of los personeel
moeten aantrekken. De bedrijven die afkweken in plastics potten
zitten wat ruim in hun arbeidskrachten.
3.3 Teeltplan.
De teeltplannen kunnen we globaal indelen in twee groepen:
a. Korte tomatenteelt (tot + 15 augustus) + 2 keer sla.
b. Doorteelt tomaat (eind september) + 1 keer sla»
Van de 10 tomatenbedrijven hadden 5 bedrijven een teeltduur van
184 - 199 dagen (6 maanden of langer), de overige 5 bedrijven
een teeltduur van 143 - 16Ö dagen.
Tan' de bedrijven met "Sen laüge teeltduur had alleen bedrijf no. 2 op
27$ Tan de oppervlakte 2x sla, de overige hadden slechts 1 slateelt.
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Van de 5 bedrijven met een kortere teeltduur hadden
4 bedrijven 2 slateelten.
Het is derhalve interessant om de financiële resultaten van
deze twee teeltplannen met elkaar *te vergelijken. We gaan
er vanuit dat de korte tomatenteelt onefcreeks 15 augustus
wordt beëindigd en de doorteelt 6 weken later (eind
september).
Voor onze vergelijking moeten we dus 6 weken langere
tomatenteelt vergelijken met 1 extra, alateelt.
2
We gaan steeds uit van 1.000 m kasruimte.
3.3.1.Extra slateelt.
Opruimen tomaten

15 augustus

Grondontsmetten <

20-25 augustus

Planten sla

1-20 september
2
20 per m

Aantal planten
Oogsten sla

10 oktober - 15 november
2
18 per m

Aantal oogstbare kroppen

Gem. prijs week 4"! t/m 45 (10 okt-15 nov) Bruto geldopbrengst
2
van exportsla.
15 kg/100 stuks.
per 1.000 m
a. Prijspeil '69-f71 «ƒ.11,90/100 stuks

ƒ. 2.142,-

b.

»

'72-'74

» .

"

5-805,-

c.

"

'69i'74 :ƒ.22,07/100

»

"

3.973,'

32,25/IOO

2
Kosten in guldens per 1.000 m ,
Direkte teeltkosten.
Aardgas

; 1.000 v? à ƒ. 0,08

Slaplanten: /.25»-/l.000 stuks
Alg. kosten (bemesting+ziektebestrijding-tdiversen)
Pusthuur

ƒ.
11

80,.
500,.
24O,.
70,-

Totale direkte teeltkosten

890,-

Arbeidskosten{125 uren à ƒ.14,Totale kosten (exol.provisie)

ƒ.
2.640.«MÜIlMiBwJtwIliM

18.

Yeilingprovisie 5$.
Opbrengst

Provisie

a.

ƒ. 2.142s» —

ƒ. 64,50

b.

»

5.805,-

» 174,-

c.

"

5.975»-

n

119,-

Saldo JüL de_5 verschillende prijsnivo1s.
'69»'71

'72-'74

Totale kosten(incl.arbeidskosten)

ƒ. 2 . 6 4 0 , -

ƒ.2.640,- ƒ.2.640,-

provisie

"

64*50 "

'69-'74

174.- "

119.-

ƒ.2.704,50 ƒ.2.814,- ƒ.2.759,opfcrengsten

" 2.142.-

saldo

ƒ.

" 5.805.- " 5.975.-

562,50 ƒ.2.991»- ƒ.1.214,-

5.5.2.Doorteelt tomaten.
Doorteelt s 6 weken (15 augustus - 26 september)
p
Opbrengsten s week 54 en 55: 800 kg/i.OQO m"/week «= 1.600 kg
week 50 t/m59s 550 kg/1.000 m^/week » 2.200 kg
Totaal
2
Geldopbrengst per 1 .000 m : bij prijspeil *69—*T3
1.600 kg à ƒ. 0,67 « ƒ
2.200 kg à ƒ. 0,77 «
Totaal

ƒ

2
Kosten in guldens per 1.000 m .
Direkte teeltkosten.
Ziektebestrijding + bijmesten

ƒ. 50

Interieurs + fusthuur

" 120

Totaal direkte teeltkosten

ƒ.170

Arbeid 100 uren à ƒ. 14»-

ƒ.1.400

Totale kosten

ƒ.1.570

Opbrengsten

ƒ. 2.760,-

Kosten

"

Saldo

ƒ. 1.190,-

1.570.-

J.800 kg

Konklusie «
a. Kiest inen voor een extra slateelt dan zal deze slateelt
op moeten brengens
incl.arbeid

excl.arbeid

Saldo tomaat

ƒ. 1.190,-

ƒ. 2.59O,-

Totale kosten (excl. provisie)

"

Provisie (3$)100/97x3$x:f.3.830,-

2.64.0.-

890,-

ƒ. 3.830,-

ƒ » 3•480,—

"

118,»

100/97x3^.3.480,Benodigde bruto-opbrengat voor
slateelt
Per krop is dit

ƒ. 3-948,21,9 ot.

108.-

ƒ. 3-588,
19,9 ot.

Bij het saldo tomaat is rekening gehouden met 100 arbeids»
uren, terwijl bij de totale kosten slateelt rekening gehouden
.is met 125 arbeidsuren. Dit verk aart het verschil van
25 x ƒ. 14,.

ƒ• 350»- tussen de bedragen van ƒ. 3*830,- en

ƒ. 3„48Q,~
b. Bij lage slaprijzen van gem. f. 11,90/100 stuks zoals in de
periode 19^9-1971 kan men, in vergelijking met de tomatenprijs
in de periode 1969-1973» beter tomaten telen (zie voor
produktie tomaat 3»3«2.).
Liggen de slaprijzen op een gem. hoog niveau van ƒ. 32,25/
100 stuks (1972-1974) dan kan men beter sla telen; de extra
winst van de sla bedraagt dan als men de arbeid meerekent
ƒ. 5.805,- - ƒ. 3-948,- = ƒ. 1.857,- per 1.000 m2 kas,
Zonder arbeid bedraagt de winst ran de sla ƒ. 5*805,'
ƒ. 3*588,- « ƒ. 2.217,- per 1.000 m

kas
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Hoofdstuk IY. Sainenva11ing.
Aan de hand van de verzamelde gegevens zijn de kosten berekend van
de afkweek van de heteluchttornaat in zowel pers- als plastic pot»
Vergelijken we de kosten met de prijs die betaald wordt voor een
pootbare plant van de plantenkweker dan zien we dat de zelfafgekweekte perspotplant + 9 cent goedkoper en de zelf-afgekweekte
plastic pot-plant +14 cent duurder is dan de pootbare plant van
de plantenkweker.
Dit kostenverschil zegt echter niet alles. Mede bepalend voor de
waarde van de plant zijn :ni. de plantgewichten bij het uitpoten.
2
1 Gram meer plantgewicht geeft + 80 gram meer vruchten per m .
Een plant met; een hoog gewicht bij het uitpoten geeft eerder en
meer tomaten dan een plant met een laag gewicht. De eerste 4 à 5 weken
van de oogst zijn bepalend voor de meeropbrengst, daarna zijn de
kg opbrengsten van een zware en een lichte plant (als deze tenminste
niet te ver uit elkaar liggen) gelijk.
Ba financiële meeropbrengst voor een zelf afgekweekte plant bedraagt
netto ƒ, 0,60 - ƒ. 0,70 per m^.
Een algemeen advies geven omtrent zelf afkweken is bijzonder moeilijk.
De tuinder dient voor zich zelf uit te maken of hij voldoende arbeid
en/of ruimte in zijn teeltschema heeft om tot zelf afkweken over te
gaan. Ook vakmanschap speelt een belangrijke rol» evenals
organisatorisch inzicht.
Bij het teeltplan zijn er twee mogelijkheden;
a. Een lange tomatenteelt (tot eind september) + 1 keer sla» of
b. Een korte tomatenteelt (tot -J- augustus) + 2 keer sla.
Het verschil in de tomatenteelt is 6 weken.
Bij een extra produktie aan tomaten van 3»800 kg en een bruto
o
geldopbrengst van ƒ. 2.160,- per 1,000 m moet de vroege herfótsla
meer dan 22 cent per krop opbrengen om bedrijfseconomisch, meer
aantrekkelijk te zijn.
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BIJLAGE
Vragenformulier Opkweek Heteluchttomaat

Algemene gegevens
Naam

: ..

Adres

:

Woonplaats

;

«...

t

......

«

Opp. bedrijf (in gebruik voor tomatenteelt) :
Gebruikte brandstof :

A)

gas /'olie

Teeltplan
Hoofdteelt
plantdatum

:

rooidatum

:

.

'stomen, / chemisch / niet.
datum

:

middel

:

wachttermijn

:

.

Volgteelt (welke ?) :
Hoe vaak geteeld :

Volgteelt

Plantdatum

Benutte kas-

Oogstdatum

ruimte {%)
1......

.

2.

..........

'

' ' •-

,

...,

Leveringsdatum tomatenplant
Plantdatum

«®

2

Opkweek : (afkweek op eigen bedrijf)
1.^Teelttechnische^gegevens
Zaaidatum tomateplant

:

Leveringsdatum tomateplant: ...*
Aantal geleverde planten

:

Plantdatum

:

Plantaf stand

:

Opp. bestemd voor afkweek :
Opp. bestemd voor uitplanten:
Hoeveel reserve-planten worden aangehouden ?
Wordt bjj het teeltplan rekening gehouden met de opkweek ? Ja/Nee
Zo ja, hoe ?

2.^Gegevens__omtrent materialen
Potsoort waarin geleverd wordt :
Potmaat

perspot / plastic pot.

: ......... cm

Worden de planten op het eigen bedrijf nog overgepot ?

Ja/Nee.

Zo ja : welke potsoort :
welke potmaat

:

Als er een plastic pot wordt gebruikt, hoe vaak wordt deze
dan gebruikt ?
Blijft de plant als deze uitgeplant wordt in de pot staan ? Ja/Nee.
Welk eteunmateriaal wordt gebruikt ? Geen / Stokje + ringetje /
Stokje + elastiekje.
-Worden er plastic strookjes onder de plant gelegd ?

Ja / Nee

Zo ja : hoe vaak kunnen deze gebruikt worden ? .........
Wordt er een speciale ruimte afgescheiden als afkweekruimte ? Ja/N®
Zo ja, : welk materiaal wordt hiervoor gebruikt ?

Hoe vaak wordt dit materiaal gebruikt ?
Opp» materiaal ;

3

-3-

Water geven d.m.v. : regenleiding / slang /
Aantal keren water geven
"

"

:

.

"

"

na uitplanten : •..

"

"

bijmesten

"

"

ziektebestrijding :

"

"

draaien

"

"

uit elkaar zetten :

:

:

k. Brandstof
Verbruik gas in ra
Verbruik olie in 1.
Cap. verwarming :

Cal.

Welke temperaturen worden aangehouden

Dagtemp. «
Nachttemp»

5» Arbeid
Vaste arbeidsbezetting ;

personen

Welke werkzaamheden worden uitbesteed : ..«

6. Materiaalkosten
'Afleveringskosten plant

I

.Zaadkosten

f
*

Vrachtkosten

f

Potgrond /

/

Meststoffen

ƒ ...........

Bestrijdingsmiddelen

/ ..........
-4-

-If-

^.^Arbeidsuren (ger keer)
Neerzetten, in opkweekruimte

...uren

Overpotten

• uren

Draaien

„uren

Uit elkaar zetten

9**9999*9» UI*6H

Water geven

••••••••• •DÛT G11

Bijmesten

!••••••••• UTen

Ziektebestrijding

•«•••••••• UT en

Aanbrengen stemmat eriaal

••••••••• «UTen

f

Aanbrengen afscheidingswand

>ureii

In kisten zetten

•••••••'

Planten

•••••«•••» UT OII

Diversen

••••••••• «uren

Totaal aantal

>•••••••••

Redenen van zelf afkweken
•• • • • • • <

»uren

uren

>••••••••••••••••••<

!•••••••••<

« • • • « !

Naaldwijk,

januari 1975
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