HOOFDARTIKEL
Kleinere machines
hogere kosten

ondernemen met

mensen

Klant kiest voor comfort en capaciteit

Het is tegenwoordig een veel gehoorde klacht: machines worden te groot, de bodemdruk te hoog en dat geeft schade.
Daar staan tegenover een hoge capaciteit, meer gemak, een lage kostprijs en meer mogelijkheden om op het juiste moment
te werken. Fabrikanten verwachten dan ook niet dat dit gaat veranderen, zeker omdat de inzet van kleinere machines hogere
kosten betekent. Gerben Zijlstra maakte een berekening voor de Friese veenweiden.
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Vier jaar heeft Peter Wieringa geprobeerd om zijn relatief
kleine Agrifac Quattro-bietenrooier op rupsen rendabel maken, maar in plaats van groei bij het aantal klanten zag hij
twee vaste klanten vertrekken naar een collega met twee
twaalfrijders. Het tegengestelde van lichte machines. Het argument van de klanten: met de twaalfrijer hebben we meer
capaciteit en de machine staat op mooie brede banden. Een
enorme teleurstelling, vertelt Wieringa. “Het waren namelijk
juist twee heel kritische akkerbouwers, waarvan er één bij
het hakselen van graszaadhooi zelfs met de drukmeter klaar
stond om de bandenspanning te controleren. Het moment
dat zij afhaakten was bij mij het moment om me af te vragen
of ik wel door moest gaan.Want in plaats van de 100 hectare
die ik er extra bij moest hebben, nam het areaal juist af.”

Kosten en capaciteit
Het is een bekend gegeven uit de praktijk van de cumelabedrijven, weet bedrijvenadviseur Gerben Zijlstra van CUMELA
Nederland. “We zien nog steeds dat het gros van de boeren
zich laat leiden door kosten en capaciteit. Dat is belangrijker
dan de zorg voor de bodem, terwijl ze daar toch duizenden
euro’s in investeren. Niet alleen de aankoop van grond voor
bedragen van boven de € 55.000,- per hectare, maar ook via
investeringen in egalisatie, drainage en grondverbetering.
Je zou verwachten dat ze dan ook zuinig omgaan met hun
grond en kritisch kijken naar hun teeltwijze, de eigen mechanisatie en bijvoorbeeld het loonbedrijf dat werkzaamheden
verricht op hun grond.”
Dat bedrijven en klanten kiezen voor grotere machines en
een hogere capaciteit verbaast Peter Millenaar, directeur van
Agrifac, niets. “Uiteindelijk kiest iedereen in zijn werk voor
comfortabel en gemakkelijk. Dat geldt ook voor de klant van
de loonwerker, want die is blij als hij een blok van twintig
hectare bieten gewoon aan het eind van de middag op de
hoop heeft en hij ’s avonds naar zijn zangkoor kan. Dus laat
hij liever een twaalfrijer komen met een hoge capaciteit en
goede banden dan een zesrijer waarmee hij anderhalf keer
zo lang aan het werk is.”
Als leverancier van bietenrooiers en spuitmachines is Agrifac
één van de bedrijven die de machines steeds groter zagen
worden, een ontwikkeling die volgens Millenaar juist dankzij nieuwe bandentechnieken mogelijk was. “Het is dankzij de bandentechnologie dat we nu wel grotere machines
hebben, maar dat we met een lagere bodemdruk kunnen
werken. Dat heeft ook te maken met ontwikkelingen bij
het transport. Toen wij tien jaar geleden met de twaalfrijer
kwamen, was dat eigenlijk te vroeg. De kippers van de boeren waren te klein om de capaciteit te benutten. Nu hebben
ook de akkerbouwers grote drieassige kippers en past het
wel. Daarom stijgt nu het aantal verkochte twaalfrijers.”

Thema in cumelasector
Verantwoord omgaan met de bodem is een actueel thema
in de cumelasector. Een goede bodemsamenstelling, vruchtbaarheid en structuur zijn belangrijke elementen om de dure
productiefactor grond optimaal te laten presteren, zeker nu de
gemiddelde grondprijzen tussen 2007 en 2015 zijn gestegen
van € 29.000,- naar € 55.000,- (bron: Rabobank trends & cijfers).

Extra mechanisatiekosten 140 euro/ha
Uitgangspunt is een veehouderijbedrijf met 100 melkkoeien en 50 hectare grasland.
Op jaarbasis wordt op zo’n bedrijf ongeveer 175 hectare ingekuild en wordt er circa 2500
kubieke meter mest uitgereden. Omdat dit de werkzaamheden zijn waarbij capaciteit
een grote rol speelt en die vaak door de loonwerker worden gedaan, is hiervoor het effect berekend met behulp van het kostprijsberekeningsmodel van CUMELA Nederland.
Voor het mestrijden geldt dat dit nu met een combinatie van een 147 kW (200 pk) trekker met 17.000-litertank per uitgereden kuub mest € 2,70 kost. Het uitrijden van de
mest kost dit bedrijf per jaar € 6750,-. Het uitrijden met een kleinere combinatie van een
10.000-litertank en een trekker van 88 kW (120 pk) kost in dit voorbeeld € 3,30 per kuub.
Dat komt per jaar neer op € 8250,- per jaar, een verschil van € 1500,-.
Vergelijkbaar is de berekening voor het inkuilen. De grote combinatie bestaat uit een 147
kW (200 pk) trekker met een opraapwagen van 45 kuub. Deze kost € 187,- per uur en
heeft een capaciteit van 2,5 hectare per uur. Per hectare komen de kosten uit op € 75,- en
in totaal op € 13.125,-. De kleine combinatie van een wagen van 30 kuub en een trekker van 88 kW (120 pk) komt uit op € 139,- per uur. Bij een gemiddelde capaciteit van
1,5 hectare per uur liggen de kosten op € 93,- per hectare en in totaal op € 16.275,-. Bij beide berekeningen is geen aanrijtrekker op de kuil berekend. Aangezien het inkuilen bijna
47 uur extra tijd vergt, is dat nog een flinke post, ook al heb je dan een iets minder zware
trekker nodig, omdat de capaciteit lager is. Bij een bedrag van € 50,- per uur is dit ook nog
€ 2350,- aan extra kosten. Voor dit voorbeeldbedrijf zou dat bij het inkuilen een verschil
betekenen van € 3150,- plus € 2350 is € 5500,- op het totale areaal van 175 hectare.
In totaal zouden de extra kosten voor dit bedrijf daarmee uitkomen op ongeveer
€ 7000,- per jaar of per hectare € 140,- extra aan mechanisatiekosten.

De trends in de mechanisatie zijn de afgelopen tientallen jaren voornamelijk gericht geweest op het verhogen van de
capaciteit, efficiëntie en kwaliteit. Zijlstra: “We hebben in een
periode van 75 jaar een stormachtige ontwikkeling gezien in
het machinepark, met als rode draad ‘meer doen in minder
tijd en met minder mankracht’.”
Deze grote capaciteitsverbetering in de mechanisatie heeft
er volgens Zijlstra mede voor gezorgd dat de Nederlandse
landbouw op een heel goedkope manier heeft kunnen blijven produceren. “Maar de gemiddelde machine van tegenwoordig is natuurlijk wel veel groter en zwaarder dan pakweg twintig jaar geleden”, plaatst hij zelf als kanttekening.
“We zullen moeten zien hoe dat zich verhoudt met de zorg
voor de bodem. Veel van die capaciteitsuitbreiding is mogelijk geweest door veel innovaties op het gebied van banden,
rupsen en drukwisselsystemen.
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Verlies aan slagkracht
Peter Wieringa
nam na vier
jaar afscheid
van zijn Quatro
bietenrooier. Hij
kreeg te weinig
klanten voor deze
bodemvriendelijke
machine.

Die innovaties zullen in de toekomst nog meer aandacht
krijgen, verwacht Erwin Ros, voorzitter van Fedecom. “We
zien dat we met de machines door de breedte en het gewicht
per as aan de grens zitten van wat mogelijk is. Dat betekent
dat ontwikkelingen in de bandentechnologie en nieuwe
systemen helpen om de bodemdruk te verlagen.”

Aan de zijlijn
Ros constateert dat er nog geen enkele tendens is naar kleinere machines. “Het enige wat telt, zijn de capaciteit en de
kostprijs”, stelt hij vast. Hij verwacht wel dat de extra aandacht voor bodembelasting betekent dat alternatieve systemen meer aandacht krijgen. “Daarin investeren bedrijven
eerder dan in kleinere machines. Er is nog veel zogenaamd
laaghangend fruit. Daarom zie je bijvoorbeeld dat er steeds
meer sleepslangsystemen komen, vanwege de capaciteit.
De lagere bodemdruk is dan een mooie bijkomstigheid. Datzelfde geldt voor alternatieve asuitvoeringen. Denk aan de
dubbel-twin-systemen en de uitschuifassen op mesttanks en
driewielers. Allemaal mogelijkheden om de capaciteit te vergroten en toch te komen tot een lagere bodemdruk.”

De uitgebreide kostprijsberekening is te vinden
op www.grondig.com.
Deze wordt volgende
week ook opgenomen
in de nieuwsbrief als
artikel van de week.
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De kritiek op grote machines en de angst voor de aantasting
van de kwaliteit van de bodem lokken een felle reactie uit
bij Millenaar. “Dat is allemaal gepraat van mensen die er zelf
niet van hoeven te leven. Het is gemakkelijk roepen aan de
zijlijn als het niet om je boterham gaat. Wij als landbouw
moeten echter wel zorgen dat we onze producten oogsten
terwijl we daar steeds minder mensen voor beschikbaar hebben en dat het op de tijd moet die iedereen het best past.
Iedereen kan namelijk wel zeggen dat je alleen moet rooien
als de omstandigheden goed zijn, maar de fabriek wacht
niet. Die zegt alleen: ‘Je moet leveren.’ Dan kun je soms beter een twaalfrijige machine hebben dan een zesrijer, want
de capaciteit is groter, wat betekent dat je iets langer kunt
wachten en je minder vaak over het perceel rijdt. Natuurlijk
is de bodem belangrijk, maar dan is een kleine machine niet
de oplossing. Het gaat om oogsten op het juiste moment in
combinatie met een laag eigen gewicht en goede banden of
rupsen. Uiteindelijk zijn het altijd de grootste machines die
het beste resultaat halen. Daarom hebben alle bedrijven die
een tweefasensysteem hebben ook een bunkerrooier. Voor
als het moeilijk wordt.”

Het is waarschijnlijk de grote capaciteit die veel boeren toch
vertrouwen geeft in het werken met grote machines. Juist
daardoor heb je namelijk meer slagkracht en kun je dus
toch het land op als de draagkracht voldoende is. De kans
dat investeringen in kleinere machines rendabel worden, is
dan ook klein, constateert Zijlstra. Hij vreest wel voor de gebieden waar de waterstand niet wordt aangepast aan de bodemdaling of er zelfs wordt gekozen voor vernatting. “Daar
verlies je niet alleen slagkracht, maar zul je met kleinere machines moeten werken. Dat zal voor de boerenbedrijven in
die gebieden een flinke kostenverhoging betekenen.
Een concreet voorbeeld daarvan is het besluit van de provincie Friesland om het waterpeil in het veenweidegebied
omhoog te brengen om de bodemdaling te beperken. Een
hoger waterpeil heeft echter effecten op de draagkracht van
de bodem en daarom denken de provincie, het Wetterskip
en de landbouwpartijen na over de gevolgen voor de boeren
en de mechanisatie in dit gebied. In juni werd een innovatiedag over de gevolgen georganiseerd en Zijlstra presenteerde
daar namens CUMELA Nederland wat de gevolgen zullen zijn
voor het loonwerk.
Zijlstra heeft op basis van het kostprijsberekeningsmodel van
CUMELA Nederland een berekening gemaakt van wat het
voor een gemiddeld Fries melkveebedrijf betekent als er met
kleinere machines moet worden gewerkt. Gekeken is daarbij
naar de twee belangrijkste werkzaamheden die loonwerkers
op de bedrijven uitvoeren, namelijk inkuilen en bemesten.
Voor een veehouderijbedrijf van 50 hectare betekent dit een
extra kostenpost van ongeveer € 7000,- of € 140,- per hectare
(zie kader). Los van de vraag of het verlies aan slagkracht niet
ook ten koste gaat van de kwaliteit.

“Kritiek op grote machines is gepraat van
mensen die er niet van hoeven te leven”
Peter Millenaar

Uitdaging voor sector
Hoewel deze berekeningen uitgaan van een aantal aannames
maken ze duidelijk dat bedrijven te maken krijgen met fors
hogere kosten omdat zij kleinere machines moeten inzetten.
Dan rijst de vraag of een boer nog wel kan concurreren als de
omstandigheden de inzet van kleinere en lichtere machines
noodzakelijk maken, zeker nu bedrijven nog steeds groeien
en de oppervlakte die in één keer moet worden bewerkt ook
groeit. Zijlstra: “Die bedrijven hebben behoefte aan slagkracht en dat zou betekenen dat er meerdere machines tegelijk moeten worden ingezet. Dan daalt de benutting per
machine en stijgt de behoefte aan arbeid op de piekmomenten in het seizoen. Kortom, er ligt nog een uitdaging voor de
sector en de overheid om hiervoor een oplossing te vinden.”
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