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VOORWOORD
Van de zijde van den Tuinbouwvoorlichtingsdienst is in de laatste jaren
bijzondere aandacht geschonken aan het verzamelen en verwerken van
gegevens met betrekking tot de economische zijde van het tuinbouwbedrijf.
In het verleden is immers gebleken, dat het niet voldoende is, dat men
aan de technische vraagstukken aandacht schenkt en deze bevordert, maar
voor de instandhouding van den Nederlandschen tuinbouw en zijn verdere
ontwikkeling is mede noodig, dat de tuinbouwer zijn bedrijf zoodanig weet
te leiden en van de hem ten dienste staande hulpmiddelen een zoodanig
gebruik weet te maken, dat het bedrijf van economisch standpunt bezien,
ook in orde is.
Temeer is dit noodig, nu tal van maatregelen op economisch gebied worden
genomen, welke door het bedrijfsleven zelf worden uitgevoerd.
De bedoeling nu van den arbeid van den Tuinbouwvoorlichtingsdienst
is in de allereerste plaats om meer kennis op dit gebied te verspreiden, omdat
men dan mag verwachten, dat de maatregelen op de juiste wijze worden
ontworpen en doorgevoerd.
Het is nu reeds bijna tien jaar, dat over al deze economische onderwerpen
veel wordt gesproken en geschreven. In het bijzonder geldt dit voor de pro
ductiekosten, omdat deze eerst hebben gediend om tot een systeem van
steunverleening en later om tot een juiste prijszetting te komen, terwijl in
de toekomst aan dit alles zeer zeker in nog sterker mate behoefte zal bestaan.
Daarom acht de Tuinbouwvoorlichtingsdienst het zijn taak om bij het onderwijs
en de voorlichting hieraan ook aandacht te schenken. Een eenvoudige taak
is dit niet, maar wel een zeer dankbare, omdat de geheele vooruitgang ook op
technisch gebied ermede verband houdt.
Gebleken is, dat ook de practijk zelf meer en meer die meening is toegedaan
en belangstelling heeft voor het bestudeeren van deze bedrijfseconomische
vraagstukken en gaarne haar medewerking verleent bij het verzamelen van
de gegevens, welke noodig zijn om op dit gebied tot een goed inzicht te komen.
Wij mogen dan ook veronderstellen, dat voor deze mededeeling, welke
zoo eenvoudig mogelijk is gehouden, belangstelling zal bestaan en dat zij zal
bijdragen tot vermeerdering van de kennis en ontwikkeling op bedrijfs
economisch gebied.
's-Gravenhage, Maart 1943.
De Inspecteur van den Tuinbouw
en het Tuinbouwonderwijs,
Ir. A. W. v. D. PLASSCHE.

DE BEREKENING VAN DE PRODUCTIEKOSTEN
IN DEN TUINBOUW
INLEIDING
Ten tijde dat de tuinbouw nog als liefhebberij werd beoefend, speelden de
economische vraagstukken daarbij nog geen rol en kon men zich geheel en
uitsluitend aan de teelt geven.
Dit werd anders toen het uitoefenen van den tuinbouw een beroep werd
en men verplicht was de voortbrenging zóó te regelen, dat deze ook zoo
economisch mogelijk plaats vond'.
Hoewel men zich in de practijk hierbij had aan te passen, is men eerst
later meer doelbewust aandacht aan de bedrijfseconomische vraagstukken
gaan schenken, namelijk, toen men daartoe gedwongen werd door de moeilijke
financieele omstandigheden, waarin het tuinbouwbedrijf kwam te verkeeren.
Ook de wetenschap heeft zich tot voor kort niet op dit gebied bewogen;
zij had méér aandacht voor de technische vraagstukken, zooals bemesting,
ziektenbestrijding, rassenkeuze, enz., met als gevolg, dat er weinig literatuur
op dit gebied is en ook bij het onderwijs en de voorlichting er weinig aandacht
aan wordt geschonken.
In de laatste jaren betoonde men veel belangstelling voor de z.g.n. kostprijs
berekeningen, welke als basis dienden voor de steunuitkeeringen en later
noodig bleken voor de prijszetting der producten.
Hoewel deze kostprijzen werden opgebouwd uit gegevens, welke aan het
practische bedrijf werden ontleend, is er toch niet mede bereikt, dat de tuin
bouwer zich meer dan voorheen ging verdiepen in de bedrijfseconomische
zijde van zijn bedrijf, omdat hem te weinig bekend was van de elementen,
waaruit en de methode volgens welke een dergelijke berekening moet worden
opgebouwd: Wat hem het meest interesseerde, was het uiteindelijke bedrag,
dat de berekening uitwees.
Hoewel men de beteekenis van het berekenen van kostprijzen voor de
verschillende producten niet moet onderschatten en men ze, om tot een
goede prijszetting te komen, niet kan missen, is toch voor de verdere ont
wikkeling van den tuinbouwer op bedrijfseconomisch gebied méér noodig.
Voor hem heeft het berekenen der productiekosten vooral waarde, wanneer
daarbij het zwaartepunt wordt gelegd bij de specificatie der kosten, waar
door het duidelijk wordt, hoe deze kosten verdeeld zijn.
Wij zullen in den vervolge ook meer den nadruk leggen op de productie
kosten, dus de elementen waaruit de kostprijs wordt opgebouwd, dan op
den kostprijs zelve. Allereerst dient dan te worden nagegaan, waarin de
beteekenis van de kostenberekening is gelegen.
HOOFDSTUK I
De beteekenis van de productiekostenberekening
Wanneer men het tuinbouwbedrijf op de juiste wijze wil leiden, dan moet
men inzicht hebben in de factoren, welke daarbij een rol spelen en kunnen
nagaan of de kosten van de verschillende onderdeelen van de teelt niet te
hoog uitvallen en de opbrengsten bevredigend kunnen worden genoemd.
Men mag daarbij niet uitsluitend acht geven op de kostenverhoudingen der
afzonderlijke gewassen; een goed ondernemer moet óók inzicht hebben in het
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bedrijfseconomisch verband, dat tusschen de verschillende teelten bestaat.
Wil er van een economische productie sprake zijn, dan moet een bedrijf één
organisch geheel vormen, dat goed functionneert; daartoe is noodig, dat het
logisch wordt opgebouwd en iedere verandering met overleg wordt aan
gebracht.
Zoo is het niet alleen noodzakelijk, dat men zich bij een combinatie van
teelten afvraagt of de keuze gerechtvaardigd is op grond Van technische
overwegingen, maar men moet zich er ook goed van bewust zijn, dat deze
teelten uit economisch oogpunt bezien bij elkaar passen. Het zal bijv. van
belang zijn, dat men nagaat hoe het met de arbeidsverdeeling der verschillende
teelten gesteld is (zie fig. 1). Deze moet zoodanig zijn, dat zich niet op bepaalde
momenten een opeenhooping van werkzaamheden voordoet, zoodat aan de
afzonderlijke gewassen niet de vereischte zorg kan worden bésteed, terwijl
men gedurende andere momenten geen of nauwelijks werk om handen heeft.
Het komt in het bedrijf niet aan op de resultaten der afzonderlijke teelten, maar
op de resultaten van het geheel. Deze laatste zijn ten slotte doorslaggevend.
Fig. 1 geeft de verdeeling weer van de werkzaamheden van het jaar 1941
in een onverwarmd warenhuis, waarin sla en tomaten werden geteeld. Onderaan
de figuur zijn in horizontale richting de weken aangegeven en in vertikale
richting de arbeidsuren. Bovenaan ziet men eerst het aantal arbeidsuren,
dat aan de tomaten is besteed, gevolgd door het aantal uren dat voor de teelt
van de sla noodig was. In rood is het totale aantal uren vermeld, dus voor beide
teelten tezamen. Hierop volgt nog het aantal vaste en losse arbeidskrachten,
respectievelijk weergegeven door middel van zwarte en gearceerde blokjes.
Uit deze figuur blijkt wel, dat de arbeid over het geheele jaar regelmatig
verdeeld is geweest, behalve in de weken van 9 tot en met 23 Februari en van
20 April tot en met 4 Mei, waarin dan ook los personeel moest worden aan
genomen .
Het totale aantal arbeidsuren gaat in die weken ver uit boven het normale
peil. De verklaring voor deze onregelmatigheid wordt gevonden in den arbeid,
welke in die weken aan de sla is besteed, nl. het planten en het oogsten. Deze
laatste werkzaamheid wordt op den voet gevolgd door het planten van de
tomaten. Opgemerkt zij nog dat het ongunstige weer in de eerste maanden
van 1941 een belangrijke vertraging der werkzaamheden tengevolge heeft
gehad. Bovendien moest % gedeelte van de benoodigde hoeveelheid slaplanten
worden bijgekocht wegens ernstige vorstschade. Tenslotte zij vermeld, dat het
plukken van de tomaten in dit bedrijf tot ver in het najaar heeft plaats gehad.
Het is niet voldoende, dat anderen met een bepaalde teelt goede resul
taten bereiken; men moet, alvorens men zelf met een nieuwe teelt wil
beginnen, kunnen beoordeelen of deze, zoowel op grond van technische als
van economische overwegingen, in het bedrijf past.
Een vergelijking van de uitkomsten van verschillende, doch overigens
soortgelijke bedrijven, kan eveneens in belangrijke mate tot verdieping
van de kennis van het bedrijf of van een teelt bijdragen. Het voorbeeld
dat wij hiervoor willen aanhalen, is ontleend aan de teelt van vroege aard
appelen en heeft betrekking op de kosten van het rooien. Door een aantal
telers werd nauwkeurig aanteekening gehouden van de door hen verrichte
werkzaamheden, zoodat na afloop van de teelt betrouwbare gegevens ver
kregen werden over het aantal rooiuren en de geoogste hoeveelheden. Dat er
een verband tusschen beide factoren bestaat, is algemeen bekend, doch de
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mate waarin dit het geval is, is minder bekend. Uit de verkregen cijfers kon
het volgend overzicht worden samengesteld:
Oogst van vroege aardappelen
Bedrijf
n°.

Aantal rooi-uren
per ha

Oogst in kg
per ha

Aantal kg
per uur

Tijdstip van den
oogst

4 . . . .
1 . . . .
3 . . . .

297,5
345
377,5
322,5
417,5
480
467,5
425

21 270
19 980
17 890
17 640
15 160
13 030
11 400
11 370

71,4
57,9
47,3
54,7
36,3
27,1
24,3
26,8

23/6—19/7
23/6—26/7
15/6—20/7
23/6— 4/8
23/6— 3/8
30/6—26/7
21/7— 3/8
23/6— 2/8

7
6
S
5
2

. . . .

. . . .
. . . .

. . . .

. . . .

De cijfers laten zien, dat bij stijgenden oogst het aantal gerooide kilo
grammen regelmatig toeneemt. Dit is in de practijk een bekend verschijnsel.
Kleine oogsten kunnen het gevolg zijn van droogte, waardoor het rooien
wordt bemoeilijkt. Zoo heeft men in bedrijf 4 door middel van bevloeiing
getracht den ongunstigen invloed van een langdurige droogteperiode weg
te nemen en blijkens het verkregen oogstcijfer is de betrokken teler daar
goed in geslaagd.
De bovenstaande tabel vestigt echter onze aandacht ook nog op een
ander verschijnsel, nl. dat het aantal rooiuren per ha met de oogstgrootte
samenhangt, doch niet in dien zin, dat hst aantal uren grooter is naar
mate de oogst gunstiger uitvalt; integendeel, het aantal rooiuren blijkt
kleiner te zijn! Het mes snijdt dus van twee kanten; men oogst per uur
meer en de oogstkosten per oppervlakte zijn kleiner.
Een ander voorbeeld voor onderling groote verschillen vinden we bijv.
bij de bemesting. Zoo bleken de verbruikte hoeveelheden stikstof, fosforzuur
en kali in belangrijke mate uiteen te loopen, getuige hiervan het volgende
overzicht:
Bemesting van vroege aardappelen
Hoeveelheden in kg per ha
Bedrijf n°.

3

4
5
6

N2

P2O6

K2O

66
125
80
160

15
140
60
140

288
125
166
410

Oogst in kg
per ha

17 890
21 270
11400
15 160

Voor de onderlinge afwijking van de bemesting in deze overigens soort
gelijke bedrijven was geen bepaalde reden aan te voeren.
Tenslotte zij nog een voorbeeld van geheel anderen aard besproken.
Berekening van de gemiddelde kosten van het transport van fruit leidt
tot een bedrag van 4% à 5 et per 100 kg per km. De vraag, die t. a. v. een
bepaald bedrijf werd gesteld, was nu de volgende: Bij welke bedrijfsgrootte
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kan de aanschaffing en het gebruik van een vrachtauto rendabel worden
geacht ? Berekening van de kosten van een vrachtauto leerde dat deze met
inbegrip van olie en benzine den betrokken teler op i f 525,— per jaar
zouden komen. Bij een afstand tot de veiling van 15 km moet dus minstens •
70 000 kg fruit vervoerd worden; immers de kosten van dat vervoer bedragen
dan 70 000/100 X 15 X 5 et = f 525,—. Waar in het betrokken bedrijf
deze opbrengst nog niet werd verkregen, werd geadviseerd niet tot aanschaffing
van een auto over te gaan.
De studie der productiekosten en opbrengsten moet voor iederen teler
van zeer groot belang worden geacht. Aangezien in de practijk meer en
meer blijk wordt gegeven dat men de beteekenis daarvan inziet, is het
noodig dat de weg, die tot dat doel kan leiden, wordt gewezen. In de
navolgende hoofdstukken nu zal een uiteenzetting worden gegeven van
de berekening der verschillende kosten, terwijl een aantal aan de practijk
ontleende voorbeelden een en ander nader verduidelijkt.
HOOFDSTUK II
Samenstelling en berekening der productiekosten
Wanneer wij een kostenberekening van een bepaalde teelt willen op
zetten, bijv. de teelt van vroege aardappelen, dan hebben wij daarbij
met verschillende kosten te maken, zooals de kosten van den grond, van
het plantgoed, de bemesting, de ziektenbestrijding enz. Gaan wij die kosten
nu nader vaststellen, dan moeten we beginnen met een bepaald schema te
volgen, waarbij telkens bepaalde kosten worden vereenigd tot één groep.
Zoo vatten we de renten en afschrijvingen t. a. v. de in het bedrijf in gebruik
zijnde duurzame productiemiddelen en de bijzondere lasten, zooals grondlasten,
e. d., samen tot één groep: Renten, afschrijvingen en lasten; de kosten van
reparaties en andere onderhoudsuitgaven worden gebracht onder het hoofd:
Onderhoud; de kosten der aangewende meststoffen, bestrijdingsmiddelen,
brandstoffen, enz. vereenigen we tot de groep: Bedrijfsbenoodigdheden; de
aan de werkzaamheden verbonden kosten komen mét de daaraan verbonden
sociale lasten onder: Arbeid, terwijl alle andere kosten, die wij niet rechtstreeks
onder de zooeven genoemde kunnen brengen, samengevat worden in één groep:
Overige kosten. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn de kosten van een
telefoon, abonnementen, verzekeringen en dergelijke.
Het schema komt er dus als volgt uit te zien:
A. Renten, afschrijvingen en lasten; B. Onderhoud; C. Bedrijfsbenoodigd
heden; D. Arbeid; E. Overige kosten.
Een dergelijk schema dwingt ons een bepaalde volgorde bij de vaststelling
der verschillende kosten in acht te nemen en biedt het voordeel, dat wij niet
gauw bepaalde kostenfactoren over het hoofd zullen zien. Het geeft een ver
deeling der kosten naar hun soort en wij kunnen er uit leer en wat de arbeid,
die aan een teelt wordt besteed, ons kost, wat de kosten van de aangewende
bedrijfsbenoodigdheden zijn, enz. En wanneer de post arbeid gespecificeerd
is, leert ons dit schema tevens wat de kosten van de afzonderlijke werk
zaamheden zijn. Zoo'n specificatie biedt het voordeel, dat men bij onderlinge
vergelijking van de kosten van meerdere bedrijven al spoedig de oorzaken
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Productiekosten: vroege aardappelen
in guldens

Bedrijfsgrootte: 3 ha
Renten,
BedrijfsTotaal- afschr. Onder benoodigdkosten en lasten houd
heden

Per ha

Arbeid

Overige
kosten

Kosten van den grond en grond
lasten :

Rente van den grond . . .
Grondlasten en dergelijke . .

72,—
15,—

72,—
15,—

Totaal

87,—

87,—

29,50
7,22
3,76

22,—
5,55
2,93

7,50
1,67
0,83

40,48

30,48

10 —

295,94

4,44

5»—

Kosten van den opstand en
inventaris :

Bedrijfsschuur
Schuit
Klein gereedschap
Totaal
Kosten van de teelt :

Aanschaffing en behandeling
pootgoed
Grondbewerking
(paardenwerk enz.)
Bemesting
Planten
Aanaarden
Wieden
Ziektenbestrijding
Overige teeltarbeid ....

46,67
235,83
67,50
27,—
90,—
13,95
11,25

Totaal

788,14

264,—

22,50

226,83

9,—
67,50
27,—
90,—
6,75
11,25

0,72

0,42

6,06

5,16

5,42

496,89

46,67

234,—

46,67

Kosten van het oogsten en
afleveren van den oogst :

Rooien
Opslaan
Veilingkosten en fusthuur
Transport

.

202,50
22,50
74,22
27,—

19,18

8,33

19,18

8,33

Totaal

326,22

Algemeene en diverse kosten .
Verzekeringen
Rente bedrijfskapitaal . . .
Leiding en toezicht . . . .

57,50
3,—
22,52
226,05

Totaal

309,07

22,52

. . .

1550,91

164,34

202,50
22,50
27,—

46,71

252,—

46,71

22,50

10,—
3—

Overige kosten :

Totaal productiekosten

Opbrengst: 18 000 kg per ha.

25,—
22,52

226,05

23,75

25,—

248,55

13>—

521,89

734,55

106,38
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van verschillen, welke zich nu eenmaal altijd voordoen, kan opsporen en,
indien dat noodig is, verbetering kan aanbrengen.
Het schema leert ons echter niet wat de kosten voor een bepaalde cultuurzorg zijn, als die zorg niet slechts uit arbeid bestaat, maar wanneer daar ook
bedrijfsbenoodigdheden of andere productiemiddelen aan te pas komen.
Nemen wij als voorbeeld de bestrijding van plantenziekten, waarbij wij ons
de vraag willen stellen hoeveel de kosten van deze cultuurhandeling bedragen
en of zij als zoodanig, uit financieel oogpunt bezien, verantwoord is. Niet
alleen komt daar arbeid aan te pas, maar ook de kosten der verspoten of
op andere wijze aangewende bestrijdingsmiddelen, voorts de kosten van de
sproeimachine of pulvérisateur en het onderhoud daarvan. Nu zou men
uit het vorige schema weliswaar deze kosten kunnen uitlichten om ze dan
bij elkaar te groepeeren, maar nog eenvoudiger is het om een schema te
gebruiken, waar beide wijzen van groepeering der kosten in verwerkt zijn.
Het schema op blz. 10, dat betrekking heeft op een productiekosten
berekening van de teelt van vroege aardappelen, geeft daarvan een voorbeeld.
De wijze, waarop de verschillende bedragen zijn berekend, zal nog nader
worden uiteengezet. Men geve er vooral acht op, dat in horizontale richting
de kosten naar hun soort zijn vermeld, dus: renten, afschrijvingen en lasten,
onderhoud, bedrijfsbenoodigdheden, arbeid en overige kosten, terwijl in
verticale richting de kosten gegroepeerd zijn naar de cultuurzorgen: de ver
zorging van de teelt en het oogsten en afleveren van den oogst, terwijl daar
naast nog aparte groepen zijn gemaakt voor de rente van den grond (of pacht),
de grondlasten e. d., de kosten van den opstand en den inventaris en de overige
kosten.
Zooals men ziet, zijn in horizontale richting de kosten naar hun soort,
in verticale richting naar de cultuurzorgen vermeld. Een dergelijke opstelling
biedt het voordeel, dat een goed inzicht in aard en samenstelling van bepaalde
kosten wordt verkregen. Zoo zien wij, dat de kosten voor ziektenbestrijding
per ha f 13,95 bedragen en bestaan uit f 0,72 voor rente en afschrijving van
de sproei-installatie, f 0,42 voor het onderhoud, f 6,06 voor de verbruikte
sproeimiddelen en f 6,75 voor den arbeid. Anderzijds kunnen wij vaststellen,
dat van het totaal der kosten ad f 1550,91 een bedrag van f 734,55 wordt
besteed aan arbeid of 47,3 %, wat dus wijst op een arbeids-intensieve teelt,
terwijl de post renten, afschrijvingen en lasten slechts 10,5 % van het totaal
der kosten uitmaken.
De ervaring heeft geleerd, dat het berekenen der verschillende kosten
het best kan geschieden, d. w. z. het minst aanleiding geeft tot het maken
van vergissingen, wanneer men het horizontale schema volgt. Voor een inzicht
echter in de specifiek bedrijfseconomische vraagstukken voldoet het verticale
schema beter.
Wil men over nauwkeurige gegevens beschikken, wat vooral noodig is
voor het verkrijgen van een inzicht in de rentabiliteit van het bedrijf, dan
moeten deze gegevens worden verkregen door een uitvoerige bedrijfs
administratie, waarbij van het aantal gewerkte uren, alsmede van de ver
bruikte bedrijfsbenoodigdheden, aanteekening wordt gehouden. Sommige
dezer gegevens kunnen direct in een dergelijke berekening worden over
genomen, b.v. de uitgaven aan kunstmest, welke voor een speciaal gewas is
gebruikt, of de uitgaven aan arbeid (dus het loon), welke aan het gewas is
besteed. Andere gegevens echter behoeven eerst een verdeeling, alvorens zij

12
in de berekening kunnen worden opgenomen; dit geldt wel zeer sterk voor de
renten, afschrijvingen en lasten en de onderhoudskosten. Wanneer men b.v.
een verwarmingsinstallatie heeft, welke dient voor de verwarming van een
warenhuis met tomaten en een aantal druivenkassen, dan is het zonder meer
duidelijk, dat de kosten, welke voortvloeien uit renten en afschrijvingen,
alsmede uit het onderhoud, eerst verdeeld moeten worden, alvorens zij in de
berekeningen van den kostprijs van tomaten en dien van druiven kunnen
worden opgenomen.
Berekening der kosten
Thans zullen wij de methode van berekening der kosten nader beschouwen.
Eenvoudigheidshalve willen wij ons daarbij bepalen tot de berekening der
kosten, die gemaakt worden voor een enkele teelt.
Vóórdat wij tot die berekening overgaan, dient nog te worden vastgesteld
wat onder het begrip productiekosten moet worden verstaan. In het algemeen
verstaat men onder de productiekosten de in geld waardeerbare offers, die
men zich getroosten moet om een bepaald product in een bepaalde hoeveel
heid en van een zekere hoedanigheid op een bepaalde plaats af te leveren.
Deze definitie maakt duidelijk, dat niet alleen de uitgaven, die men doet,
als kosten moeten worden beschouwd, maar ook die offers, welke niet direct
uit de uitgaven blijken, bij voorbeeld de arbeid van den ondernemer zelf,
de rente van de waarde der aangewende productiemiddelen en dergelijke.
Hoe nu ten aanzien van de vaststelling dezer kosten gehandeld moet
wbrden, zal hieronder nader worden uiteengezet.
Het verdient altijd aanbeveling de gevonden bedragen uit te drukken per
oppervlakte-eenheid, bijv. per ha of per are of per 100 m2 kas, of per 100 ramen,
al naar gelang de aard van de teelt dat medebrengt.
Dat vergemakkelijkt ook de vergelijkbaarheid van de gevonden cijfers
met die uit andere berekeningen.
A.

De renten, afschrijvingen en lasten

Deze kosten omvatten:
1°. de rente van de waarde van den grond, zoo de teler den grond in eigendom
heeft, dan wel de uitgaven aan pacht, indien het bedrijf is gepacht;
2°. renten en afschrijvingen van bedrijfsgebouwen, installaties en gereed
schappen;
3°. de belastingen, zooals grondlasten, polder- en waterschapslasten, sluisen gemaalgelden.
De 3de groep komt alleen in aanmerking, wanneer de teler eigenaar en
dus geen pachter is.
Ad 1°.

Kosten van den grond

Voor gepachte bedrijven zal het pachtbedrag per ha in rekening worden
gebracht, zooals dit door de grondkamer is goedgekeurd. Indien zulks niet direct
vast te stellen is, zal een pachtbedrag in de kostenberekening worden op
genomen, volgens de normen, welke de grondkamer voor soortgelijke bedrijven
in de naaste omgeving aanvaardt.
Voor het geval, dat de grond eigendom is van den teler, wordt rente
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over de waarde van dien grond in rekening gebracht, benevens de betaalde
lasten. Bij de vaststelling dezer waarde moet de invloed van grondspeculaties,
executies, e. d. wordenuitgeschakeld. In verband met de hieromtrent bestaande
opvattingen kan voor deze waarde een rente van 4 % in rekening worden
gebracht.
Aangezien deze kosten voor het geheele bedrijf worden gemaakt, kunnen
zij niet op rekening van één teelt worden gebracht, wanneer meer dan één
teelt op dien grond wordt uitgeoefend. In het bovenstaande voorbeeld van
de kostenberekening van vroege aardappelen moet er dus aan gedacht worden,
dat de aardappelteelt nog gevolgd wordt door een andere, bijv. die van late
bloemkool en moet men dus nagaan, welk tijdsbeslag de aardappelteelt op
den grond legt. Nemen we aan, dat dit voor den aardappel 3/7 tegen 4/7 voor
de bloemkool is, dan komen dus de kosten van den grond en de grondlasten
voor 3/7 gedeelte ten laste van de aardappelteelt.
Er hunnen zich bij een dergelijke onderverdeeling nog wel bijzonderheden
voordoen, welke wij echter in hoofdstuk IV nader zullen bezien.
De vraag is wel eens gesteld of de verdeeling van de kosten van den grond
uitsluitend moet berusten op den tijdsduur van inbeslagneming, dan wel,
dat men in aanmerking moet nemen, dat de eene teelt in een gunstiger periode
van het jaar valt dan de andere teelt, of dat de eene teelt gunstiger financieele
resultaten oplevert dan de andere. Dat het laatste niet het minst
de kosten bepaalt, welke op een teelt drukken, behoeft geen nader betoog.
Wat het eerste betreft, zou men dus den gunstigen invloed van de klimato
logische omstandigheden in het voorjaar tot uiting willen brengen, op deze
wijze redeneerende, dat men zegt: wel is waar drukken de kosten van den grond
voor 3/7 op de aardappelteelt, maar omdat de aardappel in het gunstigste deel
van het jaar groeit, zal ik de kosten van den grond voor 3/5 deel ten laste
van de aardappelteelt brengen. Men vergeet echter, dat ieder gewas gedurende
een bepaalden tijd beslag op den grond legt, gedurende welke men géén ander
product op dien grond kan telen (vanzelfsprekend wèl als tusschenteelt).
Zoo teelt men vroege aardappelen vroeg in het jaar, late bloemkool later in
hetzelfde jaar, maar beide gewassen eischen hun tijd. Nu kan men wel naar
voren brengen, dat de late bloemkool niet profiteert van het gunstige voorjaars
weer en de aardappel wèl, maar men vergeet dan, dat men juist de late bloem
kool telen kan dank zij het feit, dat de vroege aardappel op tijd geruimd is.
Indirect profiteert ook de late bloemkool dus van de weersgesteldheid in het
voorjaar. Ook is men geneigd te zeggen, dat het vroege product op de markt
komt in een tijdvak, dat de consument meer genegen is een flinken prijs te
betalen dan later in het jaar. Met andere woorden, een product, dat later in
het jaar wordt aangeboden, loopt een zekere premie mis, welke echter evenals
andere premies niet als een kostenfactor mag worden beschouwd.
In het voorbeeld van de productiekosten van de aardappelteelt is de waarde
van den grond aangenomen op f 4200,— per ha; s/7 hiervan komt ten laste
van den aardappel, zoodat de rentepost bedraagt f 4200,— X 3/7 X 4 % =
f 72,—. De grondlasten ad f 35 — per ha drukken, evenzoo berekend, op de
aardappelteelt met een bedrag van s/7 X f 35,— = f 15,—.
Ad 2°.

Renten en af sehr ij vingen

Voor een goed begrip van de berekening der renten dienen wij eerst de
afschrijvingen te beschouwen;
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a. Afschrijvingen. Op alle duurzame productiemiddelen, welke één geheel
vormen, b.v. machines, kassen, warenhuizen, schuren, enz. en welke dienten
gevolge na volledig gebruik ook in het geheel moeten worden vernieuwd en welke
vernieuwingskosten niet op één jaar mogen drukken, doch over meerdere jaren
moeten worden verdeeld, dient een afschrijving te worden toegepast.
Tegenover deze categorie van productiemiddelen staan die, welke als
één complex worden beschouwd, doch eigenlijk uit een groot aantal vervang
bare eenheden bestaan en door regelmatige vervanging en onderhoud van
die eenheden volkomen in stand worden gehouden, zoodat de waarde van
het geheel in den loop der jaren constant blijft. Op deze productiemiddelen
behoeft dientengevolge niet te worden afgeschreven, doch in de plaats van
afschrijving en onderhoud komen bij deze objecten de jaarlijksche kosten van
vernieuwing en onderhoud. Als zoodanig is aan te merken: de plantopstand
in een boomgaard, de bloembollenkraam, de grond, e. d. De beweegredenen,
welke geleid hebben tot deze opvatting, zullen nog nader worden besproken.
De productiemiddelen nu, waarop wel wordt afgeschreven, moeten worden
gewaardeerd tegen de vervangingswaarde, d. i. dus de waarde, die zij
hebben bij aanschaffing op het moment, dat men tot berekening der kosten
overgaat. Wanneer als gevolg van bijzondere omstandigheden de vervangings
waarde niet of moeilijk te bepalen is, kan de laatst bekende aanschaffings
waarde worden aangenomen.
De hoogte van het afschrijvingspercentage wordt bepaald door den vermoedelijken levensduur van het productiemiddel bij behoorlijk onderhoud.
De volgende percentages kunnen hierbij o. m. als leidraad dienen:
Afschrijvingspercentage
Gebouwen:

bedrijfsschuur; steen
„
; hout op steénen voet ...
; hout

2%
4%
6%

Glasopstand:

druivenserre
5%
komkommerkas
5%
warenhuis; onderbouw
8%
„
; lijsten, Amerikaansch grenen . . 6% %
; „ , lerken
8%
; „ , vuren
10 %
platglas; lijsten, Amerikaansch grenen . . 8% %
„
;
„ , lerken
10 %
;
„ , vuren
12x/2 %
„
; houtwerk
20 %
„
; eindstukken
5%
glas
. 2%

Installaties:

verwarmingsinstallatie; warm water ... 7 %
„
; stoom
10 %
„
; komkommerkas . . 10 %
waterleiding: pomp en benzinemotor ... 10 %
: leiding
7%
vaste sproeileiding fruitteelt
7%

15
Transportmiddelen: tuinspoor: rails
„
: lorries
tractor
vrachtauto
paard
wagen
schuit
plukkar
Diversen:

4%
5%
10 %
20 %
10 %
4%
4—5 %
10 %

motorsproeimachine
10 %
vatspuit
10 %
rugsproeier
10%
freesmachine
20 %
cultivator
10 %
wiedmachine
10 %
motorgrasmaaimachine
20 %
sorteermachine (fruit)
5—-10 %
(bollen)
5%
rietmatten
3373 %
boonenstokken
50 %
erwtenrijs
25 %
kisten
10—25 %
stuthout (fruitteelt)
20 %
welput
2%
betonpad
10 %
draad en palen voor frambozen, e. d.. . . 15 %

Zooals reeds werd medegedeeld, wordt op den grond, de bollenkraam en
op boomgaarden geen afschrijving toegepast. Men kan zich n.l. bij beant
woording van de vraag: moeten wij wèl of niet tot afschrijving overgaan,
op het standpunt stellen, dat een teler door een goed jaarlijksch onderhoud
grond en aanplant steeds op peil tracht te houden, terwijl in den loop der
jaren ook het aantal productiemogelijkheden is toegenomen; zoo is bijv. in
den boomgaard vervanging van minder wenschelijke variëteiten door betere
een der belangrijkste middelen tot behoud van den opstand.
Men zou tegen dit argument kunnen aanvoeren, dat met een eventueele
algeheele uitputting van den grond of algeheelen achteruitgang van den
fruitaanplant in het bijzonder voor pit- en steenvruchten op den langen duur
geen rekening wordt gehouden. Hierover bestaan thans nog onvoldoende
gegevens, maar indien mocht blijken, dat een dergelijke achteruitgang inder
daad zou optreden, dan zal ook op grond en op boomgaarden een afschrijving
moeten worden toegepast, overeenkomstig den gemiddelden duur, dat op
dien grond of in het betrokken boomgaardtype kan worden geteeld.
Het bovenstaande neemt niet weg dat, al wordt geen afschrijving in de
kostenberekening opgenomen, een verstandige bedrijfsvoering het gewenscht
maakt om in elk geval uit de winst een zeker bedrag te reserveeren voor
eventueele mogelijkheden in de toekomst, wat zéér zeker aan te bevelen is
t. a. v. boomgaarden, om den tijdelijken achteruitgang in de opbrengst als
gevolg van omenting of vervanging te overbruggen.
Passen we nu hetgeen hierboven over de afschrijving is gezegd toe op
de kostenberekening van de aardappelteelt, dan moet allereerst een opsomming
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worden gegeven van de productiemiddelen en tevens moet worden nagegaan
in hoeverre deze door de aardappelteelt in beslag worden genomen. Zoo is
er een steenen schuur met een vervangingswaarde van f 2000,—, dienende
voor een bedrijfsoppervlakte van 3 ha, terwijl de aardappelteelt er voor 3/4
gedeelte beslag op legt. De afschrijving zal dus per ha f 2000,— X 1js X 3/4 X
2 % = f 10,— bedragen. De afschrijving op de schuit komt — in aanmerking
genomen, dat deze voor het vervoer voor de helft in beslag wordt genomen —
op f 450,— X V3 X Y2 X 5 % = f 3,75 (het afschrijvingspercentage werd
hier op 5 % bepaald). Voor een rugsproeier komen wij op f 35,— X x/3 X Yz
X 10 % = f 0,58, enz.
b. Renten. Wij zagen reeds bij de berekening der kosten van den grond,
dat rente in rekening werd gebracht over de waarde van dien grond en wel
tegen 4 %.
De vraag rijst echter over welke waarde dit in het algemeen behoort te
geschieden. Uit hetgeen hierboven over de afschrijvingen is gezegd, volgt,
dat de „boekwaarde" der productiemiddelen, voor zoover er op wordt af
geschreven, jaarlijks kleiner wordt!
Zouden wij nu 4 % rente in rekening brengen over die jaarlijks kleiner
wordende waarde, dan zou het rentebedrag dus regelmatig dalen en dan zou
men tot de conclusie komen, dat jaarlijks goedkooper geproduceerd kan
worden. M. a. w. iemand, die met productiemiddelen werkt, welke gemiddeld
10 jaar oud zijn, zou dan goedkooper produceeren dan iemand, die bijv. pas
begint.
Het totale jaarlijksche bedrag van renten plus afschrijvingen behoort echter
een vast bedrag te zijn, dat wil zeggen, dat dus de jaren door de kostenrekening
met een constant bedrag van rente en afschrijving van het productiemiddel belast
moeten worden (mits de waarde der productiemiddelen niet verandert)1).
Om de grootte van dit bedrag te bepalen, kan men, den te verwachten
leeftijd kennende, een annuïteiten-tafel raadplegen, maar wanneer men
hier niet over beschikt, kan men ook een andere methode volgen, die vrijwel
dezelfde resultaten oplevert en wel door de rente te berekenen over 60 %
van de vervangingswaarde. Wanneer men bijv. 10 % afschrijft van een
waarde van f 3000,— en 4 % rente berekent over f 1800,—, krijgt men een
totaal bedrag, dat practisch weinig afwijkt van de annuïteit, ni. f 372,—
(annuïteit = f 369,87).
Uit het bovenstaande volgt, dat de rente over de volle vervangingswaarde in
rekening moet worden gebracht bij productiemiddelen, waarop niet wordt af
geschreven, dus bij den grond, den boomgaard e. d.
Toepassing van deze berekeningsmethode leidt in ons voorbeeld tot de
volgende bedragen:
rente schuur . .
rente schuit . .
rente rugsproeier

f 2000,-—/60 % X x/3 X s/4 X 4 % = f 12,—
f 450,—/60 % x V3 X % X 4 % = f 1,80
f 35,—/60 % X 1/3 X ]/2 X 4 % = f 0,14, enz.

Evenals bij de afschrijvingen is gedaan, worden ook de rentebedragen
berekend per eenheid van oppervlakte en wordt een verdeeling toegepast,
l)
Verandert deze -waarde wel en in beduidende mate, dan zal de afschrijving daaraan
aangepast moeten worden, waarbij dan rekening moet worden gehouden met wat reeds
is afgeschreven en wat nog afgeschreven moet worden.
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wanneer zulks noodig is, over meer producten, bijv. naar den tijdsduur of
naar andere maatstaven, die het verband van de teelt met het betrokken
productiemiddel nauwkeurig aangeven. Zoo is aangenomen, dat de schuitkosten voor de helft op de aardappelteelt drukken (transport), maar dat de
schuurkosten er voor 3/4 op drukken (poterbewaarplaats!).
De renteberekening kan onverwachte moeilijkheden opleveren, wanneer
wij te maken krijgen met bijzondere productiemiddelen, bijv. een bloembollenkraam.
Het is, gezien de groote verscheidenheid in variëteiten en de groote prijs
verschillen tusschen deze soorten onderling, wenschelijk om ter uitschakeling
van de speculatieve prijsschommelingen van elke variëteit de gemiddelde
prijsnoteering van plantgoed over bijv. de laatste 5 jaren vast te stellen en
uit deze prijzen door middel van de gegevens omtrent de samenstelling van
de kraam de waarde daarvan te bepalen.
Een eventueel later optredend verschil in deze gemiddelde prijzen kan
worden verwaarloosd, terwijl een belangrijke wijziging in den prijs van één
of meer variëteiten, indien kan worden verwacht, dat deze van blijvenden
duur zal zijn, in de kraamwaarde kan worden verrekend.
De berekening van de rente over de waarde van fruitaanplantingen kan
eveneens tot moeilijkheden aanleiding geven, welke echter in hoofdstuk III
apart zullen worden besproken.
Ad 3°.

Belastingen

Ten aanzien van de verdeeling der op het bedrijf drukkende belastingen
wordt dezelfde methode van berekening gevolgd. Bedragen de grondlasten
bijv. f 35,—-, dan worden de teeltkosten in ons voorbeeld van de vroege
aardappelen belast met een bedrag van f 35,— X 1 X 3/7 = f 13,—.
B. Onderhoud
Deze post omvat de kosten van herstellingen aan de productiemiddelen.
Zij kunnen bestaan uit uitgaven aan derden, wanneer dat herstel door
derden heeft plaats gevonden, maar zij kunnen ook de kosten van eigen
arbeid en bedrijfsbenoodigdheden omvatten, wanneer men dat herstel in
eigen beheer uitvoert. Moet men deze kosten weer gaan omrekenen per
oppervlakte-eenheid, dan passe men dezelfde redeneering toe als gedaan is
bij de posten renten en afschrijvingen. Besteedt men aan de schuur jaarlijks
aan kosten f 30,— dan drukt dus op de aardappelteelt een bedrag van
f 30,— X 1/3 X 3/4 = f 7,50. De onderhoudskosten van de schuit à f 10,—
drukken er op met een bedrag van f 10,—• X 1/3 X % = f 1,67, enz.
Kosten van verbetering van den plantopstand (boomgaarden en bollenkramen
bijv.) worden ook onder Tiet onderhoud opgenomen.
C.

Bedrijfsbenoodigdheden

Ten laste van den post bedrijfsbenoodigdheden komen de kosten voor
bestrijdingsmiddelen, meststoffen, verpakkingsmaterialen, brandstof, electriciteit, steunhout, zaai- en plantgoed, enz. enz. Aangezien het gebruik van
deze bedrijfsbenoodigdheden doorgaans voor één gewas is bedoeld, zal een
verdeeling der kosten minder vaak voorkomen dan dit het geval is bij de

18
vaste lasten en onderhoudskosten. Bij bemestingen, welke voor een langere
tijdsperiode dan 1 jaar dienen, moet het jaarlijksche aandeel in de kosten
worden vastgesteld.
Er is echter een veelvuldig voorkomende moeilijkheid en dat is de waar
deering van de in eigen bedrijf voortgebrachte grondstoffen, zooals bijv.
voederbieten voor het paard, in eigen bedrijf gewonnen stalmest, of pootgoed
voor het volgende jaar. Als algemeene regel dient te worden gesteld, dat deze
producten tegen de marktwaarde moeten worden opgenomen als opbrengst
voor den ouden oogst en eveneens tegen de marktwaarde als kosten voor
den nieuwen oogst. Men zou natuurlijk ook wel de kosten voor het in eigen
bedrijf gewonnen pootgoed kunnen gaan bepalen, maar men maakt daardoor
de berekening vaak meer ingewikkeld en streeft het doel voorbij.
Op het bovenstaande dient een uitzondering te worden gemaakt ten
aanzien van de bollenkraam, welke niet kan worden beschouwd als een
normaal handelsartikel zooals plant- en zaadgoed e. d. De waarde van de
kraam neemt t. o. v. de overige productiekosten een zeer belangrijke plaats in
en kan zeer sterk varieeren als gevolg van de prijsschommelingen van het
plantgoed. De bollenkraam wordt regelmatig in stand gehouden en zoo noodig
door aanschaffing van nieuwe variëteiten verbeterd. Zij heeft een permanent
karakter en legt dus een blijvend beslag op het er in geïnvesteerde vermogen.
Uit dezen hoofde is het dan ook gewenscht de kosten van de kraam tot
uiting te brengen door rente over dat vermogen in rekening te brengen. Om
echter de ongewenschte schommelingen in de waarde van dat vermogen uit
te schakelen, zal de waarde moeten worden vastgesteld op basis van de
gemiddelde plantgoedprijzen der verschillende variëteiten gedurende bijv.
de laatste 5 jaren.
De kosten van verbetering van de kraam, bijv. vervanging van minder
goede bollen of aanvulling van het plantgoed door aangekocht goed, kunnen
in de kostenberekening onder bedrijfsbenoodigdheden worden opgenomen.
Bij de verdeeling van de bemestingskosten over meer dan één gewas
kan men de teelten belasten naar evenredigheid van het profijt, dat zij er van
hebben; als maatstaf hiervoor kan men dan de evenredigheid nemen van
de hoeveelheden, die zij aan den grond onttrekken. Men kan hiervoor uitgaan
van oogstanalysecijfers (zie bijlage I).
Bij de kosten van de meststoffen moet voorts rekening worden gehouden
met de omstandigheid, dat broeimest, welke in een zeker teeltjaar wordt
gebruikt in broeierijen, dikwijls een volgend jaar als'organische bemesting
(dommest) voor koude rijen of kouden grond dienst doet. Deze dommest zal
in de kostprijsberekening van het jaar, waarin hij wordt gebruikt, tegen de
normale waarde van dommest worden opgenomen, welk bedrag in mindering
zal komen van de productiekosten van het voorgaande jaar.
Keeren wij terug naar ons voorbeeld van de aardappelteelt, dan worden
de kosten der bemesting bijv. als volgt berekend: 800 kg kalkammonsalpeter
à f 9,25 per 100 kg = f 74,—1100 kg patentkali à f 3,50 per 100 kg = f 38,50;
700 kg superfosfaat à f 7,— per 100 kg = f 49,—; gemiddeld per jaar
80 schuiten bagger à 70 et, voor 2/3 te berekenen = f 37,33, enz.
D.

Arbeid

Tot den post arbeid behooren de kosten der verschillende werkzaamheden,
zooals grondbewerking, snoeien, ziektenbestrijding, planten, bemesten, plukken,
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sorteeren en verpakken, transport, enz. Waar de handelingen op de teelt van
één gewas zijn ingesteld en bovendien het doel der werkzaamheden nauw
keurig wordt aangegeven, komt omslag over meerdere producten weinig voor.
Toch rijzen ook ten aanzien van de vaststelling der kosten voor den arbeid
somtijds vragen.
Over het algemeen kan worden aangenomen, dat de belooningen kunnen
worden vastgesteld op het bedrag, dat wordt uitbetaald.
Deze regel geldt niet ten aanzien van arbeid, verricht door volontairs en
minderjarige kinderen. Hiervoor moet de waarde van hun arbeid door den
ondernemer of den bedrijfsleider worden gewaardeerd. Dit zelfde principe
kan ook worden aangenomen voor alle arbeidskrachten, waarvan de loonbetaling niet op normale wijze is geregeld, bijv. bij arbeid door de vrouw
van den ondernemer, waarvoor in het geheel geen loon wordt betaald; bij
arbeid door ouderen, waarvoor een hooger loon wordt betaald dan de prestaties
waard zijn, enz. enz.
De vaststelling van het uurloon brengt in die gevallen, waar in dag- of
uurloon wordt gewerkt, geen moeilijkheden mede. Daar echter, waar vaste
arbeiders in weekloon werken, is de deeling van het weekloon door het aantal
gewerkte uren niet juist. Immers in de wintermaanden wordt ± 8 uur
en in de zomermaanden 10, vaak zelfs 12 of meer uur per dag gewerkt,
waardoor de uren in de wintermaanden hooger zouden worden berekend
dan in de zomermaanden, terwijl juist 's winters veelal werk moet worden
gezocht en somtijds onproductief werk zal worden verricht, zoodat een hooger
uurloon hier niet is gerechtvaardigd. Het weekloon wordt dan ook betaald
om ten allen tijde betrouwbaar en bekwaam personeel beschikbaar te hebben,
zoodat de verdeeling dezer loonkosten over de producten kan geschieden,
evenals bij de losse arbeiders naar het aantal uren, dat de verschillende
werkzaamheden vorderen, tegen het gemiddelde uurloon. In dit verband
zij gewezen op de landelijke regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden
in den Land- en Tuinbouw (Ned. Staatscourant van 1 September 1942),
waaruit zich de volgende gemiddelde uurloonen laten berekenen:
Groningen:

Veenkoloniën
Overige gebieden

Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noordholland . . . •
Zuidholland:
Zuidhollandsche eilanden
Bloembollenstreek
Overige gebieden
Zeeland
Noordbrabant: Kleigebied
Zandgebied
Limburg

. .

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

0,38
0,42%
0,43%
0,38
0,38
0,36
0,40
0,43%
0,42
0,47%
0,44%
0,40
0,41
0,36
0,36

De sociale lasten kunnen op de loonen worden omgeslagen door middel
van een bepaald percentage. Men neme hier thans 15 % voor. Het gemiddelde
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uurloon in het voorbeeld van de kostenberekening van vroege aardappelen,
geldende voor 1941, is met inbegrip dezer lasten, bepaald op 45 ets.
Een belangrijk punt is de waardeering van den arbeid van den ondernemer.
Nu kan men den arbeid van den ondernemer naar den aard van het werk
verdeelen in:
a. daadwerkelijke arbeid;
b. leiding gevenden arbeid.
De sub a genoemde arbeid staat steeds in verband met de sub b genoemde
werkzaamheden, doch de eigenaardigheid van deze laatste groep van arbeid
is, dat deze niet in uren tot uitdrukking is te brengen, hetgeen bij de eerst
genoemde wel het geval is.
Men moet voor den daadwerkelijken arbeid een uurloon, zooals voor den
best geschoolden gehuurden arbeidskracht zou moeten worden betaald, in
rekening brengen. Hiermede is nog slechts deze arbeid in den kostprijs
opgenomen, zoodat nog de arbeid voor de bedrijfsleiding blijft te verrekenen.
Zooals reeds is opgemerkt, is deze niet in uren om te rekenen, noch de
bedrijfsleiding, die tijdens het daadwerkelijke mede-arbeiden, noch die, welke
daarbuiten wordt gegeven. Behalve de bovenbedoelde rekening voor de
arbeidsuren, dient dus geheel onafhankelijk daarvan nog een bepaald bedrag
voor de bedrijfsleiding in rekening te worden gebracht, welk bedrag voor elk
bedrijfstype apart te stellen is.
Wat de groente- en fruitteelt betreft, is getracht hiervoor tot een
bepaald systeem te komen. In de bijlagen lia en 116 is een schaal van
loonen voor leiding en toezicht opgenomen, geldende voor verschillende be
drijf sgrootten. Men bepale dus vooraf de grootte van het bedrijf en ga dan
na welk loon hierbij behoort. Heeft men dat loon eenmaal vastgesteld, dan
wordt het per eenheid van beteelde oppervlakte onder het hoofd: kosten
voor leiding en toezicht opgenomen. Wordt op die oppervlakte méér dan
één teelt uitgeoefend, dan moet dat bedrag worden verdeeld naar de mate
waarin die teelten beslag leggen op des ondernemers tijd en zorg voor het
bedrijf. Hiervoor zijn geen vaste regels te geven.
In het voorbeeld van de vroege aardappelenteelt biedt de vaststelling
van het loon geen moeilijkheden; uit de grafiek blijkt, dat het loon voor een
bedrijfsgrootte van 3 ha vollegrondsteelt (met 2 teelten) f 25,85 per week
bedraagt. Heeft men echter een gemengd bedrijf, dat bijv. als volgt is samen
gesteld: 3y2 ha volle grond (met 2 teelten), 5500 ramen plat glas en 3750
ramen verwarmd warenhuis, dan dient als volgt te worden gehandeld: De
drie grootheden worden tot één herleid; 3% ha volle grond komt blijkens de
schaal overeen met 5700 ramen verwarmd warenhuis; 5500 ramen plat glas
correspondeeren met 9200 ramen verwarmd warenhuis, zoodat in totaal deze
omrekening leidt tot een oppervlakte van 18 650 ramen verwarmd warenhuis.
Hiermede correspondeert een loon van f 59,25. Bij omrekening in één der twee
andere grootheden zou hetzelfde bedrag zijn verkregen.
Ten slotte zij nog iets gezegd over den arbeid van volontairs. De waarde
van door volontairs verrichten arbeid moet door den ondernemer worden
geschat, rekening houdend met de plaatselijke loonen. De ondernemer dient
zich dus af te vragen wat hij voor loon zal moeten betalen aan een knecht,
die denzelfden arbeid zou moeten verrichten als de volontair. Hoe de afspraak
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luidt, welke ondernemer en volontair over de eventueele vergoeding gemaakt
hebben, heeft met de kostenberekening als zoodanig niets te maken. Het
gaat om den arbeid, dien de volontair verricht en de waardeering van dien
arbeid door den ondernemer. Men dient zich ook door een dergelijke gedachte
te laten leiden bij de waardeering van den arbeid voor in het bedrijf werk
zame gezinsleden.
Als voorbeeld voor de berekening van de kosten der werkzaamheden kan het
volgende schema gelden, dat wederom betrekking heeft op de aardappelteelt.
Pootgoedbehandeling 50 uur à f 0,45
f 22,50
Bemesten
20 „ „ f 0,45
f 9,—
enz. enz.
Leiding en toezicht (de helft ten laste van de aardappelteelt) f 226,05
E. Overige hosten
De overige kosten kunnen velerlei zijn. Zoo behooren hiertoe de kosten
van arbeid, die niet in eigen beheer wordt uitgevoerd, zooals centraal sorteeren
en verpakken, rijloon, grondbewerking (paardenwerk), loonsproeien en der
gelijke. Verzekeringen worden eveneens onder dezen post opgenomen.
Een vaak over het hoofd geziene, maar niettemin belangrijke, post is de
rente van het bedrijfskapitaal, waaronder hier verstaan wordt het totaal
bedrag der vlottende middelen, dat noodig is om den arbeid en het verbruik
van bedrijfsbenoodigdheden gedurende het teeltseizoen te financieren.
Uit het overzicht van de kosten der aardappelteelt blijkt, dat per ha
de kosten van den arbeid f 734,55 en die van de bedrijfsbenoodigdheden
f 521,89 bedragen. Deze bedragen steekt de ondernemer als onderdeel van
zijn vermogen tijdelijk in het bedrijf en het is dus billijk, dat hij aanspraak
maakt op een vergoeding wegens rentederving. Het behoeft geen nader
betoog, dat men bij de vaststelling van het rentebedrag rekening moet houden
met den omlooptijd van de verschillende bedragen. Zoo zal de omlooptijd
van het kostenbedrag voor grondbewerking langer zijn dan die voor de oogstkosten en is evenzeer de omlooptijd van het kostenbedrag voor plantgoed
grooter dan die voor ziektenbestrijdingsmiddelen. Men zal derhalve moeten
zoeken naar een gemiddelden omlooptijd. Opgemerkt zij nog dat bij de
vaststelling dezer kosten men met een verdeeling weinig te maken heeft,
wanneer men de kosten van bedrijfsbenoodigdheden en arbeid per gewas
bepaalt. Als voorbeeld voor de berekening der „overige kosten" gelde het
volgende:
Grondbewerking (paardenwerk) à 70 et per are (voor 2/3 berekend)
Veilingkosten 3 % van 18 000 kg à f 8,35 per 100 kg ... .
Rente bedrijfskapitaal: f 522,— X 8/12 X 4 %
f 735,— X 4/12 X 4 %

f 46,67
f 47,10
f 13,92
f 9,80

Vatten wij nu het hiervóór besprokene samen in een overzicht, zooals
dit dan geldt voor de teelt van vroege aardappelen, dan krijgen wij het
volgende beeld van de kosten, waaruit zich tenslotte weer een overzicht
laat samenstellen, zooals op blz. 10 is vermeld.
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Toelichting productiekosten: Vroege aardappelen
Per ha beteelde oppervlakte.

bedrijfsgrootte: 3 ha.

Renten, afschrijvingen en lasten :
Rente grond . . . f 4200
X 1
bedrijfsschuur f 2000/60 % X 3/3
„ schuit. . . . f 450/60 % X V3
„ rugsproeier . f 35/60 % X 1'iz
„
300 aardappelkisten à 70 ct.
f 210/60 % X Va
„
600 aardappelbakken à 30 ct.
f 180/60 % X V,
kl. gereedschap f 400/60 % X Vs

X 3/7 X
X 3/4 X
X % X
X'/2X

4% =
f 72,—
4% = f 12,—
4% = f 1,80
4% = f 0,14

X 1 X 4% = f 1,68
X 1 X 4% = f
X % X 4% = f

1,44
1,60
f 18,66

Afschrijving bedrijfsschuur f 2000 X
schuit . . . f 450 X
rugsproeier . f 35 X
„
300 aardappelkisten f 210 X
„
600 aardappelbakken f 180 X
„
klein gereed
s c h a p f 400 X

Vs X 4 X 2 % = f 10,—
Va X % X 5 % = f 3,75
x/ X % X 10% = f
0,58
8
3/

V3 X 1 X 25% = f 17,50
x/

3

X 1 X

5% = f 3,—

Vs

X y2 X

20% = f 1,33
f 36,16

Grondlasten en dergelijke f 35 x 1 X

3/

f 15,—

7

Totaal (excl. rente bedrijfskapitaal) .

f141,82

Onderhoud :
Bedrijfsschuur . .
Schuit
Rugsproeier
Aardappelkisten
Aardappelbakken
Klein gereedschap

f
f
f
f
f
f

30 X
10 X
250 X
25 X
15 x
5 x

V3 X

4

f

7,50

Vs X %

f

1,67

Vs

f 0,42
f 8,33
f5,—
f 0,83

x

3/

34

Vs X 1

Vs X 1
3 X %

1[

Totaal onderhoud

f 23,75

Bedrijfsbenoodigdheden :
2200 kg plantgoed à f 0,12 per kg
Meststoffen:

f 264,—

800 kg kalkammonsalpeter à f 9,25 per 100 kg = f 74,—
700 „ superfosfaat
„ f 5,50 „ 100 „ = f 38,50
1300 „ patentkali
„ f 7,—• „ 100 „ = f 77,—
gem. per jaar 80 schuiten bagger à 70 ct. (voor
2/a berekend)
= f 37,33
f226,83
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Ziektenbestrijdingsmiddelen :
16 kg kopersulfaat à f 0,35 per kg
8 „ kalk
à f 0,04 „ „
2 „ soda
à f 0,07 „ „

f 5,60
f 0,32
..... f 0,14
— f

Diversen (brandstof poterbewaarplaats, enz.)

6,06

f 25,—

Totaal bedrijfsbenoodigdheden

f521,89

Arbeid :
Pootgoedbehandeling 50 uur à f 0,45
Grondbewerking (zie overige kosten)
Bemesten
20 uur à f 0,45
Planten
150 „ „ f 0,45
Aanaarden
60 „ „ f 0,45
Wieden
200 „ „ f 0,45
Ziektenbestrijding
15 uur à f 0,45
Overige teeltarbeid
25 „ „ f 0,45
Rooien
450 „ „ f 0,45
Opslaan
50 „ „ f 0,45
Transport
60 „ „ f 0,45
Diverse werkzaam
heden 50 „ „ f 0,45

per uur f 22,50
„
„ f
9,—
„
„ f 67,50
„
„ f 27,—
„
„ f 90,—
per uur f
6,75
„
„ f 11,25
„
„ f 202,50
„
„ f 22,50
„
„ f 27,—
„

„

f

22,50
f 508,50

Leiding en tiezicht y2 ten laste van de aardappelen) f 226,05
Totaal arbeid

f

734,55

Totaal overige kosten

f

108,38

Totaal productiekosten

f 1550,91

Overige kosten :
Grondbewerking (paardenwerk, enz.) à 70 ct.
(voor 2/3 berekend)
Algem'eene kosten
Verzekeringen
Veilingkosten, 3 % van 18000 kg à f 8,65 per
Rente bedrijfskapitaal f 522 X 8/12 X 4 %. .
f 735 X 4/12 x 4 %. .

per are
f 46,67
f 10,—
f
3,—
100 kg f 46,71
f 13,92
f
9,80

(Wordt overgebracht naar renten, afschrijvingen
en lasten)
f 23,72

Opbrengst: gemiddeld 18000 kg per ha.
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Oogstrisieo
Er zullen er zijn, die in dit schema van berekening een post missen en wel
die van het zoogenaamde oogstrisieo. Hoewel risico als zoodanig geen kosten
factor is, gebiedt de billijkheid, dat men bij de vaststelling van den uit
eindelijken kostprijs per eenheid van het product rekening houdt met de
mogelijkheid, dat een teelt geheel of gedeeltelijk kan mislukken.
Daarom ga men bij de bepaling van den kostprijs uit van een oogst,
zooals die in een goed verzorgd bedrijf over een reeks van jaren gemiddeld
uitvalt. In ons voorbeeld gingen wij uit van een opbrengst van 18000 kg
aardappelen. Weliswaar zullen er telers zijn, die in bepaalde jaren bij goede
verzorging van hun bedrijf een hoogere opbrengst kunnen behalen, maar
een enkel jaar van teleurstelling drukt het gemiddelde cijfer in niet onbelang
rijke mate. Zal in gunstige jaren de kostprijs van het product lager uitvallen
dan als doorsnee-kostprijs geldt, dan wordt dus een winst gemaakt, waaruit
men, verstandig doende, een gedeelte zal reserveeren voor een jaar van
tegenslag.
HOOFDSTUK III
De berekening van de waarde van fruitaanplantingen
In de voorgaande beschouwingen hebben wij een kostenberekening op
gesteld, welke als algemeen schema kan dienen voor alle takken van tuinbouw.
Er doen zich echter bijzonderheden voor, welke een aparte bespreking
vereischen. Voornamelijk betreft dat beplantingen, welke enkele of meer
jaren noodig hebben, alvorens zij tot opbrengst zijn gekomen; de aardbeien-,
kleinfruit- en de pit- en steenvruchtenteelt vormen daar voorbeelden van.
Bij de bespreking der renten werd opgemerkt, dat de rente van de fruit
aanplantingen moet worden berekend over de vervangingswaarde; het
komt er dus op aan, die vervangingswaarde te bepalen, dat wil dus zeggen,
dat de grootte van het vermogen, dat in een fruitaanplanting wordt geïnvesteerd,
nader moet worden vastgesteld. Over het algemeen is dit, wat de boomgaarden
betreft, een moeilijk vraagstuk, omdat omtrent het verloop en den groei
van het geïnvesteerde vermogen vrijwel geen gegevens bestaan.
Op grond van bovenstaande overwegingen zullen dus twee verschillende
groepen moeten worden beschouwd, n.l.:
1. de boomgaarden, waarvan het geïnvesteerde vermogen niet bekend is,
doch welke naar den ouderdom geoordeeld een rendabele opbrengst zouden
moeten geven;
2. de boomgaarden, waarvan het geïnvesteerde vermogen wel bekend is,
en waarvan al of niet een rendabele opbrengst wordt verkregen.
Bij de sub 1 genoemde boomgaarden kan de rente worden berekend over
de getaxeerde waarde van den aanplant, welke alleen kan worden geschat
naar de geldende verkoopwaarde van den boomgaard. Deze zal in veel gevallen
worden vastgesteld aan de hand van de opbrengstcijfers over een reeks van
jaren, zoodat uit deze gegevens niet is na te gaan of de aanplant rendeert,
doch wel of de aankoop zal rendeeren. Daardoor zijn de productiekosten
niet geheel zuiver vast te stellen, omdat deze worden beïnvloed door het
in rekening brengen van het rentebedrag der geschatte waarde.
Bij de sub 2 genoemde boomgaarden moet men, teneinde tot een juist
begrip van de berekening van het geïnvesteerde vermogen te komen, zich
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goed realiseeren, dat de aanleg van een boomgaard in het algemeen geschiedt
met de bedoeling om een blijvend productiemiddel te vormen, dat in de
toekomst een belooning voor het er in geïnvesteerde vermogen zal afwerpen.
Hieruit volgt dus, dat alle gelden, welke aan dit object worden besteed,
worden uitgegeven om het hierboven gestelde doel te bereiken en dienten
gevolge niet als „kosten", doch als „kapitaalsuitgaven" moeten worden
beschouwd.
Bij de investeering van vermogen tot vorming van zulk een productie
middel zal men er op rekenen, dat na een zeker aantal jaren deze investeering
zal ophouden en verwachten, dat het geïnvesteerde vermogen rente zal gaan
afwerpen. De vermogensinvesteering zal dus na een bepaald aantal jaren
moeten worden beëindigd en alle kosten zullen verder als exploitatiekosten
moeten worden beschouwd. De al of niet rendabele opbrengst na verloop
van dit aantal jaren doet niets af of toe aan den termijn, welke noodig is voor
vorming van het productiemiddel. Immers bij de begrooting gaat men af
op de als normaal aangenomen omstandigheden. Zou dus een fruitaanplanting
tengevolge van misoogsten of daling der fruitprijzen in de eerste jaren na
een bepaalden leeftijd niet rendeeren, dan mag het verlies niet als vermogens
investeering worden aangemerkt, doch moet als exploitatieverlies worden
beschouwd.
Zou het niet rendeeren zijn te wijten aan fouten in den aanleg of aan den
grond en dergelijke factoren, dan nog mag dit verlies niet bij de vermogens
waarde van het object worden geteld, want daardoor zou deze waarde worden
verhoogd, terwijl de mindere kwaliteiten van het productiemiddel deze ver
hooging niet rechtvaardigen. Ook deze verliezen moeten dus als exploitatie
kosten worden beschouwd.
Resumeerend moeten dus bij de berekening van het in fruitaanplantingen
geïnvesteerde vermogen de volgende drie principes in acht worden genomen:
1°. alle uitgaven dienen te worden getotaliseerd en daarna te worden
verminderd met de ontvangsten;
2°. het saldo 'der kosten en opbrengsten moet op de vermogensrekening
worden overgebracht;
3°. na het verloop van het daarvoor als norm gestelde aantal jaren
moet de vermogensberekening worden afgesloten.
Wat dit laatste betreft, moet nog worden vastgesteld, wanneer een boom
gaard rendabel is of moet worden geacht. Uit den aard der zaak zal dit geheel
verschillend zijn al naar de grondsoort, de fruitsoort, den boomvorm, den
ouderdom van het plantgoed, enz. Men zou dus voor ieder geval op zich zelf
eën bepaalden leeftijd kunnen vaststellen. Hierdoor zou men echter een
belangrijken vergelijkingsfactor uitschakelen. De eenig juiste practisch uitvoer
bare methode zal zijn een indeeling in groepen naar den boomvorm, b.v.
hoogstam, half stam en struikvorm.
De leeftijd, welke als norm kan gelden voor de rendabiliteit, kan voorloopig worden vastgesteld voor:
struikvorm

appelen
peren
hoog- en halfstam appelen
peren
pruimen
kersen

op
„
„
„
„

7
10
20
15
10
10

jaar
„
„
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Voor het kleine fruit kan men de volgende normen aannemen:
zwarte bessen
3 jaar
roode-, witte- en kruisbessen . . 4 „
frambozen
2 „
bramen
2 „
terwijl voor de aardbeien kan worden uitgegaan van een invensteeringsperiode
van 2 jaar.
Aangezien zich tusschen de kostenberekening voor pit- en steenvruchten
eenerzijds en van het kleine fruit en de aardbeien anderzijds nog eenige
verschillen kunnen voordoen, dienen de investeerings- en kostenberekening
voor enkele gevallen apart te worden besproken.
Pit- en steenvruchten- en bessenaanplanting
Beschouwen we om te beginnen het schema van de berekening van het
geïnvesteerde vermogen in een appelen- en perenboomgaard (struikbeplanting).
Veronderstellen wij, dat de grond per ha f 3000,— heeft gekost en dat de
volgende uitgaven zijn gedaan:
grondbewerking
drainage
plantgoed
omheining .
inplanten
opstal per ha omgeslagen . .
diversen

f
f
f
f
f
f
f

175,—
215,—
850,—
125,—
45,—
400,—
50,—

dan bedragen dus de aanlegkosten f 4860,—.
Aangezien men van het moment van den aanleg af reeds exploiteert,
moet over het eerste jaar reeds een exploitatierekening worden gemaakt en
waar tegenover de kosten geen opbrengsten staan, ontstaat er een exploitatie
verlies. Nu kan men dat exploitatieverlies verminderen door de uitoefening
van een onderteelt, waarvan het saldo (d. i. opbrengst minus kosten) in
mindering van het exploitatieverlies kan worden gebracht. Aannemende,
dat het verlies uiteindelijk f 500,— bedraagt, dan bedraagt het geïnvesteerde
vermogen bij het begin van het tweede jaar dus f 5360,—. In de exploitatie
rekening over het tweede jaar bedraagt derhalve de rente van het geinvesteerde vermogen 4 % van f 5360,— = f 214,40. Stel dat aan het einde
van het tweede jaar het nadeelig saldo (door de stijgende kosten) f 700,—
bedraagt, dan is dus het geïnvesteerde vermogen in dat jaar aangegroeid
tot f 6060,— en bedraagt de rente hierover in het derde jaar f 242,40, enz.

Frambozenaanplanting
Als tweede voorbeeld nemen wij de berekening voor frambozen. De grond
waarde wordt wederom gesteld op f 3000,—. De verdere kosten voor den
aanleg blijken als volgt te zijn:
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Grondbewerking
Plantgoed
Palen
Plantloon
Aanbrengen steunmateriaal
Ondernemersloon
I Totaal
De kosten van de schuur bedragen
Vatpomp
Klein gereedschap
Diversen
II Totaal

f 250,—
f 180,—
f 350,—
f 27,—
f 15,—
f 21,—
f 843,—
f 300,—•
f 180,—
f 100,—
f 25,—
f 605,—

I en, II te zamen f 1448,—.
De exploitatiekosten in het eerste jaar worden nu als volgt berekend:
Rente over de waarde van den grond
Grondlasten
Rente over de waarde van plantopstand, gebouwen
en inventaris: 60 % van f 1448,— tegen 4 %
Afschrijving schuur <4 % van f 300,—
„
vatpomp 10 % van f 180,— ....
„
klein gereedschap 20 % van f 100,—
„
aanplant 15 % van f 954,— ....

f 120,—
f 30,—
f 34,75
f 12,—
f 18,—
f 20,—
f 143,—

Het totaalbedrag aan renten en afschrijvingen
komt zoodoende op
f 377,75
Met inbegrip van de overige kosten bedragen de totaal-productiekosten
in dat jaar f 1093,—-, waartegenover een saldo van een onderteelt van stamboonen staat van f 550,—. Het nadeelig saldo aan het einde van het eerste
jaar wordt dus uiteindelijk f 543,—. Het geïnvesteerde vermogen groeit
dus aan met een bedrag van f 543,—, waardoor de rentepost over het tweede
jaar toeneemt met f 21,72.
Het principieele onderscheid met de berekening voor de pit- en steenvruchten
is dus hierin gelegen, dat op den plantopstand in de frambozenteelt wel wordt
afgeschreven, nl. met 15 % (levensduur 7 jaar).
Vandaar dan ook, dat de rente over de waarde van den plantopstand niet over
die vólle waarde, maar over 60 % er van wordt berekend.
Aardbei-aanplanting
Ten aanzien van de aardbeienteelt dient dezelfde methode van berekening
te worden gevolgd, met dit verschil, dat hier niet 15 % wordt afgeschreven,
doch 331/s %.
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HOOFDSTUK IV
De onderverdeeling der kosten
In voorgaande hoofdstukben werd meermalen een verdeeling der bosten
besproken aan de hand van voorbeelden, ontleend aan de teelt van vroege
aardappelen. Aangezien deze teelt er een is met een eenvoudig karakter,
doen zich weinig complicaties voor. Wanneer men echter met zeer intensieve
cultures te maken heeft, zooals bijv. bij de teelt onder glas, kunnen zich
moeilijkheden voordoen, waarvoor men zonder meer niet zoo gauw een op
lossing kan vinden.
In het algemeen zal men dan goed doen zich nauwkeurig den aard van de
hosten voor oogen te houden en daarnaar de onderverdeeling van het kostenbedrag
af te meten.
Om te beginnen moet men zich afvragen of een onderverdeeling der kosten
werkelijk geboden is. Dit nu zal zich vrijwel altijd voordoen, tenzij men één
enkele teelt beschouwt, die het geheele jaar door op een zelfde stuk grond wordt
uitgeoefend en waarop het bedrijf geheel is ingesteld. Doch meestal zal zich
dit wel niet voordoen en moet men tot verdeeling van verschillende kosten
overgaan.
Gelet op wat hierboven is gezegd, zal nu eens de tijdsduur, dan weer de
in beslag genomen oppervlakte of de duur der werkzaamheden als maatstaf
voor de verdeeling worden gebezigd. Vaste regels zijn hiervoor niet te geven;
steeds moet geval voor geval worden bezien. Nemen we als voorbeeld de kosten
van een sproeimachine wat rente, afschrijving en onderhoud betreft. Stel,
dat die sproeimachine dient zoowel voor de bespuiting van een jongen als
van een ouden boomgaard. De maatstaf van verdeeling, die hier het best
kan worden aangelegd, is de verhouding van de hoeveelheden verbruikte
sproeivloeistoffen of als hierover cijfers ontbreken het aantal sproeiuren.
Wanneer een verwarmingsinstallatie gebruikt wordt voor de verwarming van
een aantal kassen en/of warenhuizen van verschillende grootte, terwijl de
tijdsduur en de graad van verwarming ook verschillen, dan wordt het bepalen
van een juisten omslag van de kosten van renten, afschrijvingen, onderhoud
en dergelijke moeilijk, vooral wanneer geen nauwkeurige gegevens bekend
zijn over het kolenverbruik van week tot week. Men kan dan rekening houden
met de lengte van het buizenstelsel, de maat der buizen, den tijdsduur der
verwarming en het temperatuurverschil in en buiten de glasruimten. Aan de
verschillende buismaten kan men verschillende factoren voor de verdeeling
toekennen, waarvoor de volgende cijfers dienstig zijn gebleken:
Buismaat

Factor

102 mm
95 „
89 „
76 „

10
9
8
7

.

Gemeenschappelijke transportkosten kunnen worden verdeeld naar de
gewichtshoeveelheden, welke verzonden zijn. De kosten van leiding en toezicht
kunnen worden omgeslagen naar evenredigheid van het beslag, dat de ver
schillende teelten op het geïnvesteerde vermogen leggen en wanneer hierover
cijfers ontbreken, dan volgens het aantal arbeidsuren. Het kan ook zijn, dat
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beide maatstaven moeten worden toegepast. Stel n.l. dat iemand een drietal
teelten uitoefent, waarvan twee onder glas (in dezelfde glasruimte) en één
in den vollen grond en wel op een oppervlakte van gelijke grootte en van
gelijken duur, dan zal men het ondernemersloon voor de cultuur onder glas
en in den vollen grond kunnen verdeelen naar het vermogensbeslag, terwijl
het loon voor de cultuur onder glas kan worden gespecificeerd volgens het
aantal bestede arbeidsuren.
Men ziet uit het bovenstaande, dat vaste regels niet kunnen gelden.
Zooals reeds werd gezegd, moet geval voor geval worden bezien en dient
men zich steeds af te vragen, welke maatstaf van verdeeling de meest voor
de hand liggende is.
HOOFDSTUK V
Het produetiekosten-onderzoek
Aan de hand van slechts enkele voorbeelden werd in het eerste
hoofdstuk aangetoond tot welke, voor de bedrijfsvoering belangrijke conclusies
men kan komen, wanneer men zich op de hoogte stelt van de uit die bedrijfs
voering voortvloeiende kosten en vooral wanneer men dan daartegenover de
verkregen resultaten, i. c. de opbrengsten kan stellen. Nog meer winnen de
cijfers aan beteekenis, wanneer men ze ontleent aan een nauwgezette teboekstelling van verbruikte bedrijfsbenoodigdheden en verrichte werkzaamheden
en men in staat is een op die wijze verkregen cijfermateriaal te toetsen aan
dat van anderen, die op dezelfde wijze te werk gaan.
Deze overwegingen waren voor den Tuinbouwvoorlichtingsdienst aanleiding
het onderzoek naar de productiekosten in den tuinbouw in deze richting te
bevorderen en telers, die zich reeds op dit terrein bewogen of zich aangetrokken
gevoelden tot dezen feitelijk nieuwen vorm van onderzoek, hierbij de behulp
zame hand te bieden. Dit heeft er toe geleid, dat een samenwerking is ontstaan
tusschen den Tuinbouwvoorlichtingsdienst en een groot aantal telers in ver
schillende tuinbouwgebieden, waarbij wordt gestreefd naar de vorming van
studiegroepen in bepaalde centra, om vooral het vergelijkend onderzoek
tot zijn recht te laten komen. Door de betrokken ondernemers wordt regel
matig opgave gedaan van de verbruikte bedrijfsbenoodigdheden en den
verrichten arbeid, welke gegevens een zoo gespecificeerd mogelijk karakter
hebben.
De ingezonden gegevens worden door den Tuinbouwvoorlichtingsdienst
onder leiding van den Inspecteur van den Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs verwerkt en bestudeerd, waarna aan de deelnemers hierover een
rapport wordt uitgebracht. Dit rapport, waarin de uitkomsten van de soort
gelijke bedrijven onder nummer zijn vermeld, wordt in een vergadering
met belanghebbenden nogmaals uitvoerig besproken, waarbij vooral de
gedachtenwisseling een vruchtbaar karakter kan dragen.
Op deze wijze wordt waardevol materiaal verkregen, dat als leerstof voor
het tuinbouwonder wijs op cursussen en scholen zijn weg vindt en voor de
vorming van jonge tuinbouwers van groote beteekenis moet worden geacht.
Degenen, die van dezen arbeid iets meer wenschen te vernemen, kunnen zich
wenden tot den Inspecteur van den Tuinbouw en het Tuinbouwonder wijs,
Bezuidenhoutscheweg 30 te 's-Gravenhage.
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BIJLAGE I
Voedingsbehoeften der belangrijkste groentegewassen volgens J. BeckerDilling, gewijzigd door ir. J. Heemstra, Rijkstuinbouwconsulent te Groningen
in kg per ha
Gewas
P2O6
Andijvie
Sla
Spinazie
Bloemkool
Roode kool
Savoye kool
Witte kool
Boerenkool, laag
,,
hoog
Spruitkool
Spitskool
Koolrapen
Doperwten
Stamboonen
Stökboonen
Tuinboonen
Asperges
Prei
Rhabarber
Augurken.
Komkommers
Tomaten
Uien
Roode bieten
Schorseneeren
Vroege wortelen
„
aardappelen
Late
„
Knolselderij
Witlofwortelen

80
55
100
200
300
250
250
130
200
300
125
156
125
90
165
270
120
85
260
100
160
220
80
130
120
95
100
150
120
170

30
25
35
80
85
85
90
40
100
90
45
, 90
45
22,5
37,5
90
33
35
100
80
130
50
40
45
50
40
30
50
50
52

KpO

CaO

160
110
80
250
300
250
350
180
450
300
175
310
90
75
125
200
104
100
600
160
270
300
100
260
150
150
150
200
200
186

145
35
40
60
300
200
350
125
450
245
175
85
150
105
200
375
76
60
120
60
100
260
50
90
60
120
40
50
150
86
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