Management

Focus op een vollegrondsgroentebedrijf
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loon-, maar ook administratieve kosten en extra verzekeringen (zoals een
arbeidsongevallenverzekering en het
Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond) gaan hiermee gepaard. Deze
kosten worden opgenomen onder
‘andere variabele kosten’ en zijn meer
dan verdubbeld tussen 2009 en 2018.
De loonwerkkosten stegen sterk door
de extremere weersomstandigheden,
of anders gezegd: sinds we te maken
kregen met langdurige droogteperiodes. Bloemkooltelers hadden onvoldoende eigen water ter beschikking of
werden geconfronteerd met een captatieverbod. Hierdoor moest water worden aangevoerd door middel van
transport. Bloemkolen eerste vrucht
moeten quasi elk jaar worden beregend
om tot kwaliteitsvolle roosjes te
komen. Maar in 2017 zowel als in 2018
stellen we vast dat de loonwerkkosten
gemiddeld gezien opliepen tot respectievelijk 205 en 320 euro/ha, wat meer
dan een verdubbeling is. Dat komt
doordat extra transport van water
nodig was. Voor bloemkolen tweede
vrucht was beregenen vroeger maar
weinig nodig. In 2016 was er het droge
najaar en waren diverse beregenings-
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e variabele kosten bestaan uit
de kosten voor plantgoed,
meststoffen, gewasbescherming, loonwerk, seizoenlonen, onderhoud (zoals verbruik van brandstoffen,
aankoop klein materiaal en kleine herstellingen aan machines) en diversen.
Meer dan de helft van die variabele
kosten worden ingevuld door de kosten voor plantgoed en de loonkosten
voor seizoenarbeid en loonwerk (zie
figuren).
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Stefanie Delbeke, tuinbouwconsulent Boerenbond

Seizoenlonen en loonwerk
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Tussen 2009 en 2018 stegen de seizoenloonkosten per ha, voornamelijk
bij bloemkolen die geteeld worden in
de tweede helft van jaar (tweede
vrucht). In diezelfde periode verdriedubbelde het bedrijfsareaal in de
bedrijfseconomische boekhouding tot
gemiddeld 16 ha per bedrijf voor
bloemkolen tweede vrucht. Deze
schaalvergroting brengt meer arbeids
uren met zich mee voor het planten,
onderhouden en oogsten van de
bloemkolen. Hiervoor wordt veelal een
beroep gedaan op externe arbeid, die
vooral wordt ingevuld door buitenlandse seizoenarbeiders. Niet enkel
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beurten nodig om tot een goede
opbrengst te komen. De jaren nadien
bleef beregenen noodzakelijk in
tweede vrucht en liepen de loonwerkkosten gemiddeld op tot meer dan
200 euro/ha. De energiekosten (brandstof of elektriciteit) voor het gebruik
van een beregeningshaspel worden
toegekend aan de onderhoudskosten
en worden in de bedrijfseconomische
boekhouding veelal volgens een algemene verdeelsleutel over het bedrijf
verdeeld. Hierdoor werden – voornamelijk in droge jaren – de onderhoudskosten onderschat voor teelten die veel
worden beregend.
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Bloemkool blijft een belangrijke intensieve industriegroenteteelt in
Vlaanderen. In 2019 werd het areaal geraamd op een kleine 5000 ha.
Dat bevindt zich hoofdzakelijk in West-Vlaanderen, dicht bij de
diepvriesbedrijven. Zowel de variabele kosten – voornamelijk door de
langdurige droogte en de hogere gewasbeschermingskosten – als de
vaste kosten stegen de afgelopen jaren. Dat maakt de teelt er niet
makkelijker op.
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Rentabiliteit industrie
bloemkoolteelt onder druk

Evolutie in variabele
kosten en saldo
De variabele kosten voor het telen van
bloemkolen eerste vrucht stegen ten
opzichte van 2009 met ongeveer 36%.
Deze stijging is hoofdzakelijk toe te
wijzen aan de gestegen gewasbeschermingskosten en kosten voor seizoenlonen en loonwerk. Het saldo, dat
bepaald wordt door de brutoopbrengst (kg/ha x prijsvorming) te
verminderen met de variabele kosten,
kent een dalende trend. Door de hogere
pachtkosten (meer seizoenpacht) is de
daling nog sterker voor het arbeidsinkomen (= bruto-opbrengst - variabele
kosten - vaste kosten). Bovendien
wordt in het arbeidsinkomen nog geen
rekening gehouden met de eigen
arbeidsuren van de bedrijfsleider(s),
die hoog kunnen oplopen door de
noodzaak om te beregenen.
Ook voor bloemkolen tweede vrucht
stegen de variabele kosten met 53% ten
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Relatieve evolutie ten opzichte van 2009 (= 100) van de variabele
kosten en saldi voor industriebloemkolen eerste en tweede vrucht
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De verdeling van de variabele kosten voor industrie
bloemkolen (gemiddelde teeltseizoen 2016 - 2018)
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opzichte van 2009. In tegenstelling tot
het saldo voor eerste vrucht blijft het
saldo bij tweede teelt ongeveer constant. De bruto-opbrengst kon de stijging in variabele kosten nagenoeg
compenseren. Daarentegen stegen de
vaste kosten met 50% ten opzichte van
2009 door de pacht en de afschrijvingskosten voor machines en materiaal. De stijgende pachtkosten hebben
enerzijds te maken met de schaalvergroting, waarbij bedrijven op zoek gingen naar nieuwe percelen die veelal in
seizoenpacht kwamen. Daarnaast worden bloemkolen geteeld in tweede
vrucht door de weersomstandigheden
minder gecombineerd met een voorvrucht (zoals spinazie of bloemkool
eerste vrucht). Dit betekent dat vaste
kosten van algemene investeringen
(niet-teeltspecifiek, bijvoorbeeld
grondbewerkingsmachines of een
spuittoestel) zwaarder kunnen doorwegen op de vaste kosten. Daarnaast
werd er in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in nieuwe beregeningshaspels
en machines om de oogst van bloemkolen tot een goed einde te kunnen
brengen. Nieuwe en duurdere machines impliceren hogere afschrijvingskosten. Het arbeidsinkomen van
bloemkolen tweede vrucht is variabel
ten opzichte van 2009 en wordt sterk
beïnvloed door de behaalde opbrengst.
Ook hier is het belangrijk om op te
merken dat de extra arbeidsuren die de
bedrijfsleider presteerde om te beregenen en tot een goede opbrengst te
komen niet zijn opgenomen in het
saldo en het arbeidsinkomen. n
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De variabele kosten stegen de twee laatste jaren enorm. Deze stijging is hoofdzakelijk
toe te wijzen aan de gestegen gewasbeschermingskosten en kosten voor seizoen
lonen en loonwerk. Het saldo voor bloemkolen eerste vrucht kent een dalende trend.
De resultaten voor 2018 zijn nog niet volledig. Bron: Tiber/focus 2020

In 2017 en 2018
verdubbelden de
loonwerkkosten omdat
er extra transport van
water nodig was.
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