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Hoeveel moeten hybriderassen meer
opbrengen om even rendabel te zijn?
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Je hybridegerst moet
meer opbrengen
naargelang
het prijsniveau zakt.
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De gemiddelde meeropbrengst
van de hybriderassen in
vergelijking met de
traditionele rassen in de
LCG-rassenproeven 2015-2019
was 513 kg/ha.
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De gemiddelde meeropbrengst
van de 3 best scorende hybride
rassen in vergelijking met de
3 beste traditionele rassen in de
LCG-rassenproeven 2015-2019
was 214 kg/ha.

verkoopprijs (euro)

Voorbeeld
Bij een verkoopprijs van 140 euro moet
je hybrideras per ha zeker 446 kg meer
opbrengen dan bij het gebruik van een
standaardras, wil je er iets aan verdienen.
Merk op dat uit de LCG-proefresultaten
blijkt dat als je de drie best scorende

traditionele en hybriderassen vergelijkt,
de meeropbrengst voor de hybriderassen
gemiddeld maar 214 kg/ha is. In deze optiek en met de huidige graanprijzen wordt
de meerprijs van het zaaigraan niet meer
gecompenseerd door de meeropbrengst.

Management

Focus op akkerbouwbedrijf
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Dit in tegenstelling tot het areaal
tarwe, dat van jaar tot jaar vrij sterk
schommelt.
80.000
70.000
60.000
50.000

De reden voor deze stijging is niet zo
eenduidig toe te wijzen, maar onge
twijfeld heeft het opkomen van hybri
degerst hier een aandeel in.
Over het algemeen geven hybride
rassen een hogere en vooral stabielere
opbrengst dan traditionele rassen.
Voor wintergerst is dit zeker het geval
op de lichtere gronden. Op de zwaar
dere gronden is de potentiële meer
waarde eerder beperkt.
Hoge kilo-opbrengsten geven de land
bouwer een positief gevoel bij de oogst.
Bovendien is het meegenomen dat die
hem toelaten om ermee uit te pakken
in gesprekken met collega’s. De ver
standigsten onder de landbouwers
laten zich daardoor niet zonder meer
intimideren.
Ze weten dat men niet moet rekenen
naar bruto- maar naar netto-opbrengst.
De voornaamste variabele factor om
rekening mee te houden bij de financi
ële beoordeling van een traditioneel of
hybridegraan ligt in de zaadgoedkost.
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Leander Hex, landbouwconsulent Boerenbond

edert enkele jaren is er weer
meer animo voor de teelt van
wintergerst. Tot en met 2014
schommelde het areaal wintergerst in
Vlaanderen rond 11.000 ha. Sinds 2015
is er een stapsgewijze toename merk
baar naar 15.000 ha in 2019.
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100 euro per ha voor de traditionele
rassen. Door het wegvallen van deze
zaadbehandelingsmethode is de kost
prijs van het zaadgoed vanaf oogst 2019
gezakt naar ongeveer 77,5 euro per ha
(maar is de gewasbeschermingskost
gestegen).
Voor de kostprijs van het zaad van de
hybridegerst die niet behandeld is met
neonicotinoïden gaan we uit van een
kostprijs van 140 euro per ha. Dit geeft
een verschil van 62,5 euro/ha tussen
traditioneel en hybridezaadgoed.
Als we ervan uitgaan dat er voor de rest
geen kostenverschillen zijn bij de teelt
van traditionele en hybridegerst, zal de
meerkost van het zaaizaad gecompen
seerd moeten worden door een hogere
kilo-opbrengst.
De figuur op p. 28 toont welke meer
opbrengst men moet halen in functie
van de verkoopprijs. Hoe hoger de ver
koopprijs, hoe lager de benodigde
meeropbrengst is om de prijs van het
zaadgoed te compenseren, en vice
versa. Uit de proefveldresultaten van
het LCG van 2015 tot en met 2019 blijkt
dat die benodigde meeropbrengst rea
listisch haalbaar is. De hybriderassen
halen in die proeven gemiddeld een
meeropbrengst van 513 kg/ha ten
opzichte van de traditionele rassen.
Bij deze meeropbrengst van 513 kg/ha
zou een verkoopprijs van 121,83 euro
voldoende zijn om de meerkost van het
zaaigraan te compenseren.
Dit is echter de uitkomst als het
gemiddelde van alle hybriderassen ver
geleken wordt met het gemiddelde van
alle traditionele rassen in proef. Dat
geeft een te rooskleurig beeld. ->
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In de automobielsector neemt het marktsegment van hybride
voertuigen dag na dag toe, maar ook in de landbouw is de term hybride
niet meer weg te denken. Het gaat dan niet over onze tractoren, maar
wel over onder meer zeugen, kippen en mais. Ook de graanveredeling is
de weg van de hybriden ingeslagen, wat ervoor zorgt dat er al een aantal
jaren enkele goed presterende gerstrassen in het aanbod zitten.
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Hybrides zijn hot, moet ik er
ook voor warmlopen?

Tot en met de oogst van 2018 kon het
zaaigraan nog behandeld worden met
neonicotinoïden, wat zich vertaalde in
een zaadgoedkost van ongeveer

Boer&Tuinder • 15 oktober 2020

29

co

py

De opkomst van hybridezaad met sta
bielere en/of hogere opbrengsten is in
se een goede zaak voor de landbouwer,
aangezien er zo efficiëntiewinsten
kunnen worden gehaald. Maar er
dringt zich een mogelijk twistpunt op:
hybriderassen zijn niet zaadvast. Land
bouwers worden voor de voorziening
van zaaizaad volledig afhankelijk van
veredelingsbedrijven, en kunnen niet
meer terugvallen op het gebruik van
hoevezaad. Dit is onlosmakelijk het
gevolg van de gebruikte veredelings
techniek om tot rassen te komen die de
beste prestaties leveren. Hybriderassen
profiteren door de veredelingstechniek
van de zogenaamde hybridekracht.
Door de genetica van twee verschil
lende ouderlijnen te combineren pres
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Hoevezaad

teren de nakomelingen (de hybride)
beter dan het gemiddelde van de twee
ouderlijnen. Als men deze hybridege
wassen zichzelf laat bestuiven, wat
gebeurt als de landbouwer zijn eigen
hoevezaad gaat winnen, gaat dit gene
tisch voordeel opnieuw verloren, met
een daling van de productiviteit en
uniformiteit tot gevolg.
Naast het potentiële risico van een
grote afhankelijkheid zorgt de aankoop
van gecertificeerd zaaizaad er ander
zijds wel voor dat veredelingsbedrijven
kunnen blijven investeren in het
onderzoek naar en de ontwikkeling van
nieuwe rassen. De verplichte billijke
vergoeding die verschuldigd is aan de
licentiehouders van de granen bij het
gebruik van hoevezaad vormt hiervoor
een oplossing.
Het gebruik van hoevezaad is geen
algemeen goed in Vlaanderen, maar
wordt wel degelijk door een deel van de
landbouwers toegepast. Op basis van
de focus-boekhoudgegevens blijkt dat
het aandeel landbouwers dat hoeve
zaad wint momenteel verschillend is
voor wintertarwe en wintergerst. Voor
wintergerst is het gebruik van hoeve
zaad zeer beperkt. Maar 0,85% van de
gersttelers gebruikte de afgelopen vijf
jaar hoevezaad. Voor tarwe ligt het
gebruik van hoevezaad in diezelfde
periode aanzienlijk hoger: 11,82%. Voor
wintergerst lijkt het risico op verlies
van vrijheid van de teler minder zwaar
te zijn dan voor wintertarwe, maar in
wintertarwe staat de introductie van
hybriderassen nog maar in zijn kinder
schoenen. Daarnaast was uit de renta
biliteitsberekening vooraan in dit arti
kel duidelijk dat het gebruik van
hybriderassen op dit moment nog
zeker niet in alle situaties rendabel is
vergeleken met de traditionele rassen.
Zowel voor de traditionele als hybride
rassen is er een plaats in de markt, en
hangt de keuze af van de noden en
eisen die elke individuele landbouwer
aan zijn teelt stelt. n
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In de praktijk zullen de landbouwers
zowel voor de hybride- als de traditio
nele rassen meestal die rassen kiezen
die een bewezen hoge en/of stabiele
opbrengst realiseren. Als uit de LCGproefresultaten telkens de drie best
scorende traditionele en hybriderassen
worden vergeleken, blijkt de meerop
brengst voor de hybriderassen gemid
deld 214 kg/ha te zijn. In deze optiek en
met de huidige graanprijzen wordt de
meerprijs van het zaaigraan niet meer
gecompenseerd door de meerop
brengst. Er is een graanprijs van
293 euro/ton nodig om daarmee de
extra zaadgoedkost te compenseren.
Zoals zo vaak ligt de waarheid ergens
in het midden. De proefvelden van het
LCG bevinden zich voornamelijk op
zwaardere gronden, waarop de meer
waarde van hybridegranen beperkter
is. Op de zwaardere gronden geeft het
graangewas namelijk ook bij het
gebruik van traditionele rassen een vrij
stabiele en degelijke opbrengst. Op de
lichtere gronden zou de meerwaarde
en stressbestendigheid van hybride
rassen beter tot zijn recht moeten
komen.
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Management

Tip: overleg
met je collegalandbouwers
Heb je interesse om met je bedrijfs
management aan de slag te gaan op
basis van boekhoudkundige cijfers?
Dan is de focus-boekhouding er voor
jou! Je kan zelf met je uitslag aan
de slag gaan, maar je kan er ook
voor kiezen om die te bespreken.
Dit kan zowel op individuele basis
als in groepsverband met enkele
collega-landbouwers waar de
resultaten samen worden vergeleken
en besproken, telkens met een
thematische insteek. Spreekt dit jou
aan? Neem dan vrijblijvend contact
op met onze akkerbouwconsulenten:
Karolien Cools (0474 27 01 38; Oosten West-Vlaanderen) of Leander Hex
(0471 78 01 44; Limburg, Antwerpen
en Vlaams-Brabant).

Hybriderassen zijn op
dit moment nog zeker
niet in alle situaties
rendabel in vergelijking
met de traditionele
rassen.

