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1. INLEIDING

De afgelopen decennia heeft de Nederl-andse akkerbouw (inbegrepen de teelt
van voedergevrassen) grote veranderingen ondergaan. Deze periode kenmerkt

zÍch vooral door mechanisatíe, rationalisatie en produktiviteitsstijging.
De schaalvergroting en specialisatie díe híervan het gevolg \úaren' hebben

geleld toÈ een sterke vereenvoudiging van het bouwplan. Vruchtwisselingen

van I op 3 en ze1-f.s I op 2 behoren thans nlet meer tot de zeLdzaasúteden.

Om de negatieve gevolgen van dergelijke teeltwijzen, zoals moehel-ds-

verschijnselen, opbrengstdenring, bodemstructuurbederf, Èegen te gaan' is
men genoodzaakt maatregelen toe te passen die vaak weínig milieuvriende-

lijk ztjn en soms ook zeer kapitaalintensief.
De problemen dle zich bíj de teelt van gerüassen in nau!¡e rotaties voor-

doen, zijn uítgebreid aan de orde geweest tijdens de Akkerbour¡studíedagen

van 1983. Als mogelijke oplossing zíet men de bouwplanverruiming; de

noodzaak van goede alternatieve gerlassen wordt daarbij onderstreept. Er

is op gewezen dat dlt onder:werp in het landbouwkundíg onderzoek tot oP

heden nog onvoldoende aandacht heeft gekregen (1).

De behoefte aan nieuwe genessen wordt bovendien ingegeven door de binnen

de EG steeds groter wordende produktÍe-overschotten in enkele teelten.
Met name de markten van de grote ge\ùassen raken de laatste tijd steeds

meer verzadigd. Het EG-sÈreven ls nu om de graanpríjzen geleidelijk aan

te passen aan de wereldmarktprijzen. Ook bij suikerbieten zullen de

prijzen meer onder druk komen te staan. Dtt zaL voor de akkerbour¡ers een

inkomensderving met zich rnee brengen. Door belangenorganisaties wordt er

dan ook op aangedrongen dat de overheid middelen beschikbaar stelt om de

teelt van andere gehrassen te stímuleren (2).

Een gegeven is dat de nogelijkheíd om een nieuw gewas in het bouwplan op

te nemen vrij beperkt is (par. 2.I.). Dít neemt niet lüeg dat in de

l-aatste jaren enkele gewassen díe nauwelijks werden verbouwd, zich (weer)

een zekete plaats hebben \deten te ver$rerven. Snijmais, die tíen j aar

geLeden slechts op beperkte schaal r¡erd verbouwd, is op het ogenblik een

van de tgrootstet gewassen geworden. De ontwikkelíngen op het gebied van

eiwitriJke ge\¡rassen wekken de verwachting dat níet alleen enìrten maar ook

veldbonen binnen afzienbare ttjd een belangrijke rol tussen de akkerbouvr-

gewassen kunnen gaan spelen.



De onderhavige studÍe biedt een overzicht van gerùassen dÍe een zekere

#ntt=Ín_he+* Weffi
schaal dan thans te worden verbouwd. Bij de laatstgenoemde groep gaat het

om gewassen die niet tot ð.e zgn. rgrote vierf (aardappelen, suikerbieten,
talr.re, snijrnaÍs) t¿orden gerekend. In hoofdstuk 2 wordt een algemene

beschouwíng gegeven over aspecten die bíj vervanging van gewassen in het

bouwplan van belang zijn, zowel op bedrijfsniveau a1s uít een oogpunt van

afzet en EG-landbouwbeleíd. In hoofdstuk 3 worden de potentiëIe alterna-
tieve ge\¡üassen aan de orde gesteld; er wordÈ een uiÈeenzetting gegeven

over de teelttechnische, milieuhygiênísehe en economische aspecten. In
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de aanwendingsrnogelijkheden (narktsituatíe)
van deze geÌrassen. In hoofdstuk 5 wordt een beschouwíng gewijd aan de

betekenis van de desbetreffende ger¡rassen ult een oogpunt van EG-landbouw-

beleid. In het slothoofdstuk worden conclusies en aanbevelingen geformu-

1eerd.

Opgeroerkt dient te worden dat het in het voorliggende rapport niet gaat

om een uitputtende studie, maar om verzameling van gegevens die nodíg

zljn om te kunnen beoordelen of het sÈarten resp. intensiveren van onder-
zoek tnzake een bepaald gerùas zínvol is en eventueel prloriteÍt verdient,
dan wel of de actlviteiten zích kunnen beperken tot het vlak van voor-
llchting resp. beleid. Er is uitgegaan van een beperkte hoeveelheid, als
relevanÈ aangemerkte, literatuur, Ëersijl daarnaast deskundígen op dÍt
gebied werden geraadpleegd.

Rapporteurs zíjn R. Boeringa en P. Höbaus, medewerkers van het Secre-

tariaat van de NRLO.



2. ASPECTEN VAN GET,IASVERVANGING

2.1. Algeneen

In de huidige akkerbou¡s worden de !groter get/assen (aardappelen, suíker-

bieten en granen) op bijna 707" van de totale oppervlakte verbou¡¡d.

Groenvoedergerrassen (overwegend snijrnais) komen op ruím 20% voor. Slechts

87" van het areaal wordt ingenonen door de overige akkerbouwge\dassen

(tabel 1 en 2).

Van de grote ge$rassen is voor de inkonensvorning van de akkerbour¡er het

aandeel consumptÍe-aardappelen en suikerbieten in het bouwplan veelal

essentleel. Deze twee gewassen staan bekend als hoog-salderend. Het

kengetal sbe per ha, dat een indicatie van de netto toegevoegde ¡¡aarde

(factoropbrengst) geeft, is bij deze gewassen resp. 8 en 7. Bij fabríeks-

aardappelen en wintertarwe bedraagt het resp. 4,2 en 3. De overige akker-

bouwgewassen hebben een gelijke of lagere sbe-notering dan r¡intertarwe.

Op bedrijven met relatief veel hoog-salderende gewasser- zaL de anímo niet
bÍjzonder groot zijn om ook andere gewassen in heÈ bouwplan oP te nemen.

Verondersteld nag worden dat, voorzover een besluit inzake de teelt van

een nieuw ge\{as rationeel genomen wordt, dit voornamelLjk zaL worden ge-

baseerd op econonische motÍeven. Gewasvervanging op zj.c}. is echter een

overweging waarin op verschillende niveaus werkende factoren een rol
kunnen spelen. Naast die welke oP bedriJfsniveau van belang zijn, valt
daarbÍj te denken aan factoren die te maken hebben rnet het EG-beleid' de

marktsituatie en nieuwe aanwendingsnogelíjkheden.

2.2. Oven¡egíngen op bedrijfsniveau
2.2.1. Verhouding teeltkosten en -opbrengsten

De teelt van ge\ùassen in nauwe rotaties lijkt zowel ln technlsch als in

economisch opzicht zíjn grens te hebben bereikt. De stijgende kosten per

ha kunnen nauwelíjks nog worden gecompenseerd door produktie- en produk-

tivíteitsverhoging (3; zíe ook paragraaf 2.2.2. en 2.4.).
Een ongunstíg wordende verhouding van teeltkosten en -opbrengsten per ha

kan voor de teler een overweglng zijn om de teelt van het beÈreffende

ger.ras te beperken ten gunste van een ander. Vanzelfsprekend za1 met het

vervangende ger,ras een gelijk of groter economisch voordeel te behal-en

moeten zíjn.



Tabel 1. Oppervlakte akkerbouwgerùassen en vollegrondsgroenten in 1983

Gewassen Areaal

Granen

Aardappelen

Suikerbíeten
Groenvoedergerüassen

Handelsgenassen

Peulvruchten (droog geoogsÈ)

Landbouwzaden

Totaal akkerbouwgerrassen

Vollegrondsgroenten

- waarvan zaaiuien

206 "259
164.7L0

r22.820

158.993

2L.237

L2.r57

18. 149

704 "325

64.000

12 " 000

29

23

L7

23

3

2

3

100

Tabel 2. LreaaLontwÍkkeling van de

voeders en landbouwzaden

handelsge\Íassen, peulvruchten, groeû-

sinds 1950 (in ha)

Jaax Handels-

gerüassen

Peul- Groenvoeder- Landboun¡-

vruchten gerÍassen zaden

1950

1960

1970

1983

Prognose 1985

58.343

3L.728

15 .543

21.237

22.500

36.073

39.910

16.815

12.I57

15.000

27.076

I 1 .346

12.493

158.993

150.000

7.O84

r3.905

10.981

18. 149

20.000

Bron: CBS.



Behalve door de saldors wordt de economische waarde van gelüasvervanging

bouwplan bij de nagewassen kan bewerkstellÍgen. Veldbonen bijvoorbeeld'

die meestal nfet met stíkstof behoeven te worden bemest, laten een deel

van de uft de lucht verzamelde stikstof achter in de grond, waardoor de

kosten van bemesting bij het nagewas lager kunnen uitvallen. Ook kan de

teelt van een nleuw gewas leiden tot een andere benutting van het be-

staande machÍnepark, de arbeídsinzet, er.z.

2 . 2 . 2 . Vruchtr¡isselíngsoverqregingen
gsmmige gehrassen kunnen in princípe zonder grote problemen ín een nauwe

rotatle of zeLfs in continuteelt (jaar in jaar uit hetzelfde gerúas oP

hetzelfde perceel) geteeld worden, doordat in bepaalde streken een zLekte

of plaag afwezlg is of doordat een eveñricht ontstaat tussen zíekte /pLaag

en natuurlijke vijanden. In grote gebieden van de wereld wordt graan ín

continuteelt verbouwd en er ziJn ook regiots waar dit geldt voor aard-

appelen en diverse andere gerüassen. De akkerbouw in Nederland richt zich

evenwel op zeel' hoge produkties per ha en is daarmee extra kwetsbaar voor

de negatieve effecten van nauwe rotaties. Hij kent daarom een grotere

behoefte aan bouwplanverruirning dan het geval is 1n streken waar men veel

grond ter beschikking heeft en dus minder hoge eisen stelt aan de oP-

brengst per ha. Bfj hoge produktieniveaus brengen nauwe rotatles speci-

fieke problernen met zfch mee, die zich uiten 1n opbrengstdalingen (3). Ze

kunnen vetootzaakt worden door ziekten en plagen, maar tevens door fac-

toren zoals bijvoorbeeld strucÈuurbederf c.q. achteruitgang van het

organísche-stofgehalte van de bodem ln bouwplannen met een hoog aandeel

van hakvruchten. Uit onderzoek is bekend dat men ín dergelijke bouw-

plannen (net 1:3 en l:2 rotaties) dient te rekenen met oogstdepressies

van 10 à 20i¿. NaasÈ extra zotg voor zaken als structuur en organische-

stofvoorziening kan de teler kíezen voor (extra) inzet van chemische

bestrijding, rrraartegen uit nilieuhygiënische overuegingen steeds meer

bezr¡aren rijzen (par. 2.2.3.), en voor verruirning van de vruchtwisseling.

De mogelijkheden die de teler daartoe heeft, zíjn door het ontbreken van

goede alternaÈieve ge\âtassen momenteel beperkt.
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2.2.3. Milieubewustwording en nílieuwetgeving
---- --- Í@t--totr=err extrã ërr--so[sl- onv

(zoals bíj aardappelen) van chemische nÍddelen. Uit rnilieuhygiënisch
oogPunt is dat bezwaarlíjk. In het kader van de onderhavige problenatiek
voert heÈ te ver om nader hierop in te gaarL. Volst.aan wordt met ver-
wijzing naar de nota 'Gewasbescherrning in Nederlandt (bi¡lage van de

T,andbow¡begroting 1984), waarin in hoofdstuk 1, onder rAlgemeen uiË-
gangsPunt van ger^Tasbeschermíngsbeleidr, wordt geschreven dat rhet zoveel
nogelijk aehterwege laten van het gebruik van chemische bestrijdings-
míddelen nu en in de toekomst een hoofdzaak moet zijnt en in paragraaf
6.5. (¡elet¿ ten aanzien van het nilieu) dat Inevenwerkingen van gewasbe-

schermíng op bodem, warer en lucht zoveel nogelijk moeten worden voor-
komenr en dat 'ook daarom het zaak 1s het gebruik van bestrijdingsnid-
delen zoveel rnogelijk te beperkenr. Ook kan gewezen worden op het Voor-
lopig Indicatief Meerjarenprogranma Boden 1984 - 1988 (van het Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruíntelijke Ordening en Milieubeheer) waarin in
paragxaaf. 5.3.1. met betrekking tot de doelgroep landbouw wordt gezegd

dat 'het beleid in het bíjzonder gericht zal- zLjn op het tot stand
brengen van regelingen ten aanzien van het gebruik van bestrijdingsmid-
delen ín \üaterwingebÍeden, en meer 1n het algeneen op ve:minderíng van
het gebruik van chemfsche niddelen onder meer door bevordering van de

verdere ontwikkeling en het gebruik van biologísche en fysische be-
strijdingsmethoden, resístenÈleveredeling en bedrij fshygiëner .

Een grotere gewaskeuze maakt het in beginsel nogelijk langs twee rùegen

tot de gewenste verminderíng van het gebruik van chenlsche bestrijdings-
methoden te komen, n1.: a) door een ruimere vruchtwisseling toe te pas-
sen; en b) door een gewas te kiezen dat chemische bestrijdfng minder
noodzakelijk rnaakt, zelfs als het intensief geteeld gaat worden.

Ter beschetming van bodem en grondwater zullen in heË kader van de Mest-
sÈoffenwet en de tr'Iet Bodembescherming, of vooruitlopend daarop via Pro-
vincÍale verordenLngen, regels gesteld gaan worden aan het gebruik van
díerlijke rnest op de zandgronden" Berekeningen duiden erop dat ook bíj
transPort naar en toepassing in de tekort-gebieden (akkerbouv¡ in Zeeland,
kop van Noord-Holland, rJsselmeerpolders, Groníngen, Drenthe) van de

overÈollíge mest uit de gebieden van de intensieve veehouderij, er natio-
naal gezien een overschot aan nest zaL zíjn (93). Verscheidene oplossin-
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gen hiervoor worden momenteel onderzocht. Als één van de rnogelijkheden om

8-
van de ínport van veevoedergrondstoffen Een gunste van de teelt van

lnlandse veevoederge!üassen. Het voorgaande uiteraard onder de voorwaarde

dat de opname van het veevoedergewas in het bouwplao nationaal gezien

inderdaad tot een verminderde toevoer van planÈevoedingsstoffen in de

vorm van díerlijke mest naar de boden leidt. Gewasvervanging leidt niet

altijd tot een gunstiger situatíe; alleen natíonale nineralenbalansen

kunnen híerover uitsluitsel geven.

daging waardoor het beroep interessanter kan worden)

Een grotere keuze van ge!üassen kan. een bel-angrlJke biJdrage leveren aan

de versteviging van de basls van land- en Ëulnbouw, vooral als nieuwe

afzetmarkten kunnen worden geopend. Een verbreding van het gewassen-

assortiment betekenÈ op zÍch risicospreiding. Voorts kan van het mínder

telen van de roudet gewassen een gunstíge invloed uÍtgaan op de prijs-
vorrnLng bij die ge\üassen (par. 2.3. en 2.4.).
Een ovenreging die helaas nogal eens naar de achtergrond verschuift is'
dat sommÍge telers zeeÊ gelnteresseerd kunnen ziJn in het innoverend

aspect van de introductLe van nieur¡e gewassen en alles wat daar^mee samen-

hangt (teelt, oogst, bewaring, afzet) zf.e¡ als een verfrÍssende uitda-
ging. IIet is in ieder geval dutdelijk dat de nogelljkheid om een persoon-

lijk accent in de bedrijfsvoeríng te verkrijgen, wordt bevorderd door een

grotere gewaskeuze.

2.3. Afzet en nieuwe aan¡¡endingsnogelíJkheden

In het kader van de bouwplanverruining kan men voor de afzet denken aan

de volgende markten:

- voedselmarkt;

- veevoedersector;

- fndusÈríêle grondstoffen;

- bio-energie.
Het overgrote deel van de landbouwprodukten vindt thans zljn bestemrning

op de voedingsmiddelenmarkt en in de veevoedersector. Zotr- 57. van het

Nederlandse akkerbouwareaaL levert non-food-produkten voot industriële
ver¡rerking (38) .



t2

- In het algemeen kan worden gesteld dat ín ons land (evenal-s in de EG)

de_ v n_
bepaal-de produkten zaL dan ook ten koste gaan van andere produkten.
Opvoeren van de kwaliteit en introductÍe van nÍeuwígheden zo! er voor
kunnen zotgen dat de consumptie van een bepaalde groep ge\üassen, b.v.
groenten' op peil blíjft of. zeLfs iets groelt. Ilet is voorts níet ondenk-
baar voor bepaalde akkerbouwgewassen/-produkten een grotere produktie te
bewerkstelligen ten koste van de import of ten behoeve van uitbreÍding
van de export (par" 2.4.).
- Op het gebied van veevoeders ligt er nog een duidelijke markt. De af-
hankelijkheid van de ímport van eíwitrijke grondstoffen is bínnen de hele
EG vrij grooÈ. Het verbouwen van sorunige vlinderbloenlgen als grondstof
voor de veevoederíndustrÍe zíet men als het Europese alternatief voor de

sojaboon dfe momenteel in grote hoeveelheden wordt veryerkt.
- Door de sterke prijsstÍjging van fossiele grondstoffen 1s het afgelopen
decennium een herníeur¡de belangstelling ontstaan voor biomassa als
leverancier van lnduetrillg grgndslo!. Ge¡¡assen rüaarvan de hoofdprodukten
voor industriêle toepassingen gebruíkt kunnen worden, val1en in één van
de categoríeên: lignocellulosehoudend, suikerhoudend, oliehoudend, zet-
meelhoudend en terpenoT,dehoudend. Bij aanwendÍng van bÍomassa in de

industrie kan voor het eíndprodukt dlrecte of índirecte substitutíe
worden toegePast. Directe substitutie is het ver:\¡angen van stoffen door
stoffen van dezelfde structuur uit biomassa. BÍj indirecte substitutÍe
heeft de stof uit biomassa wel dezelfde functie maar niet dezelfde struc-
Èuur. In hla kader van grootschalige bouwplanverruimíng lígt de aan-
wending van biomassa als industríële grondstof op het gebied van bulk-
chenicaliän het meest voor de hand. Bulkcheniealie-grondstoffen zíjn
bíjvoorbeeld zetmeel, sacharose, glucose, fructose, triglyceriden, cel-
lulose, hemicellulose en ligninen (39, 40, 78). Een andere optie is het
gebruik van landbouwprodukten als grondstof ín de fijnchernische en farma-
ceutische índustrÍe (41). Verder wordt er gedacht aan de aanwending in de

vezelverwerkende industrie (74¡ .

De diverse sÈudies over tgroene grondstoffenr voor industriële venuerklng
duiden er oP dat de beperking daarbij niet de technologie is maar de

economie. Het blijkt dat produkten op basís van (nieuwe) 'groene grond-
stoffenr vooralsnog meestal duurder zijn dan díe op basis van gangbare
grondstoffen. Ook ís het rnogelijk dat regelingen in het kader van het EG-
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landbouwbeletd de lntroductie van t groene grondsÈoffenf belemmeren. Een

eto-se-uÍ-t--¿ardperen - Het. huídige suiker-

beleid laat nauwelijks toe dat er naast suikerbieten andere suíkerhouden-

de gewassen op de markt worden gebracht.

Een vaak naar voren gebracht probleem van toepassing van t groene grond-

sÈoffent op grote schaal is de garantÍe van een qua omvang en continui-
teir voldoende aanbod (40, 78); dít geldt vooral in de aanvangsperiode en

in situaties dat hoge invesÈeringen ín nieuwe of aangepaste fabrieks-

installatíes nodig zÍ-jn. De snelle groeí van het areaal van bepaalde ge-

neeskrachtfge planten als grondsÈof voor de farmaceutische industrie
duidt er echter op dat dergelijke problemen mlnder onoverkonelijk ziirt
dan wel wordt gesuggereerd.

In het kader van de produktie van t groene grondstoffenr voor de fÍjn-
chemische en farmaceutische industrie díent nog op een geheel ander

aspect te worden gerüezen, nanelijk de mogelÍjke concurrenÈie van bio-
technologlsche produktie met behulp van planÈecelcultures. Momenteel

vindt hierover onderzoek plaats aan de Landbouwhogeschool en de

Universiteiten van Leiden en Groningen. In een aantal gevallen is reeds

sprake van produktoptirnalisatie en opschalíng. Connnerciäle toepasslngen

liggen echter nog niet ín het verschiet. Momenteel wordt alleen door een

Japans bedrijf op commerciêle schaal een geneesmiddel voor aambeien en

brandwonden geproduceerd (111' LIz).

- Tenslotte wordt gedacht aan de benutting van gewassen voor energie-

doeleinden. De studies die híerover zijn verrÍcht (13) duÍden erop dat,
evenals bij fndustriële tgroene grondstoffenr, de beperkingen níet zít,ten

in de technologle maar in de economíe. Voorts vormt het omvangrijke

landbeslag van de toepasslng van bio-energie een hinderpaal.

2.4. Overwegingen uit een oogpunt van EG-landbouwbeleid

Voor de afzet en prijsvorming van akkerbouwprodukten zijn de ontwikkelin-
gen op de EG-markt en het gemeenschappelijk landbouwbeleid meestal van

directe invloed op de nationale situatie. De prijs van een groot aantal
gangbare ge\rassen valÈ onder een gerneenschappelijke EG-rnarktordening (zie

hoofdsÈuk 5). Hierbij worden jaarlijks garanÈieprijzen vastgesteld.
Het stelsel van de garantiepríjzen werkt enigszins fixerend op het ge-

wassenpatroon. IIet akkerbouwplan op .de bedrijven wordt voornamelijk be-

paald door de prijsverhoudingen, en díe zíjn deels afhankelijk van het
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EG-beleid voor produkten die níet vÍa de vrije markt kunnen worden afge-
zeË, zsals gr @î-
thans een voortdurende zorg door het ontbreken van voldoende vraag. Met

interventíes en aankopen door de nationale overheden, met exportresti-
tuties of rechtstreekse steunverleningen tracht men de producent een

inkomen te garanderen, naar de fínancíële middelen zÍjn momenteel ontoe-
reikend o¡n dit nog lang vol te houden.

Deze situatie heeft recent geleid tot aanpassingen van het gemeenschappe-

1-íjk landbouwbeleíd. De laatste besluiten Ínzake de landbouwprÍjzen komen

neer oP een prljsverlaging resp. prijsbevríezLng van een groot aantal
landbouwprodukten (44). Aangenomen kan r¿orden dat een dergelijke trend ín
de toekomst zaL doorzetten. Door de EG-Raad van Landbouwninisters is
naurelíjk een algenene beginseluitspraak gedaan ínzake de invoering van
garantiedrempels voor produkten rüaarvan een overschot ontstaaÈ, dan wel
bij een te snelle toename van de uitgaven voor een bepaald produkt. Bij
overschrljding varl zorn drempel volgt het toepassen van príjscorrecties
of het instellen van een nedeverantwoordelijkheidsheffing. In de

graansector' lraar men sínds I979 met een toenemend overschot l¡ordt
geconfronteerd, zaL dfÈ kunnen leiden tot een versnelde sanering van het
verschil tussen de conmunautaire prijzen en de prijzen op de wereldmarkt.
De AmerÍkaanse steunprijs bedraagt momenreel ! 36/IOO kg, terwijl de

Europese referentieprijs (mínimun kwaliteít) voor tarwe op f 55/100 kg

Liec (42).

Het teruglopend rendement bíj de verbour¿ van granen kan een verschuiving
teweegbrengen naar de verbouq¡ van andere gerüassen. Een posítief effect

' van een dergelijke verschulving op het EG-prijsbeleid zaL optreden als
deze niet in de rlchting van andere marktordeningsprodukten gaat. Een

gegeven is, dat het moeite kost om het EG-akkerbouwareaal volledig met

rendabele gelüassen te betelen. Op íets langere terníjn gezien lijken er
naast granen tevens te veel suikerbieten geproduceerd te worden als
gevolg lraarvan de prijzen onder druk zullen komen te staan. Met betrek-
king tot de aardappelteelt wordt venracht dat voor een evenwicht op

ternijn het Europese, areaal tot het jaar 1990 met L0% ofwel 100.000 ha

moet ¡¿orden ingekrompen (4s1. van belang is ook de onthrikkeling op het
gebied van de invoer van graanvervangende produkten en eiwitrijke vee-
voedergrondstoffen. Het EG-beleid is momenteel gericht op een verdere
stabílisatie van de invoer van deze produkten. Stabilísatie van de invoer
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van tapioca blijkÈ een prijsverhogend effect oP het veevoer te hebben

(43). Een dergelijkr ontwikkelíng zaL waarschijnlijk leiden ÈoË een

groÈere vraag naar veevoeders uit de eigen teelt '
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3. POTENTIELE ALTERNATIEVE GEI{ASSEN

3.1. Algemeen

Er ís ín eerste instantie een 40-ta1 getrTassen Ín beschouwing genomen

(tabel 3). De belangstellíng díre ze de laatste jaren genieten, heeft een

doorslaggevende ro1 gespeeld bij de keuze. Naast de zgrL. 'tradítÍonele'
akkerbouwgerdassen gaat het om o.a. geneeskrachtíge planten, vollegronds-

groenten en meerjarige geqtassen.

Voordat deze gewassen aan een verdergaande evaluatie werden onderworpen,

vond er een globale oriäntatie plaats, zowel ínzake landbouwkundige als

afzetperspectíeven. Híeruit bleek dat een aantal van genoemde ge\^Tassen

nauwelijks voor areaal-uítbreiding in aanmerking kourt. l"let andere rroor-

den, dat zí3 op grond van de huidige inzichten geen reëel alternatief
vormen in het kader van de bouwplanverruirnlng. Bij rogge bijvoorbeeld

heeft de veredeling niet tot hoger producerende rassen geleid (4). Bii
andere ge\¡rassen zaI de afzet vaÍL zeer beperkte omvang blijven. Dit geldt

met name voor een aantal thlstorischet gelrassen zoals meekrap en !rou\r'

die in de vorige eeuw regÍonaal van betekenis waren (5, 6, 7). Als buiten

de traditionele doeleinden (verfstoffen voor aurbachtelijke toepassÍng)

geen aanwendingsnogelijkheid wordt gevonden, zaL de vraag naar deze

gewássen nauwelijks toenemen. Bij graszaden (teeltoppervlakte círca

20.000 ha) 1s een beperkte areaal-uÍtbreidlng niet ondenkbaar, maar een

groÈere produktie zaI waarschÍjnlijk leiden tot volledige instorting van

de marktprijzen. Dit geldt ook voor de karwijzaadteelt, üIaarvan de afzet

vrijwel volledig afhankelijk is van de export en ¡saarbíj de narktprijs
door het Poolse karwÍj-aanbod r¡ordt bepaald (8). De beperkte mogelijkhe-

den voor sojabonen, en ín zekere mate ook voor tabak en hop' hangen sanen

met het feft dat klimatologisch gezien de teeltorostandígheden in ons land

niet zo gunstig zijn. Bovendien is hop geen ge\üas dat als rotatiegewas in
het bouwplan kan worden ingepast, aangezíen het jarenlang op hetzelfde
perceel wordt verbouwd. Dit geldt ook voor de teelt van hout (korte

onloop), riet en houtige klein-fruitgewassen (zwarte bessen, vlierbes).
0p basis van deze globale oríëntatie ís een 15-ta1 gelrassen aan een

nadere evaluatie onderworpen: aardpeer, blauwmaanzaad, brouwgerst, Digi-
talis lanata, hennep, koolzaad, mariadistel, snijzonnebloem, suikermais,

teunisbloem, triticale, vlas, (voeder)errrten, (voeder)veldbonen en volle-
grondsgroenten (een uitgebreide groep van momenteel gangbare groenten).
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label 3. Overzfcht van de gewassen die 1n het kader van de onderhavige studle ln be-
schouwing ziJn genomen

Gewassen Mate waarln de Ëeelt van de gewassen Ln Hufdfge resp.
het Nederlandse akke@ potentlële toepassing
nleuw tot 50 50-100 100-1000 )1000 ha
gelras ha ha ha

aardpeer x brandstof, grondstof ln
levensniddelenindus tr1e,
veevoeder, groente

blau¡soaanzaad x consumptle-artfkel,
far¡oaceutf sche industrÍe

boekwelt x groenveevoer' consumptfe-
artikel

brouwgerst x blerbrouwerfJen
clchorei x peekoffle (venranglngs-

nfddel van koffie)
Dlgftalls lanata x geneeskrachtige plant
droogbloeuen x slergewas
gtaszaad x zaaLzaad

. hennep x grondstof voor papier-
lndustrie, brandstof

hop x brouweriJ
hout (korte onloop) x brandstof' papfer-

lndustrle
kamlJzaad x specerlj' kanrlJ-olle
klaver x groenveevoer
klefn fruit op akkerb.

- znarte bessen x fruft
: vlierbes x frult

koolzaad x ollën en veevoeder
llnzen x eonsuoptle=artfkel
luzerae x veevoer
lupfne x veevoer
marÍadlstel x geneeskrachtÍge plant
neekrap x verfgrondstof
oosterd x consumptle-artfkel
riet*) x brandstof, dakbedek-

kíngn enz.
rogge x eonsumptfe-artLkel,

veevoer
slufnerr¡t x groente
sniJzonnebloem x veevoer (sllage)
soJabonen x ol1ën, veevoeder
sorghr¡E x veevoer
spelt x veevoer
sufker:nal"s x groente
tabak x genotnfddel
teuntsbloem x geneeskrachtfge plant
triticale x veevoer, bakkeríJ
ufen x groente
vlee x textielindustrle
(voeder)entten x veevoer
(voeder)veldbonen x veevoer
voederbfeten x veevoer
vollegrondsgroenten**) x groenten

- waan¡an uien x
nouw x verfgrondstof

*) 15.000 ha, nLet op akkerbouwbedrlJven
**) een uitgebretde groep van (uomenteel gangbare) vollegrondsgroentegewasseri
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Opgernerkt dient te r¿orden dat de toegepaste selectíe en evaluaÈíe niet de

-rfts 

heeft rrolaeúi€ -te zffr6ffin cen-l¡etnenËopmne!-
op basis van thans beschÍkbare kennis. De mogelijkheid dat zÍch ínteres-

sante ontwikkelingen gaan voordoen, díe op het ogenblÍk nog niet zijn te

voorzien, is dus niet uitgesloten. Het thema dient dan ook een Permanent

aandachtspunt te ztjr..

Aspecten die bij de afzonderlijke gevrassen aan de orde worden gesteld

hebben betrekking op het areaal, de kg-opbrengst, de financiële resul-

taten van de teelt, de vruchtwisselíngswaarde en het eventuele rnilieu-
vriendelijker karakter van de teelt (af.gezten van het aspect bouwplan-

verruiming). Tevens wordt aandacht geschonken aan de gebruikseigenschap-

pen van de desbetreffende gerrasserì. en de eventuele knelpunten bij de

teelt. I,Iat de kg-opbrengst betreft, wordt uitge.gaan van het produktiever-

mogen dat op korte resp. niddellange termiJn kan worden gerealiseerd. Een

indicatie van de financiêle resultaten van een teelt wordt ontleend aan

het saldo of het sbe-kengetal zoaLs dat door het PAGV en het l,EI r¿ordt

gehanteerd (9, 10).

3.2. Landbouwkundige aspecten (samenvatting)

In verband met de leesbaarheid van de onderhavige sÈudle is de analyse

van de betreffende gerùassen ín een aparte bíjlage I opgenomen. In deze

patagxaaf l¡ordË een samenvatting van de landbouwkundige aspecten gegeven.

Het vijftiental geselecteerde gewassen legt gezanenlijk beslag op ruím

110.000 ha. DÍt is cfrca 15% van het totale areaal aan boursland (incl.
vollegrondsgroenten). VLer van deze gewassen - aardpeer, hennep' triti'
cale en snijzonnebloem - komen momenteel helemaal niet of nauwelíjks in
het Nederlandse bouwplan voor. BÍj veldbonen en eñüten als veevoer,

brouwgerst, teunisbloen en suikermais is de laatste jaren een uitbreídíng
van de teelt te bespeuren. De teelt van blauwnaanzaad. lijkt zLch, (urede)

dankzij de contractteelt voor de far¡raceutische industrie, rond 2.500 ha

te stabíliseren. De overige gewassen vertonen qua opper:vlakte al jaren-

lang een vrij constant beeld.
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Een handlcap bij het verbouwen van sommige gerltassen is, dat de teelt-
kennis niet (neer) overal aanwezlg l-s. Rovenrl{en ís een rle teplt-onturik- 

-keling van een aarital van d.eze gelrassen ín de laatste jaren niet veel
gedaan, waardoor zij een achÈerstand hebben opgelopen.

ZoweL met betrekking tot de bedríjfseconomische als de nilieu-hygiänische
analyse van de introductíe van níeuwe ge\^rassen 1n het bouwplan ís het van

belang zich te realiseren dat er zich Ín princlpe drie situatieb kunnen

voordoen:

I. In een rotatíe in plaats van een laag-salderend genas (zoals bíjvoor-
beeld wintertarwe) een nieuw geÍras Èelen. In dit geval blijft de

frequentie van de hoofdgewassen aardappelen en suíkerbieten onge-

wíj zigd.
2. In een rotatíe Ín plaats van de hoog-salderende aardappelen een nieuw

gerÀtas telen, met name om grondontsmetting tegen aardappelcysteaaltje,
en eventueel daamee samenhangende problemen, Èe beperken.

3. In bíjvoorbeeld een 3-jarÍge rotatfe van aardappelen, tarhre en bÍeten
een nieuw geltas opnemen. Híermee wordt de rotatie van alle drie ge-

noemde gerüassen tot vLer jaar verruimd.
Afhankelijk van de situatie díe zfch voordoeË zullen de analyses tot een

andere uitkomst leiden. Voor de bedrijfseconomische analyse geldt, omge-

keerd, nog dat de berekeníng van een bepaald saldo op basls van de op-
brengsten en kosten tot de conclusie kan leiden dat voor de akkerbouw bij
eeû bepaal-d gevas slechts één van de drie opties reële nogelijkheden
biedt.

In het algemeen kan worden gesteld dat naaniate het saldo resp. sbe-
kengetal van een gewas hoger Ís dan dat van wintertarwe, het aantrekke-
lijker ís on het in het bouwplan op te nemen. Bij de geanal-yseerde ge-
Itassen die thans reeds in het bouwplan voorkomen, is het saldo in de

meeste gevallen globaal vergelijkbaar met dat van winÈertarwe. Brouwgerst
kan qua saldo slechts concurreren bij goede kg-opbrengsten en goede

brouwgerstprijzen. De opbrengstzekerheid van vlinderbloemigen is in
vergelijking met granen mÍnder" Een hoog saldo vertoneri suikermais,
vollegrondsgroenten en teunisbloem. De teelt van de trüee eerstgenoemde is
echter vríj arbeidsintensíef.0p het gebied van de vlasteelt doen zLeh
bij de oogst ontwikkelingen voor, waardoor niet alleen de teelt op zíf¡



2l

maar ook de ver:Hrerking meer aantrekkelljk noet worden.

rriet crf nauwetiJks-irr ons bo ij
de aardpeer een saldo realiseerbaar dat in de buurt van daË van fabrieks-

aardappelen ligt. Sníjzonnebloem die als een alternatief voor snljmais

wordt beschouwd, heeft in sommige teelten (op kleine schaal) kg-oP-

brengsten opgeleverd rond die van snijnais. Een met snÍjmaís vergelijk-
baar saldo lijkt soms al rnogelÍjk. Teeltproeven met tritical-e wijzen op

een kg-opbrengst die zeker zo goed is als die van wLntertarwe; de bak-

kwaliteit van dít graan is (vooralsnog) echter mlnder. Nederlandse

proeven hebben niet kunnen bevestigen dat tríticale als groenvoer qua

kg-opbrengst betere resultaten heeft dan de gangbare groenvoedergerrassen.

Triticale líjkt qua saldo voorlopig alleen te kunnen concurreren met

rogge. Van hennep moet worden vastgesteld dat het bij een saldo verge-

liJkbaar' met dat van de (laag-salderende) wintertarwe een telersprijs
opleverÈ die toch nog 50% hoger ligt dan de hiermee te vergelíjken markt-

príjs van het standaardprodukt (grenenhout als grondstof voor de papler-

industrie) .

Met betrekklng toB de nilieuhygiënische aspecten van de oPname van nieuwe

gewassen in het bouwplan valt het volgende op te merken. I,lordt door de

akkerbouwer gekozen voor optÍe 2 var- de drie hierboven genoemde, dan

wordt door het terugdringen of geheel uÍtschakelen van de grondontsmet-

tlng nilieuwÍnst geboekt. Dit geldt ook, doch mogelijk in mÍndere mate,

voor optie 3. Over de bestrijdingsniddeleninzet ln de teelt zelf kan ten

dele slechts schattenderwijs worden gesproken. Het lÍjkt erop dat aard-

peer, blauwmaanzaad, Digitalis lanata, hennep, mariadistel, teunÍsbloem,

vlas en snljzonnebloen zLch in gunstige zín van het rreferentlegewast

onderscheíden. Snijzonnebloem kenmerkt zich door een goede produktie bij
relatief Lage Lnzet van stikstofrneststoffen.
De knelpunten die zích bij de afzonderlijke gewassen voordoen, zijn van

de meest uiteenlopende aard. De mogelijke oplosslngen duiden er op dat er

ruimte bestaat om de teelt van een aantal van de geanalyseerde gehlassen

voor akkerbouwers aantrekkelijk te maken.

In tabel 4 zJ-jn de hierboven en in bíjlage I beschreven bevindingen nog

eens schematisch weergegeven.



label 4. Landbounkundlge aapecten van de nader geanalyseerde terdaaaen

Gesee

Aardpeer
Blaurrnaanzaad
Brousgerat
DLgttaLte
Ilennep
Kool-zaad
üarladfsÈeL
Snl-JzonnebLoen
SuLker¡nale

1e¡¡nLsbloeo

lEftfcele
Vi-as
(Voer) Erwt
(Voer) Veldboon

- rfJpzaad
- groenvoéder

Vollegrondegroen Èen
(lncl. ufen)

leelÈareaal- ., rReferentlegerraso voor
ha (1983) groeL"' bedrfJfseconomfgche

concurrentfekrachtl r,,
bestr-nlddelenlnzet -'

0
2.400
I .000
> 100

0
13.000
> 100

40
30-35

700-800

0
3" 500
6,500
1.250

900
350

64.000

o
+

ol-

r
t¡r
rùr
Ì{È

I.IÈ

Ii¡È

Sn
[Ir
A/sb
l{È
A/sb
R

I{r
Ut

I{r
Sn
I.lr

Bedrll fsecononfsche
concurrentlekrachÈ
(op basLe van saldo)

+?
+
+

iir
+
+
+

;y')
+
+
+
+
+
;3)

o3)
+

;4)

Re1êÈleve
bestrLldlngs- ",¡rfddelenlnzet "

Knel-punten

Teel-ttechnfek Oogst Opbrengst

?

x
x

x
x

0
0
+
+

x
x twfBsellng

11Èelr6behoud
de oogst

tnlssellng
+

+

+
+
0

l)Å-coneunpÈLe-aardappel.en;I'=fabrleksaardappelen;R-rogge;Sb-sulkerbleten;Sn-enfJuaia;llt-wLnÈerÈarr¡e.
2) < - gerlnger dan blJ referentlegewas; ta = globaal geltJk aan referentlete¡rae; > - groÈer dan btl referentfe-

8ewea.

3) Hede door de gerlngere oogetzekerheLd.

4) Rel-atlef arbeLdsl-nÈensleve teeLt.
5) Op baste van het aaldo voor nlntertarsc SGen concurrerende prl.Js als grondstof voor de papferLndu-etrfe.

6) + - groei; + = enige groei.; g - sÈebilisetie; - = afnone.

x
x
x

l\)
N)
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4. AÍZET RESP. AANITENDINGSMOGELIJKHEDEN

4. 1. Algerneen

In het voorgaande hoofdstuk met bijlage zijn de landbout¡kundige aspecten

en perspectieven van de voor bouwplanverruirning in aanmerking komende

gewassen aan de orde gesteld. Een groter aandeel van deze ge$Tassen in het

bouwplan zaL behaLve van de teelttechnÍsche en bedríjfseconomísche aspec-

ten in belangrijke maÈe afhangen van de nogelíjkheÍd om de afzet te ver-

gïoten resp. om nleuwe aanwendingsmogelijkheden te vinden.

Voor een aantal getüassen ligt het het meest voor de hand om een uft-
breiding van de afzet (op de binnenlandse markt) te bewerkstelligen ten

koste van de import van soortgelíjke produkten. Een grotere vraag naar

bepaalde ge\rassen kan tevens ontstaan door hernieuwd gebruík voor tradi-
tíonele doeleinden. Verrolgens zijn er ontwtkkelingen aan de gang díe

duiden op de mogelijkheld om een landbouwgewas op grotere schaal te
gebruiken in plaats van de bestaande grondstoffen. TensloËte kan bij de

uitbreÍdÍng van de afzet gedacht worden aan de benutting van kansen op

exportgebLed.

4.2. l¡ardpeer

De belangstelling voor de aardpeer vloeit voort uit het scala van moge-

lijkheden dat men voor dit gerùas zIeE. bron van bio-energie (produktie

van ethanol-brandstof), bereidÍng van fructose (zoetstof en industriële
grondstof) en inuline (medische toepasslngen), toepassing Ín de vee-

voeding en ín de humane voeding (b.v. als vers produkt of als meel in

deegwaren, snacks, e.d.)
over de perspectieven als leverancier van þrenllsgo! zijn talloze boeken

geschreven. De bevindingen van de NRlO-studie over energiegewassen geven

geen aanleÍding om te veronderstellen dat de aardpeer in ons land daad-

werkelijk als grondsÈof voor ethanolproduktie zal dienen. Bij het huidige

prijspeíl van aardolÍe is de kostprijs van benzine círca 4x lager dan die

van ethanol uít aardpeer; voorts zou de produktie van rgasoholt (benzine

net 10% alcohol) voor binnenlands gebruik de helft van het huidige akker-

bouw-areaal vergen, nl. 360.000 ha (13).

Bereiding van fructose als zoetstof blijkt volgens een recente studíe

meer perspectlef te bíeden (21). In het betreffende onderzoek zíjn fa-
brfeksontrüerpen gemaakt voor een capaciteiÈ van 40.000 en 400.000 ton
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(schone) aardpeer per campagnê vârr 90 dagen. Er qrordt gesteld dat, indien

-oges-kostendelckend 

nri-l. z-fffirreenr zoet
een kostpríjs heeft van circa f I,50/kg, de bedrijfsgrootte (capaciteít)
mínstens 300.000 ton aardpeer per campagne zaL moeten bedragen. Deze

hoeveelheid kan op círca 6.500 ha l¡orden geproduceerd, uitgaande van een

produktie van 45 ton/ha.
De investeringen ín een nieurs bedrijf (net een capaciteit van circa
400.000 ton per carnpagne) zijn geraarnd op ruím f 50 mll-joen. Overígens is
voor produktíe van fructose uit de aardpeer een nieuw bedrijf geen ver-
eíste" Voor ons land zaL het het neest voor de hand liggen om een be-
staande suikerfabriek op onderdelen te 'aríj zi.gen of voor de procesgang na

extracËie een ext,ra lijn ten behoeve t'g-n de aardpeer te bouwen.

Bij de nogelijkheid om de aardpeer vcror :;oetstofwinníng aan te wenden

dient echter rekening gehouden te worden met de (zeer") grote invloed van

de Europese suikerproducenten. Voor een grootschallge aanwendlng van dit
ge!üas is een aanpassing (van de ordening) vâ.n de suåkermarkt een ver-
efste. Zou ð.eze aanpassing tot stand gebracht kunnen worden, dan valt
trouwens te verwachten dat op basis van zetmeel de zoetstof lsornerose
geproduceerd gaat worden (waarbij de príjsverhoudíng tussen maiszetmeel

en aardappelzetmeel een belangrijke ro1 zal spelen). Voorts dÍent men er
op bedacht te ziin dat ,twee nÍeuwe zoetstoffen op eiwltbasis (dipeptide
zoeËstoffen met zoutel hoge zoetkracht als Lage calorísche waarde) in
aanroehr zí-jr. (94, 107).

Ilet ís de vraag of toepassing van aardpeerfructose in de ghenlsche !n:
dustríe níet een ínteressanter optíe is. Er ztjn aanwijzíngen dat de

kostprijs van deze fructose op een niveau ligt, waarbíj aanwending voor
bepaalde doelelnden (produktie van mannitol, oppervlakte-actieve stoffen)
lonend wordr (113).

Amerikaanse bronnen wijzen op een vrij uitgebreide toepassing van aard-
peer als meel ín , snacks, e.d. Tevens wordt meldíng gemaakt van

het gebruik van dit gewas als verse groentg, dÍe onder de naam Sun Chokes

ín de meeste supermarkten wordt aangeboden. De prijzen van dít produkt
ztjn belangrljk hoger dan die van de aardappel (22). Ook in Nederland
blijkt belangstellÍng te bestaan voor aardpeer als verse groente. De ro1
van aardpeer als díeet-voedingsniddel is omstreden (gS).

Orl-änterend bultenlands onderzoek (116) over de waarde van aardpeer als
vervoedering van het loof dat in twee of drie sneden
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lrordt geoogst - duídt op enig perspectíef, maar vertaling naar de Neder-

- 
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4.3. Geneeskrachtige planten

De afzet van deze produkten moet het ín Nederland hoofdzakeLLjk van de

export hebben, met name naar !üest-Duitsland en Zwitserland (29). In

trIest-DuÍtsland worden circa 29.000 ton geneeskrachtige bladeren, wortels

en bloemen ingevoerd. Van de Índustriäle landen zijn echter in het bij-
zonder Amerika, Engeland en Japan de grote importeurs van dergelijke

produkten (,30). Een recent onderzoek van het Internatíonale Handels-

centrum van de Verenigde Naties heeft. aangetoond dat er wereldwijd ieder

jaar voor een bedrag van meer dan een half niljard dollar aan genees-

krachtige planten wordt verhandeld..

De handel, bewerking en ook de teelt van geneeskrachtige planten is in

ons land voor een belangrijk deel in handen van de Verenígde Nederlandse

KruidencoöperatÍe en de aangesloten leden/verenigingen Krucodo in Elburg,

Angelica in Ommen en de B.V. Kruíden en Groenten-drogerij van de NCB in
Uden. Zíj hebben gezamenlfjk een jaaromzet van bijna negen rniljoen gulden

(1983). De verwachtÍng is dat de omzet verder zaI stljgen. De afnemers

van deze produkten zijn vooral farmaceuÈlsche índustrieën, homeopatische

groothandel-aren en verder waÈ inkoopcombinaties van reform- en kruíden-

wínkels. Een nlet onbelangrijk deel van de genoemde jaaromzet heeft

overigens betrekklng op irnportprodukten. Van de inlandse teelt zijn
ga¡iadlste!, D_íæ!gl_is_ lagala en teunisbloem de belangríjkste ge$Iassen

(30, 31, 32). 0p het ogenblik ís er een grote vraag naar de teunisbloem

(zie bÍjlage I, pêr. 3.2.3.). Bij DigítalÍs lanata is ín de laatste jaren

het inl-andse aanbod (gelet op de lichte areaalÍnkrinping) teruggelopen.

In hoeverre dit door inport is gecompenseerd, is nieÈ bekend. Een feit 1s

wel dat het inlandse aanbod een sterke concurrentie onden¡Índt' vooral

uit de Oosteuropese landen en uít landen rond de Middellandse Zee. Het is
overigens gebleken dat bij het wegvallen van een leverancier, zoals in
het verleden b.v. Argentinië en Polen voor resp. rnariadistel en vale-

riaan, de inlandse produktie van het betreffende ger^tas sterk wordt ge-

stínuleerd (30, 32). 0m het aanbod van geneeskrachtige kruíden veilig te

stellen r¿ordt gepleit voor een groter aandeel van de teelt van deze

gerüassen in de westerse landen (33).
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Bleulünaanzaa4, daÈ traditÍoneel- een consumptie-artikel Ís, ondervíndt op

@
het niet on het zaad maat om de zaadð,ozen en bovenst.e stengeldelen, waar-
uit alkaloiden worden gerüonûen. De venrachting is dat voor dit doel op

cj.rca 2.400 ha contractteel-t, kan plaatsvínden (:+¡. Deze contractteelt
zaL een stabíliserende factor kunnen zíjr. bfj dit gewas, rüaarvan het
areaal in de afgelopen jaren zeer ¡sÍsselend 1s gerùeest (zíe bijlage I,
par. 3.4.).
Het zaad víndt vooral aan¡¡endíng in de consumptiesectcjr voor de bereiding
van'maanzaadkoeken, kerst- en ander fiJn brood of maanzaadbroodjes. Het

binnenl-ands verbruik bedraagt rond 350 ton zaad. per jaar. De totale pro-
duktie ís in 1983 rond-3.000 ton geweest. Dus bijna 90% wordt geëxpor-

teerd. Gezíen de grote flucÈuaties ín de priJs van t'et zaad is men terug-
houdend over de mogelijkheid van een stabÍele afzet van een dergelíjke
hoeveelheid ínlandse produktie op de wereldnarkt (35).

4.4. Granen

OverschoÈ aan (veevoeder)granen ín de EG legt beperkingen op aan een

verdergaande vergroting van de produktíe. tr{aaraan nog wel behoefte be-
staat, ls bakwaardige tanse. Bakkwalíteitsonderzoek 1n Nederland richt
zich zowel op veredeling bÍnnen het huidige ressenassortinent (98) als op

het kruísen van lnlandse rassen met de zogenaamde l{ilde Emmer-tanse (99).
De bakkwaliteÍt van triticale is duídeliJk nÍnder goed dan dle van tarÍre.
Voor de bereidÍng van blank roggebrood lijkt trlticale wel geschikt re
zíin" In Frankrijk wordt de produktle geheel aangewend in de veevoeder-
sector (23) " De priJs díe voor dit gewas betaald wordt, varleert van die
van rogge tot die van voertanre. llet eiwlt van tritfcale b1Íjkt een

gunstiger aminozuursarnenstelling te hebben dan dat van de meeste andere
granen; met name is het gehalte aan lyslne wat hoger. De mengvoeder-

industrie acht dÍt echter vooralsnog geen argument om triticale in plaats
van andere voergranen aan te wenden (114). Voergranen worden vooral ge-

zien als leverancíers van energíe (uÍt zetmeel).
Met betrekking tot brouv¡gerst het volgende. De Nederlandse bÍerbrouwerij-
en hebben in 1982 ruim 290.000 ton gerst venrerkt (24). De totale hoe-
veelheid verwerkte Ínlandse gerst is niet meer gerreest dan circa 45.000

ton (circa I5i¿). De gerst dÍe ín de Zuidwestelijke kl-eigebieden en de

IJsselmeerpolders wordt geteeld, is echter van een goede brouwkwalíteit.
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Dft betekent dat er technísch gesproken ruimte is voor een veel, grotere

rouwers--z-tffierefü- voor úelu1¿rrús-
gerst lets meer te betalen dan de gehanteerde prijzen in EG-verband '(25).

De laatste jaren zijn de prijzen voor dlt produkt sterk omhoog gegaan.

Vorig Jaar is ruirn f 0,70/kg betaald, tegen nomaal zotn f 0,55/kg. Het

grotere aanbod dat dit prijsniveau tot gevolg had, heeft er echter voor

gezorgd dat de prljs nu aan het instorten is. Houdt deze prijsval enkele

jaren aan, dan kan dat tot gevolg hebben dat de belangstelling om brouw-

gerst in ons land te verbouwen zal teruglopen. De teelt van dit gewas is
gebaat bij goede prijsafspraken tussen de telers en de brouweríjen.

4. 5. Groenvoedergewassen

In de behoefte aan ruwvoeders voor de Nederlandse veestapel wordt voor-
nanelijk voorzien door de teelt van gras en snijmais. Snijrnais is vrljwel
het enige groenvoeder dat momenteel in beduidende omvang akkerbouwmatig

wordt verbouwd. Op zo'n kwart (circa 35.000 ha) van het (akkerbouwrnatige)

groenvoederareaal is er sprake van een teelt voor derden (27). Dlt ge-

schiedt meestal op contractbasfs vía plaatselijke voerbanken. Vooral de

laatste jaren heeft ook de handel een aandeel in deze markt verworven.

De spectaculaire toename van de teelt van snijnaís Ís ten koste gegaan

van het areaal aan andere granen, maar ook van dat aan grasland en in
nindere mate aan hakvruchten. De teelt van snijmais lijkt zÍch de laatste
jaren te stabiliseren. Ontwikkelingen in de omvang van de teelÈ van

groenvoeders zijn volledig afhankelíjk van de situatíe in de nelkvee-

houderij. De recente beleidswijzigingen 1n de zuívelsector zijn gericht
op een vèrgaande produktiebeperking. Het is niet ondenkbaar dat daardoor

de vraag naar akkerbouwmatig geteelde groenvoeders ook zal teruglopen. De

nogelijkheid om met níeuwe groenvoedergenassen te komen zaI dan ook

hoofdzakelijk worden bepaald door de aantrekkelijkheíd orn deze ín plaats
van snijmais Èe verbouwen.

In hoofdstuk 3 is een drietal groenvoederge\tassen (snijzonnebloem, veld-
boon en triticale) in beschouwing genomen. De belangstellíng voor veld-
boon als silage wordt ingegeven door het streven naar het veilig stellen
van de eígen eiwitríjke voedervoorziening. Voor de sn;ljzonnebloern is de

belangstelling vooralsnog beperkt tot de bedrijven van de alternatieve
landbouw, o.a. in verband met het beperkte gebruík van bestrijdings-
rniddelen en de lage stíkstofbemesting in vergelÍjking rnet snijnais. Het
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gerùas zaL dan ook een goed alternatÍef zfjn voor bedrÍjven rüaarop het

dient te worden dat bij de Èeelt van veldboon en snijzonnebloem slechts
bij een topopbrengst sprake is van een fÍnancieel resultaat dat in eníge

mate vergelijkbaar is met dat van snijmaís. Voor triticale als groen-

voeder geldt dit 1n nog sterkere mate. Ook voor het lager-salderende
raaÍgras lÍjkt dit gewas nauwelijks nog een alternatief te zíjt.

4.6. KooLzaað,

Voor het zaad van dit gewas ligt winning van de olie en toepassing van

het resterende elwitrljke schroot in de veevoedersector het meesË voor de

hand. Ondanks een forse uÍtbreÍding van de teelt binnen de EG ín de

laaËste jaren, heeft de afzet. vooralsnog weínig problernen ondervonden.

Overlgens heeft ons land slechts op een zeet beperkte schaal van deze

uitbreidíng geprofíteerd. Dit wordt voor een belangrijk deel bepaald door
het felt dat koolzaad een waardplant ís voor bietencysteaaltjes die grote
schade aan de suikerbietenteelt kunnen toebrengen.

De ingevoerde hoeveel-heid koolzaad en koolzaadolie 1s de laatste jaren
resP. 90.000 en 35"000 ton per jaar geweest. De bínnenlandse produktie
van koolzaad bedroeg rond 35.000 ton (1982). Dit kont overeen met circa
L"/" van de totale hoeveelheíd lngevoerde oliehoudende grondstoffen en

schrootprodukten (12) .

IIet koolzaad dat in de EG wordt verbouwd heeft een garantie- (ínter-
ventíe-)prijs. De prijs geldt echter toÈ een bepaalde maxímum hoeveelheid
(EG-produktiedoelstelling). Voor 1984 ís de produktíedoelstelling op 2,15

nlljoen ton vastgesteld en voor 1988 op 3,3 miljoen. tr{ordt de produktie-
doelstelling overschreden, dan wordt een kortíng toegepast op de garan-

tieprLJ s 
"

In een recente studie van het IBVL ztjn d,e ven¿erkingsrnogelijkheden van

kooLzaad. voor andere dan de huidige doeleinden (spijsolíe en zeepbe-

reiding) geanalyseerd. Er komen uit dit rapport geen duídelijke aan-
wijzingen naar voren dat er op korte termíjn voor koolzaad nieuwe aan-

wendingsmogelíjkheden zijn (12) .
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4.7. Vezelgewassen
j tr-

ontwíkkelingen voor die een grootschalig gebrufk van vezelgewassen zouden

kunnen bewerkstellfgen. Een toenemende vraag naar vlas zal moeten komen

van de herníeuwde ínzeÈ van de vezels als grondstof in de textielln-
dustrie. De laatste tíjd valt er een groeiende belangstelling voor het

gebruik van natuurlijke vezels rlaar te nemen (61, 108). Bij hennep wordt

vooral gedacht aan benutting in de papierindustrie.
Er wordt naar gestreefd om vlas uit de ambachteliJke, arbeidsintensieve

sfeer te halen. Men denkt aan bulkverrverkfng en produktie van korte

vezels. Verwacht wordt, dat een dergelljke verwerking van het sÈro niet
alleen goedkoper ís naar dat korte vezels ook meer geschikt zíjn om Ín
menggaren te worden verwerkt dan l-ange vezels (14). Er zijn vooralsnog

onvoldoende gegevens beschikbaar om deze verwachtingen cijfe::natig te

kunnen onderbouwen. Een studle die op het ogenblik bij het IBVL loopÈ zal

meer duidelijkheid op dit gebíed kunnen scheppen (15).

Over hennsp als grondstof voor de papíerindustrie kan het volgende worden

opgemerkt. De ontsluitingsproeven hebben aangetoond dat uit hennep kvùali-

tatief hoogwaardig papler 1s te maken (16). Feasibilíty-studies van de

Landbour¿hogeschool duLden op nogelijk eeonomlsch perspectíef van deze

aanwendÍngsnogelijkhefd (L7, 18). Een evaluatie van NRLO-ziJde heeft dit
nogelijk perspectief niet kunnen versterken (19). Een bottle-neck blíjkt
de príjs van het gerùas te ztjn. In het gunstigste geval za1 men kunnen

rekenen op een bedrag van rond f 350/ton ds (zie bijlage I, pâr. 4.2.).
De r¡ereldpriJs van grenenhout bedraagt clrca f 230/tor- ds (1983). Boven-

dien is het uitgesloten dat de fabrÍkage van cellulose uit hennep in een

bestaande papierfabrl-ek zaL kunnen plaatsvinden. De investering ín een

hennep-eellulosefabriek met een capacitelt van 200.000 ton/5aar (het

minimum \raaraan men moet denken) bedraagt enkele honderden rniljoenen
guldens (20¡. Een dergelijke investering vraagt een maxÍmale zekerheid

omtrent de grondstoffenvoorziening voor een periode van 10-15 jaar. Dit
betekent 10- ã l5-jarige contracten met telers voor totaal circa 15.000

ha hennep.

Houtprodukten kennen in tegenstellÍng tot veel landbouwprodukten geen

marktordeníng, dus geen garantieprijzen en geen interventie vanuit
Brussel. De vraag doet zich dan voor of boeren zich voor een perÍode van

10 à 15 jaar met een deel van hun produktie aan één verwerkingsbedrijf
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zouden willen binden zonder concrete prijsgarantíes e¡/of zonder een

behoorlijke ontsnappíngsclausule in het contr¡et. Aen de andere kant doeÈ

zíc}:^ d.e vraag voor wíe enkele honderden niljoenen guldens wil investeren
in een fabriek die voor zijn grondstoffenvoorzÍening geheel afhankelijk
is van een geltas dat buiten de eerder genoemde 15.000 ha in Europa nautre-

lijks te krljgen is. Als er sprake Ís van een misoogst of van contrac-
tuele problèmen, zaL deze fabriek níet voldoende grondstof kunnen krijgen
en Ín grote problemen komen.

Bij produktÍe van speciality-pulp voor sígaretten-, bankpapier, e.d. moet

hennep concurreren met katoenlínter. De wereldmarktprijs van katoenlinter
bedroeg in 1983 circa I 2"40O/ton pulp, waartegenover een príjs van

henneppulp van ten minste f 4.300 stond. Of door nÍeuwe ontsluÍtings-
procédés' lTaaraan momenteel door de l,H-Sectie Proceskunde en het IBVL

resP. technisch en feasibil-ity-onderzoek r¿ordt verricht, dit prijsver-
schil overbrugd kan worden, is een open vraag.
Rekenlng houdend met het bovenstaande kan nauwel-ijks worden verwacht dat
hennep daadwerkelijk op korte ter:rnijn als grondstof voor de papierin-
dustrÍe zal worden aangewend.

Ook het gebruík van hennep a1s energÍegewas lijkt vooralsnog weínig
interessant. BÍj grootschalíge produktie van srarm water, stoom en el-ek-
triciteÍt is de energie ult hennep resp. 15, 50 en 150% duurder dan die
uit resp. (dure) hulsbrandolie, stookolÍe en steenkool. Bij kleinschaltge
produktie van Irarm hrater is de energie uit hennep 50 ã 100% duurder dan

die uit huísbrandolie (hennepprijs gebaseerd op een saldo vergeliJkbaar
met dat van rsfntertanre; príjsniveau 1981) (i3).

4.8" Vllnderbloemigen

Veldbonen en erwten (rijp zaad) komen voornamelijk in aanmerking voor het
gebruik als elwitrijke grondsËoffen in de mengvoederíndustrie. Deze be-
drijfstak Ís wat betreft de planËaardige eiwÍtrijke grondstoffen voor B5%

aangerrezen oP inport, hoof.dzakelijk uit overzeese landen. Uit EG-landen

ís in 1982/1983 ín ons land circa 2.500 ton veldbonen en ruíur 170.000 ron
erÌ¡rten verwerkt. Bij er:T^?ten is dit een stijging met een factor drie in de

loop van één jaar. Produktie van een dergelíjke hoeveelheid in ons land
zelf zou een oppervlakte van ruim 30.000 ha in beslag nemen. Als erwËen

en veldborien tevens in grotere omvang de uit overzeese gebieden geimpor-
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teerde grondstoffen zouden vervangen, dan ís een nog groter areaal moge-

- - tjFer vergelîJl<fng:r an t983@warr úeze proúukten irr

ons land 7.400 ha.

BÍj de huidige EG-prijsregeling voor eíwítrijke gelüassen is het voor

nengvoederfabrikanten interessant om vlinderbloenigen uít de Geneenschap

1n het veevoer te venüerken. Voor verr¿erking van ð,qze gewassen wordt een

steunbedrag toegekend om het prijsverschil met soJaschroot te over-

bruggen.

Er is op het ogenblik een stagnatie te bespeuren bij het afsluiten van

afname-contracten voor veldbonen. Deze stagnatie wordt in verband ge-

bracht met het feit dat bij gelijke (garantie)prijzerl varL veldbonen en

e:r^rten de belangstelling bij de nengvoederfabríkanten meer uitgaat naar

errrten. Hoer¿el de erwt een lager eiwitgehalte heeft, blijkt ze a]-s grond-

stof voor veevoer op dít moment toch betere eigenschappen te hebben (o.a.

geen tannine-probleem) .

4.9 " Vollegrondsgroenten

Van heÈ totale volume in Nederl-and geteelde vollegrondsgroenten wordt

geniddeld círca 45% geêxporteerd. Ongeveer 27" blíjft onverkocht, terwijl
de overige 537" in het bínnenland wordt afgezet. De bl-nnenlandse af.zet,

zowel voor de industrie als voor de verse markÈ, is al jarenlang vrij
constant. Met uitzonderíng van uíen geldt dít ook voor de export. Import

van vollegrondsgroenten voor de verse markt vindt slechts plaats Ín de

període waarin het binnenlandse produkt niet aan de markt is. De con-

serven-industrie importeert niet meer dan circa 77" van de totale hoeveel-

heid verse groenten díe in ons land wordt ven¡erkt.
De beleidsnota van het Ministerie van Landbouw en Visserij rnet betrekking

tot de onÈr¡ikkelingen in de sector vollegrondsgroententeelt (S0¡ geeft

weinig aanleíding om te veronderstellen dat oP korte termíjn oP de

binnenlandse markt ruimte ontstaat voor extra produktie. Bij de export

zaL er enige toename kunnen worden gerealiseerd wanneer deze produkten

worden opgenomen als rbijlaad-artikelt van de handel, om het assortiment

te verbreden. Overigens wordt er gesteld dat door de te verwachten pro-

duktiviteítsstijging van circa 17" per jaar en de stagnatie van de afzet
het areaal vollegrondsgroentegenassen niet geheel te handhaven zaL zijn.
Bij. de uien doen zíct' in het ve:r,rerkíngsonderzoek ontwikkelingen voor

¡¡aardoor het aantrekkelijk wordt orn dit ger^tas op grotere schaal te telen.
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Het IBVL zoekt samen met het bedrijfsleven naar mogelljkheden voor ver-

vormen van gedroogde en gefrítuurde produktenr poeders en concentraten.
Hiervoor moeten de uien echter worden geschild, rüat een vrij bewerkelijk
karwei is (89). Voor een economisch verantwoorde en betrouwbare schil-
methode is inrniddels octrooí aangevraagd.

Een gewas dat voor verbredlng van het groentenassortiment kan zorgen is
gulkel sals. DÍt produkt is in ons land vooralsnog een delicatesse-
groente. De noga:L forse uitbrelding van de suíkermaÍsteelt in de laatste

. iaren duidt op goede afzetmogelljkheden voor dít produkt. GerelaÈeerd aan

de bebou¡¡de oppervlakte (30-35 ha) kan voor f983 de produkrie op circa
1'5 nilJoen kolfjes worden geschat. Dit jaar wordt gerekend op minstens
een verdubbelíng van de produktie (SZ¡. In hoeverre suikermais in ons

land meer wordt dan een delicatesse-groente, is vooralsnog moeiliJk te
oveizien. Een verdere uÍtbreídÍng van de produktie za1 mede afhangen van
de exportnogelij kheden.
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5. BETEKENIS VAN DE TEELT VAN DE GEAI.TALYSEERDE GEI^IASSEN UIT EEN OOGPI]NT

Ær{ EG-LAI\TI}BOÏIÏBELFÏÐ

Landbouwgerüassen zÍjn uit een oogpunt van het EG markt- en prÍjsbeleid 1n

tr¡ree groepen onder te brengen: gerrassen lraarvan de prijs onder een ge-

meenschappelíjke EG-marktordening valt en ge!ìtassen lúaarvoor dergelíjke
regelingen níet gelden.

Van de in ð.eze studíe aan de orde gestelde gewassen kennen aardpeer,

blauwmaanzaad., geneeskraehtÍge planten, groenvoeders (veldbonensÍ1age,

triticale), snijzonnebloem, sulkermais en vollegrondsgroenten geen EG-

marktordening. Lfzet en prijs van deze gewassen zijn dus sterk afhanke-

lijk van vraag en aanbod op de vrije uarkt. Een eventuele produktie-

uÍtbreíding van deze gerrassen zaL .dan ook geen directe gevolgen hebben

voor de fínanciäle toestand (lasten) van de EG. Een grotere produktte zaI

bij het ontbreken van voldoende vraag wel tot gevol$ hebben dat de

prijzen van deze gewassen onder druk komen te staan.

Granen, hennep, koolzaad, vlas, en een drietal eiwitrijke voedergeldassen

(ênrten, veldbonen en luplne) vallen wel onder gemeenschappelijke markt-

ordeningen. De geldende steunregeling voor een bepaald geütas en de

financiële gevolgen daar¡¡an voor de uítgaven van de EG zljr. in onder-

staande beschouwing kort lleergegeven.

grenen. De EG-narktordening voor granen is de hoeksteen van het totale
EG-landboursbeleid. Deze marktordening gaat uit van een gelijke richtprijs
en een gelijke interventieprijs voor de verschillende voergranen. Tussen

het niveau van de richtprijs en dat van de interventieprijs bestaat een

verschil van ruim 20%. Voor baktarwe lfgt de rlchtprijs (minimum-kwalí-

teit) 7% hoger dan die voor de voergranen.

llet overschot in deze sector (voergranen), Ìtaarmee de EG sinds 1979 r¡ordt

geconfronteerd, heeft tot gevolg dat dÍt EG-graan in toenemende mate

wordt geëxporteerd. De graanprijs op de r¿ereldmarkt ís belangrijk lager

dan de EG-interventíeprijs. On te kunnen exporteren worden dan ook

exporÈrestítuties gegeven. In 1981 was hiermee in EG-verband een bedrag

gemoeid van f 3,3 rníljard. De totale kosten ten gevolge van het graanbe-

leid (exportrestituties en interventíemaatregelen) bedroegen voor dat

jaar rond f 5,3 uriljard. Bij tarwe, voorzover het fn aanmerking komt voor

export buíten de EG (overschotproduktie), komt het bedrag dat voor be-
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waring/ínterventle en restitutÍe wordt verstrekt neer op circa f 2.000

Opgenerkt dient te worden dat de nogelijkheid on EG-graan te exporteren
aan beperkíngen is gebonden. De onlangs gesloteD oveïeenkomst met de VS

laat voor de EG een export van circa 14 miljoen ton/jaar toe. Het is níet
uitgesloten dat hierdoor binnen de Gemeenschap grote voorraden ontstaan.

Vlas_eg Þennep. Voor deze gewassen geldt een steunbedrag per ha, waarvan
507" aan de teler en 507. aan de verwerker r¡ordt uitgekeerd. Vervolgens
geldt voor lljnzaad een premietoeslag voor oliehoudende zaden. Daarnaast
1s er voor zaaízaadproduktie nog een extra steunbedrag beschikbaar, dat
op basis van de hoeveelheid gecertifíceerd zaad. aar- de teler wordt uit-
gekeerd. Het toÈale steunbedrag bij de vlasteelt komt op circa f 2o0Otna.
Voor hennep geldt alleen het steunbedrag voor vezelgewassen van circa
f 900/ha (17); overígens wordt gesteld dat deze EG-roeslag wegvalt zodra
de hennepteelt op grote schaal zal- plaatsvinden (18).

Koolzaad. Hier geldt op het ogenblik een interventie(garantie)prijs die
aan de teler wordt uitbetaald. Daarnaast is er een richtpríjs voor de

verwerkende industrie3 zakt de prÍjs op de wereldmarkt beneden deze
prljs, dan wordt het verschíl uitgekeerd. De door de EG gegarandeerde

rninímuur(richt)prijs van koolzaad ligt ruin 50% hoger dan de wereldmarkt-
prijs (1982). Er zijn aanwijzingen dat de EG de subsidíe voor koolzaad
aan beperkingen gaat onderwerpen. Het gevolg daarvan zaL o.a. kunnen zijn
dat de garantieprijs voor koolzaad in nfndere mate wordt verhoogd dan de

ptíjzen van andere produkten. De EG heeft de laatste tljd jaarlijks een

bedrag van f I,45 níljard aan de koolzaadtelers uitbetaald (86), ofwel
cLrca f 1.400/ha.

Volgens de recente overeenkomst inzake het prijsbeleid voor landbouwge-
vlassen, zaI de produktie van tdubbel-nult rassen (erucazuur- en glucosi-
nolaatarm) extra worden gestimuleerd. Er is een premie boven op de ínter-
ventiepríjs. Er worden overigens vraagtekens bÍj dit stímuleringsbeleid
gezet. De eis van de EG rnet betrekking tot het glucosinolaatgehalte is
dermate scherp dat er met landbouwkundig interessante O-O-rassen momen-

teel niet aan kan worden voldaan. Ook bestaat er voor de glucosinolaten
nog geen geharmoniseerde analysetechniek (115). Voor dit laatste ís in-
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míddels op EG-niveau een werkgroep gevormd.

Vogrer1lten_eg lveldbenen . .Deze eiwitrijke gevtassen kennen geen inter-
ventieprijs. Er wordt aan de mengvoederfabrikant een steunbedrag toege-

kend om erïten en veldbonen te kunnen laten concurreren met sojaschroot.

De laatste jaren bedroeg dit f 30/I00 kg (11). Het steunbedrag r^rordt

echter alleen uitgekeerd a1s de fabrlkant de teler via een afnamecontract

een door de EG vastgestelde minimumprijs garandeert. De toe te kennen

steun hangt af. van de wereldmarktprijs van sojaschroot en voornoemde

rnínirnumprijs. Van het verschil wordt 45% al.s tegemoetkoming vergoed. Bij
een opbrengst van 5.000 kg zaad./ha komen de kosten van deze regeling op

clrca f 1.500/ha. In 1982 1s in verband met deze sÈeunregelÍngen door de

EG een bedrag uitgekeerd van clrca f 130 nlljoen.

Het overschot in bepaalde sectoren en de steeds groter wordende uitgaven

van het EG-landbouwbel-eid, hebben recent geleid tot aanpassíng van de

geueenschappelijke landbouwprtjzen. Een prijsverlaging is overeengekomen

voor o.a. vlas, hennep en voor veevoeder bestemde granen, enüteri en veld-
bonen. De teelt van deze ger;assen ís hierdoor waarschljnlíjk minder aan-

trekkelijk geworden, maar voor de EG zaL deze maatregel een zekere

lastenverlichting kunnen bewerkstellígen.
Het is overigens de vraag of door uitbreiding van de teelt van geÌ{assen

naarvan de prijs onder een EG-marktordening valt, de gemeenschappelijke

lasten zullen toenenen. Bij een sterke uitbreiding van het areaal eiwit-
rijke voedergewassen ten koste van het areaal granen zal, uitgaande van

de huidige steunregeling, de EG weliswaar aanzienlijke bedragen aan steun

moeten gaan betalen, maar daar staat tegenover dat de restitutie op

granen zal kunnen worden verminderd. lJat dit per saldo voor de EG bete-
kent, ís sterk afhankelijk van de heersende wereldrnarktprijzen van soja
en tarwe. Bij de huidige príjsverhoudingen zullen de kosten voor de EG

beperkt blijven (88). Een duidelijk voordeel van een dergelijke ver-
vangíng is dat overschotproduktie qrordt omgezet in produktie van grond-

stoffen die momenteel in grote hoeveelheden moeten worden ingevoerd, wat

de EG minder afhankelíjk maakt van andere landen.
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6. CONCLI]SIES EN MI.IBEVELINGEN

Vooropgesteld moet r¿orden dat de analyse die 1n dít rapport heeft plaats-
gevonden aan een 15-tal gewassen/gewasgroepen, nÍet néér geeft dan een

rmomentopname' op basis van thans beschikbare kennis. De mogelijkheid daÈ

zíctr inËeressante ont\Â7íkkelingen gaan voordoen díe op het ogenblik nog

niet te voorzien zijn, ls derhalve níet uitgesloten. Het onderhavige

thema dlent dan ook permanente en gecoördineerde aandacht te krijgen.
Met inachtneming van het voorgaande wordt het volgende vastgesteld.

Van de gerüassen die in staat zÍjn op grote schaal een bijdrage te leveren

aan de bouwplanverruiming, bieden perspectief :

- \¡lingegbloenlge leiwlt¡ijke) . ErwÈen (rijp zaad) en

veldbonen (rtjp. zaad en groenvoeder). Bij beide geI^tassen vormt de oogst-

zekerheid nog een zwak punt. 0f de (lichte) voorkeur die erwten thans als
grondstof voor de veevoederfabrikage genieten, blijvend is, zal met name

afhangen van de resulÈaten van veredeling op veldboonrassen met een laag

Èannínegehalte.

- årcuggeret. Door onder tneer de introductie van kortstro-rassen is er

zicht op voldoende hoge kg-opbrengsten. Belangrijk voor het rendement van

de teelt is tevens de vraag of de bierbrouwerijen de hôgere kwaliteit van

de Nederlandse gerst in vergelijkíng net de geÍmporteerde in voldoende

nate willen honoreren. Gezien de hoge brouwgerstpriJzen dle de afgelopen
jaren zíjn betaald, moeË rspeelruimtet in voldoende maËe aanutezíg worden

geacht.

- y1.s. Hoewel het saldo van de teelÈ zelf mede dankzij EG-steun op een

rendabel níveau ligt, wordt het totaal-rendement sterk gedrukt door de

(te) bewerkelijke oogst- en verhrerkingsrnethode. Nieuwe methoden díe thans

in onderzoek zijn, geven zicht op een sterke vereenvoudíging van deze

handelíngen. De groeiende belangstelling voor het gebruik van natuurlijke
vezels die valt waat te nemen, kan mede een stimulans zLjn voor uit-
breiding van de vlasteelt. Anderzijds kan een toenemende concurrentie van

katoen worden verwacht.

- Koclgagd. Dit ge!¡as lijkt pas in het begin van de jaren negentig, na de

1nÈroductie van voor bietencysteaaltjes resístente rassen (bi3 suiker-
bieten dan wel koolzaad), een rol van betekenis te kunnen gaan spelen. De

vraag ís echter, gezien de snelle toename'van het areaal ín andere EG-
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landen en de reeds geldende EG-produktiedoelstellingen, of ons land

- - - raks volduerrús -ullrrg rroor are-a 1j
het huidige stímuleringsbeleid van de EG voor glucosinolaatarme rassen

moeten vraagtekens worden gezet,

- Snljzognebloen" De eerste ervarlngen met deze nieur¿komer ziJn gunstig.
De kennis van rassen, teelttechniek en voederwinníng vertoont - vanzelf-
sprekend - nog veel hiaten.

Gewassen net perspectÍef, waarvan de bijdrage aan de bouwplanverruiming
beperkt zal blijven, zijn:
" G_egeeslrachtlge glanten. Er is sterke internationale concurrentie.
Contractteelt op beperkte arealen vormt een stabílÍserende factor.
- luikermals. IIet karakÈer van dit.produkt (delicatesse-groente), en in
zekere mate ook de uitgebreide schaal rüaarop snijrnais wordt geteeld,
beperken de teelÈmogelijkheden van dit ge!üas. De bewaaromsÈandígheden

vragen nadere aandacht

- !r!t!calg" De EG-rnarkt voor veevoedergranen is oververzadígd. De .eiwit-
lcwaliteit van triticale is beter dan die van de meeste andere voergranen.
De mengvoederlndustrÍe acht dit echter vooralsnog geen argument om trit,i-
eale aan te wenden. De bakkwaliteit van dit gewas is ninder dan die van

tanùe" Voor de bereiding van blank roggebrood uít tri.ticale 1íJken er
daarentegen mogelijkheden te zfjn. De teelt is vooralsnog alleen aantrek-
kelijk als alternatíef voor rogge en in gebieden waar de opbrengst van

tarqte te lrensen overlaat. Over het gedrag van de dlverse triÈicales ín de

vruchÈwisseling bestaat weinig zekerheid.

- Iol-legloqdsgroenleg. Groel van de akkerbouwmatige teelt zal waarschijn-
lijk ten koste gaan van de vollegrondsgroentebedríjven. De binnenlandse
markt is verzadigd en er wordt verondersteld dat de groei van de export
meer dan gecompenseerd zaL worden door produktiviteitsstijging.

Gewassen ltaarvan op grond van de huidige inzichten het perspectief nog

niet goed ís ín te schatten:

- Aard¿eer. De winning van brandstof (alcohol) Ís te kosÈbaar. De winning
van de zoetstof fructose is, índien grootschallg toegepast, weliswaar
economisch rendabel, maar er dient rekening gehouden t.e worden met de

zeer grote Ínvloed van de Europese suikerproducenten. Aanpassing van de

suíkermarkt is een vereiste. Voorts dient men er op bedacht te zijn dar
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twee nieuwe zoetstoffen op elwitbasis (uret zowel hoge zoetkracht als lage

--- - +isehe-r¡ae+de)-s aenrccn¿ ¿lin-Jr zijnJndÍcaties dat de kostpríjs
van aardpeerfructose op een níveau ligt, waarbíj aanwendíng als grondstof

ín de chemísche industrle (produktíe van mannitol en oppervlakte-actieve

stoffen) lonend wordt. In de Nederlandse situatíe zal aardpeer als groen-

te vermoedelijk tot de categorie delícatessen beperkt blijven. De toePas-

sing als rneel in deegwaren, snacks, e.d. zal moeten concurreren met die

op basis van graan en aardappelen. Over de waarde als veevoedergewas valt
geen ultspraak te doen.

- E"go"p. Als energiegewas zÍjn de economische vooruitzichten marginaal.

Bij toepassing als grondstof ln de papierlndustrie 1s het prijsverschíl
tussen henneppul-p en pulp op basis van hout en katoen vooralsnog zeet

groot. 0f door níeuwe ontsluitingsprocessen dit prijsverschíl overbrugd

kan worden, is een open vraag. Tevens zíjn aan de henneppulp-produktie

grote problemen van logistieke aard verbonden.

Bij de gerüassen die perspectÍef tiea.rr, is een .aantal knelpunten ge-

slgnaleerd op het gebled van teelt, verwerking en/of afzet. De maat-

regelen díe nodig zijn om deze knelpunten op Èe lossen, zijn onderzoeks-

technisch of beleidsmatig van aard. Kortheídshalve wordt naar de vooraf-
gaande tekst verrüezen. Meer detalls treft men aan fn de desbetreffende

paragrafen van bijlage I, alsmede in hoofdstuk 4 (samenvattÍng tabel 4,

b]-'z. 22).

IIet wordt aan de belanghebbenden (prograrnma-adviescommissies, coördina-

tiecornmissies, beleidsinstanties, anderen) overgelaten te bezíen of, en

zo ja op welke wijze, actieprogrannats díenen te worden ontwíkkeId. Ten

aanzlen van gewassen/ge\üasgroepen liraarvoor rnomenteel nog geen vanuit
veredelíng, teelttechniek, bedrijfseconomLe, venrerking en afzet gefnte-
greerde onderzoeksaandacht bestaat, wordt voorgesteld de daartoe be-

nodígde coördinatiestructuren in het leven te roepen.
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BiJlage I

IAÌ.IDBOIÍI,üKIIIIDIGE ASPECTEN VAlil DE POTENTIELE ALTERNATIEVE GEI^TASSEN

1. Aardöeer (topÍnamboer)

1.1. Algemeen

De aardpeer behoort tot dezelfde plantenfanílie als 'de zonnebloem. Dít

wortelknolgewas komt in Europa in verschillende variêteiten voor. De

knollen bevaÈten fnullne, een polyneer van fructose. Door zÍjn potentieetr

hoge kg-opbrengsten heeft hét gewas de laatste jaren internationaal nogal

belangstelling gekregen als koolhydraatbronr' vooral voor energíe en

zoetstof.
Behoudens in Frankrljk (areaal rond 10.000 ha) en (1n nindere mate) in
Duitsland wordt dit gewas bÍnnen de EG nauweliJks verbouwd. In Frankrijk
wordt het voornanelijk geteeld als veevoer; ln verschlllende landen wordt

het voorts gebruikt als voedingsntddel (96, 97). Kllnatologisch gezien

zijn de teeltomstandigheden in centraal en west Frankrijk gunstfger dan

bij ons (46).

1.2. TeelttechnÍsche en economische aspecten

Aardperen groeÍen praktisch op federe grondsoort, bij voorkeur op lichte
klei, zavel en zand. Doordat het gewas de boden goed bedekt, ondervindt

de teelt relatief weÍnig onkruidproblemen; voorts kent het behalve een

schlmrnelziekte (SclerotLnia libertiana - stengelrot) bijna geen ziekten

of. plagen. Het gebruik van bestrijdíngsniddelen fs dus beperkt. De be-

mestingsbehoefËe komt overeeo met die van de aardappelen.

De knol is r¿fntervast en kan worden bewaard in de grond waarln híj ís ge-

groeid, zodat (op lfchtere grond) de oogst over de perfode eind oktober

tot midden maart kan plaatsvinden. Dit levert echter wel verliezerL aarL

inulíne op, die tot L5î¿ kunnen oplopen (13).

De oogstzekerheid kan bij dit gewas sterk worden belnvloed door vroege

nachtvorst. De bladeren ver:welken dan en sterven af, rnet als gevolg geen

verdere knolvorming. In Frankrijk worden op praktijkschaal opbrengsten

varr zorn 30 - 35 ton/ha behaald; op proefvelden zijn echter opbrengsten

van 70 - 80 ton/ha gereallseerd (46). In Nederlands onderzoek uiÈ de

zestÍger jaren zijn opbrengsten bereikt tot 46 ton/ha met een ds-gehalte

van 24,3%, dus ruÍm 1l ton ds/ha. In tegenstelling tot Frankríjk werd het
gerùas niet geteeld op ruggen. Geoogst werd met de aardappelrooimachine
(100).
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Bij de teelt kont tevens zot¡ 5 - 8 ton ds/ha aan loof (stro) beschik-
baar. Dit stro dient vla een eDerte werkøans tê r,ror¿len wc':zamel å -

OverÍgens is de loofopbrengst van olrdergeschíkt belang als het gaat om

een zo hoog mogelijke knolopbrengsÈ.

Er zijn nauwelijks gegevens beschikbaar over de fLnancLële resultaten van

de teelt. Aardperen kunnen het beste vergeleken ¡¡orden met fabríeksaard-
appelen. In studíe (13) wordt de telerspríjs van aardpeer gelijkgesteld
met dÍe van fabrieksaardappelen. De toegerekende kosten zijn bij de

aardpeer circa f 250/ha lager. lfel moet rekenLng worden gehouden met

hogere oogstkosten (+ t 500/ha, .excl. de kosten van de oogst van loof).
Om een gelijk saldo te realiseren zaL de knolopbrengst bij aardpeer dan

ook ru\nüeg 3 - 4 Ëon hoger moeten liggen dan bíj fabrieksaardappelen
(nomenteel rond 40 ton/ha).

I . 3. GebTuikseigenschappen

Het in de knollen aanwezíge koolhydraat komt níet voor in de vorm van

zetmeel maar als (op1-osbaar) fructan, meestal aangeduid met de naam

inuline" InulÍne bestaaÈ uít een scala van fructose-ketens met aan de

einden telkens een glucose-molecuul. Door een vrÍj eenvoudíge hydrolyse
(zuur of enzynatisch) kan een fructose-stroop worden geüronnen, met een

gehalte van 80-907" aan fructose. De zoeÈkracht ervan is globaal L14

naal die van sacharose (spreiding ( I tot 2) en ze fs minder caríogeen
(2r) .

BÍi de fructose-winning ontstaat natte pulp als bfjprodukt. Deze is in-
gekuild goed houdbaar. Tot nu toe líJkt dlrect vervoederen en inkuilen
economísch het meest aantrekkelíjk. In vergelfjking rnet suikerbietenpulp
en aardappelvezel bevat aardpeerpulp relatLef veel ruw-eiwit (109).
Het loof, gerronnen als bijprodukt bij de oogst van de knollen, heeft
slechÈs een beperkte waarde als veevoer. In verse toestand wordt het niet
Eraa| door vee opgenomen Iüegens de beharíng en verhoutÍng. Voorkeur wordt
gegeven aan lnkuilen met snijmais (109). Als zod,aníg heeft het een betere
kwaliteit slanneer het vroeger, en dus in meerdere sneden, geoogst wordt,
maar dit gaat ten'koste van de knolopbrengst (116). Bij oogsten van het
loof in een laat stadium is het eigenlijk alleen maar geschíkt als brand-
stof.
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1.4. Knelpunten

Ðe Èeelt op groËe sehaal veer de venrerkíng ÈeË inuline (fructose) Ís toÈ

nu toe niet tot bloei gekomen door noeilíjkheden bíj het machinaal

oogsten en door de betrekkelijk grote oogstonzekerheid. Bij veel varië-

teíten verloopt de knolvorming niet, zoals biJ de meeste aardappelrassen

wel het geval is, Ln Inestenr maar lopen de knollen weg. Tot in het

voorj aar zítten de knollen stevig aan het l-oof vasÈ. Het rooÍen met aard-

appelrooÍmachines zal we1 nogelijk zJ.jn nadat het loof eerst is gemaaid

en vemijderd, maar wordt benoelltjkt door dit rweglopen van knollenr.

overigens zljn er Ln Frankrijk al speclale aardperenrooimachines ont-

r¿ikkeld. Ondat de knollerr zeer onregelmatig van votm zijn, díent rekening

gehouden te worden met veel aanhangende grond (tarra) (116).

Het opslagprobleen in volggeeÍassen lljkt blj dÍt gewas belangrljk groter

te zijn dan bij aardappelen. Knollen die na de oogst 1n de grond achter-

blijven, zijn aanmerkelijk beter vorstreslstent dan aardappelknollen.

De knollen hebben geen beschernende kurklaag. In bewaarplaatsen oPge-

slagen zLjn ze dan ook zeer gevoellg voor schimrelinfectíes; hlerdoor

kunnen giote bewaarverliezen optreden. Beter is daarom de .knollen t oP

afroepr te oogsten of ze op te kuil-en met afwÍsselend lagen knollen en

aarde.

Aan veredelÍngswerk is blJ dit gelras weinig gedaan in vergelíjking net

aardappelen. I,lellicht kan eeri aantal- van de hiervoor genoemde knelpunten

door veredeling worden lúeggenomen.

2. Brouwgerst

2. 1. Algeneen

Brouwgerst is te onschrijvèn als gerst afkomstig van speciale zomergerst-

rassen dle geteeld zijn op de kletgronden 1n Zeeland, Zuid-Holland' Ïlest-

brabant en de Flevopolders. A11een door deze combinatle van ras, grond-

soorÈ en klimaat wordË gerst verkregen met een kwaliteit die voldoeË aan

de specÍfieke eisen van de bierbrouwers. Elders in heÈ land, vooral oP

zand- en dalgronden, wordt zomergerst voor veevoederdoeleinden geteeld.

Aan brouwgerst bestaaÈ Ín Nederl-and grote behoefte (84). Slechts circa
L57" van de door de Nederlandse bierbrouwerÍ-jen verwerkte gerst ís af.-

konstíg van lnlandse teelt (24). Door de hoge brouwgerstprijzen in de

laatsËe jaren is het areaal brouwgersÈ vtat toegenomen. Momenteel wordÈ

brouwgerst op cfrca 8.000 ha verbour¡d. Het areaal voergerst is daaren-
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tegen sterk afgenomen, van circa 50.000 ha in 1977 tot circa 20.000 ha ín
I 9Rq. np halangrijksto oorzaak is de bij winterËarwe aehÈerblijvende
kg-opbrengst.

2.2. Teelttechnische en economische aspecten

In de veredeling wordt thans ook gezocht naar wintergerstrassen met

brouwkwaliteít (zle par. 2.3.). Hoewel rùíntergerst door haar hogere pro-
duktÍe ínteressant ís, heeft dit ger,¡as als nadeel dat het vroeg ín de

herfst gezaaid, moet worden, waardoor het noellijker in de vruchtwÍsseling
is in te passen (bijvoorbeeld níet na suikerbÍeten). Dit nadeel heeft
zomergerst niet. Zonergerst kan voorts een goed alternatief zj-jrr !Íanneer
door ongunstige weersomstandlgheden (natte herfst) de uitzaaÍ van wínter-
granen niet mogelijk is.
In de ZuídwestelÍjke kleigebieden wordt bij brouwgerst een geniddelde
opbrengst van rond 5,3 ton/ha behaald (9). De bruto fínancíële opbrengst
bedraagt rond f 3.100/ha (bi5 f 0,53lkg t waarde van bijprodukt = srro).
De toegerekende kosten komen op circa f 630/ha. Het saldo ls dus circa
f 2.500/ha" Dit bedrag ligt in de buurt van het saldo van wintergerst,
maar het is altíjd nog zotn f 600 lager dan dat van wintertarwe. Bfj de

'rüintertarwe zijn de opbrengsten in dat gebled rond 7,5 ton/ha.
Voor de oogst van 1983 ziin zeer hoge brouwgerstprijzen betaald. Het
prijspeil ís gesÈegen toË boven f 0,70/kg, waardoor het saldo op het
níveau van wintertarÌÍe kwam. Bij een produktie van 6 ton/ha - een op-
brengst die in de praktijk op goede percelen regelmatig is bereikt - kan

brouwgerst bÍj een prijs van f 0,60/kg concurreren met wintertarwe (26).

2.3. Knelpunten

Een uitbreíding van het brouwgerstareaal is sterk afhankelijk van op-
brengst- en príjsontwÍkkelíng van dit gerdas. De príjs kan onder invloed
van de vraag- en aanbodsÍtuatfe nogal schom¡nelen (zie hierboven). De ge-
nlddelde opbrengst bij brouwgerst ligt rnomenteel zotn 2 ton/ha onder het
niveau van wintertarwe. Overigens geven de kortstro-rassen, die de

laatste jaren op de markt zijn verschenen, zieht op een hogere produktie
dan de traditionele rassen (85) 

"

In het veredell-ngsonderzoek wordt, behalve aan produktievere zomergersÈ-

rassen' thans ook aandacht geschonken aan wintergerstrassen met brouw-
kwaliteit. Tot voor kort werd dit ondenkbaar geacht, gezien de hoge eísen
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die de brouwers aan de kwalÍteit van de gerst stellen. Er líjkt echter

z*ehË Ëe kenen ep bru*kbere raseen. In verband sleË een beËere Ínpessing

ln de vruchtwÍssel-íng, wil nen ook aandacht besteden aan verlating van

het zaaÍtijdstíp. Een en ander betekent dat het op ztn mínst nog wel een

tiental- jaren zaL duren voor dergelijke winterbrouwgerstrassen op de

markt verschijnen (105).

3. Geneeskrachtfge planten

3.1. Algeneen

Van een tiental geneeskrachtlge planten dLe in ons land op eníge schaal

worden verbousd, zijn er drie met een oppervlakte van meer dan 100 ha.

Het betreft teunisbloem; Digltalis lanata en mariadÍstel.
Een gewas dat niet zonder neer blj de geneeskrachtfge planten kan worden

lngedeeld maar \üaarvoor bij de fa:maceutÍsche índustrie tegeilüoordig veel

belangstelling bestaat, is blauwmaanzaad. De teelt daarvan is zLeh nu

weer aan het uitbrefden. In het onderstaande zal op deze vier gewassen

nader worden ingegaan.

3.2. Teunlsbloem

3.2. 1. Algeneen

De teunfsbloem wordt in ons land als éénJarlg ge\üas geteeld. Zij bloeit
van juni tot september. Het zaad bevat olie met een hoog gehalte aan

neervoudlg onverzadigde vetzuren, met name het zeLdzaam voorkomende

ganna-linoleenzuur. Het wordt afgezet voor dieetvoeding en Ln de fa:ma-

ceurische lndusrrÍe (zLe 3.2.3.).
Akkerbouwmatige teelt vindt in ons land pas sinds enkele jaren plaats. De

verwachtingen zíjn dat dit geÌùas ín 1984 op zo'Ír 700 - 800 ha wordt

uÍÈgezaaid. Het aantal bedrLjven r{aarop het rüordt verbouwd, wordt geschat

op 200 - 250 (48). De teelt concentreert zfch vooralsnog in het Zuid-

r,resten, maar staat in de Veenkoloniën ook duidellJk in de belangstelling.
Elders in de EG vindt alleen in Engeland teelÈ op eníge schaal plaats.

3.2.2. Teelttechnische en economische aspecten

Kunstmest kan blj de teelt van diÈ gehras acht,erwege worden gelaten (50).

De onkruidbestrijding vergt de nodife aandacht. Er zijn tot op heden nog

geen zíekten bekend rüaartegen moeÈ worden gespoten. Geoogst wordt tot
november, waardoor de teelt van een stoppelgewas niet mogelijk is.
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0p praktijkschaal líggen de gemiddelde opbrengsten rond 800 kg/ha zaad.
Op sornrnfge pereelen zíjn oFbrengsten gehaald vari ruim 1.000 kg/ha. De

afname van het zaad gebeurt contractueel- op basis van vastgestelde
prijzen. Deze zLjn in de loop van een jaar (1982 - 1983) var- f 6/kE ror
f 7,20/kg gestegen. De prijsverhoging duidt erop dat er thans een vrij
grote vraag naar het zaad bestaat.
De bruto financíële opbrengst varieert, uitgaande van de bovengenoemde

gegevens' van f 5.700 tot f 7.200 per ha. De toegerekende kosten bedragen

rond f 1.600/ha (49). IIet saldo komt dan neer op f 4.100 - î 5.600 per
ha. Van de rgrotet gewassen hebben slechts consumptieaardappelen en

sulkerbÍeten bij een topopbrengst zotn hoog saldo.

3.2.3. Gebruikseígenschappen

Ganma-línoleenzuur (CLl,¡ is een zeer zeldzaam voorkonend onverzadígd

vetzuur. IIet enigl bekende voedingsmÍddel daÈ GLA bevat, ís moedernelk.
Normaal wordt in het lichaam uít een ander onverzadigd vetzuur, linol-
zuur' langs enzymatische weg eerst gamra-lÍnoleenzuur gevormd en vandaar-
ult via díhonoga"nna-linoleenzuur en arachídonzuur de prostaglandfnes. Nu

blÍjkt het menselljk llchaan ln bepaalde gevallen níet te beschikken over
het enzym om linolzuur in ganna-lfnoleenzuur om te zetten. Het gevolg is
dat dan te weinig prostaglandines gevornd kunnen worden, wat, zÍ.cln kan

uÍten Ín een groot aantal aandoeningen (huidafwijkingen zoals exceem,

maagkrampen, pre-menstruele symptonen, hoofdpijn, etc.) (101). De kennis
van deze problenatiek is van vriJ recente datum. Dit verklaarÈ de

groeiende belangstelling voor de teunÍsbloem als leverancier van GLA.

3.2"4. Knelpunten

Teunisbloem is op akkerbouwbedrijven nog zo nieuw dat er nauwelijks
sprake ís van genuanceerde teeltervaringen. De opkomst van het gewas en

de gelljknatlgheid van de afrijping vo:rnen problemen (106). De onkruid-
bestrijding vraagt veel aandacht; in de afgelopen rwee droge t,eeltjaren
Ís er, naast veelvuldige mechanísche bestrijding, veel handwiedr,rerk nodig
gehteest. Er blijken lnniddels enkele herbíciden geschÍkt, bevonden te zijn
voor vóór- en na-opkomst toepassing (102).

Het zaad is mechanísch rnoeilíjk te oogsten, waardoor meer dan de helft
van de oogst verloren kan gaan (SO¡.
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3.3. Dfgltalís lanata en Maríadistel

IJsselmeerpolders en Zuidoost Drenthe (hÍer vooral nariadístel). Door de

nogelijkhefd tot mechanisatÍe fs de teelt verschoven van de kleíne naar

de grote bedrijven. De gewassen worden op contractbasis verbouwd. De

omvang van deze contractteelt wordt door drie kruídencoöperaties bepaald'

díe zowel de verdere bewerking (drogen, enz.) a1s de afzet verzorgen

(30¡. De produkten ¡¡orden hoofdzakelíjk geëxporteerd naar llest-Duitsland
(vooral mariadlstel), Engeland en Frankrijk. Van Dlgitalis lanaËa wordt

het blad gebruikt, van mariadistel het zaað.. Er r¿orden opbrengsten ge-

haald van 15 - 30 ton blad/ha en 800 - 1000 kg zaad/ha.

De teelt van deze gewassen ls enkele jaren vrij stabiel geweest. In de

laatste jaren is vooral btj DÍgttalis lanata een areaalinkrimpíng te
bespeuren. Er Ís een vrij sterke concurrentfe, vooral uit de Oosteuropese

landen waar traditioneel veel geneeskruí.den worden geteeld en ook nog in
het wild worden gezocht.

3.4. Blauwuraanzaad

3.4.I. Algeneen

Blauwnaanzaad is een typisch handelsgewas, rraarntan de teelt trlp"t en
tdownsf heeft gekenct. De toenemende concurrentle uit Oosteuropese landen

heeft tot gevolg gehad dat dit gewas in de zeventiger Jaren vrijwel ge-

heel ult ons bouwplan verdween (5t¡. Het areaal was drie jaar geleden

niet meer dan circa 300 ha. Op het ogenblik wordt het gewas weer verbour¡d

op een oppervlakte van círca 2.400 ha. Deze uitbreiding kornt behalve door

de aantrekkeltjke wereldmarktprljs ook door contractteelt voor de farma-

ceutÍsche Índustrie (Díosynth).

3.4.2. TeeltÈechnísche en economische aspecten

Blaur¡maanzaad 1s een goede dekvrucht voor grassen, klavers en karmlj. De

laatste drie Jaar zLJn gemiddelde zaað,-opbrengsten gehaald van 1.200 -
1.600 kg/ha. In de lJsselmeerpolders worden opbrengsten van rond 2.000

kg/ha gerealiseerd (52¡. De toegerekende teeltkosten bedragen rond

f 65Ù/ha. De prijs voor het zaad is verregaand afhankelijk van de prijs
op de wereldmarkt. Deze laatste wordÈ sterk belnvloed door met name het

aanbod uit Oost-Europa, \ùaarvan de omvang en het prijsníveau moeilijk te
voorzien zíjr. In 1980 en L982 zijn aan de Nederlandse telers prijzen
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uítbetaald van resp. f 1,60 en f 3,60 per kg. Gentddeld over een reeks
wan jarprr lÍgt hat saldo van blauwy"aanzaad clrca 10-20% hoger dan daÈ van _
wíntertanre (8, 51).

3 . 4 . 3 ._-.!gebruikseigenschappen

Blauwmaanzaad bevat 45-557" o1ie. Door koude persing wordt uit het zaad

een heldere, bijna kleurloze' en voortreffelíjk smakende spijsolie
verkregen" De spíjsolle dient voor direct huishoudelÍjk gebruik of - na

hardíng voor bereídÍng van margarine. De resterende perskoek is ge-

schikt als veevoer. Híj bevat veel eiwit (circa 35i¿) en bovendíen nog

I0-L2"/. vet (51). Het grootste deel van de zaadopbrengst wordt echter nÍet
geperst, maar gebruikt in de banketbakkerij.
Het stro bevat giftige stoffen afkornstig uit het nelksap; het ís onge-

schÍkt voor cellulosebereÍding, veevoer of strooisel. Vooral het bolkaf
(zaaddozen en bovenste sÈengeldelen) ziJn rÍjk aan farmaceutisch actieve
alkaloÍden.

3.4.4. Knelpunt,en

In het kader van de far:maceutfsche benuttÍng van het bolkaf wordt in het
proJect van Diosynth thans ook aan verscheidene landbouwkundige aspecten
aandacht geschonken. Een belangrljk onderwerp is åe perfectionering van
de oogst (34).

4. Hennep

4.1" Algemeen

Hennep is een geuas dat tegenwoordig niet meer in Nederland wordt ver-
bouwd. In andere EG-landen komt de hennepteelt slechts in FrankriJk, op

een beperkte schaal (cfrca 5.000 ha), voor. Elders ln Europa 1íggen ver-
spreíd nog enkele duizenden ha (7a¡.
De belangstelllng die in de laatste jaren 1s ontstaan, houdt vooral ver-
band met de mogelÍjkheid om dÍt gehras als grondstof voor papier te ge-
bruiken in plaats van houÈ (16, 18). Tevens is de nogel-ijkheid geopperd

van benutting als energiegewas (13).
De weínÍg rooskleurige situatie 1n de aardappelzetmeelÍndustrie is de

reden gerùeest de teelt van hennep in de Veenkoloníën aan een eveluatie te
onderwerpen (12¡. Daarbij is men ervan uítgegaan dat dit gehras vooral in
plaats van fabrieksaardappelen zal r¡orden verbouwd.
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4.2. Teelttechnlsche en economische aspecten

Éandbenwkunéíge veerdelen díe veer heÊ epnemen ven heçnep 1n heË beuwplan

pleÍten, zlJn de volgende. De plant heeft een uitgebreid wortelstelsel,
waardoor het ge!.ras een belangrijke biJdrage levert aan strucÈuurver-

betering en organische-stofvoorzÍening. Het kent momenteel geen ziekten

en plagen. Doordat het een zeet dichte stand heeft, raakÈ onkruíd vol-
ledig verstikt; bestrijdfng fs overbodig. De teelt kan jaren achtereen op

hetzelfde perceel plaatsvinden (16).

Ui¡ vetrdproeven van het IBVL blljkt dat een opbrengst van 8-12 ton ds per

ha op praktijkbedrijven thans haalbaar moet zíjn. De opbrengsten van I
ton ds/ha hebben betrekking op veengronden. 0p goede gronden sluit men

een opbrengst van 1415 -- 1515 ton ds/ha niet uit.
De toegerekende teeltkosten kunnen bij hennep gesteld worden op circa
f L.250/ha. De oogstkosten meegerekend, komen de teeltkosten op circa
f 1.850/ha. Dit bedrag is aanzienlíjk lager dan bij fabrieksaardappelen.

Het komt ongeveer overeen met dat van wÍntertanüe (in Veenkoloniën).

In studie (17) is aan de hand van een verdergaande anal-yse van het be-

drijfsbouwplan geconstateerd dat voor de boer ín de Veenkoloniën het

verbouwen van hennep interessant zaL zIJr. bij een priJs van f 530 -
f 600/ton ds. Men gaat er daarblj van uft dat dit gerüas vooral als ver-
vanger van fabrieksaardappelen wordt verbouwd. Een globale saldobe-

rekening (17) waarbíJ hennep wordt beschouwd als vervanger van wínter-
tañúe 1n de Veenkoloniën, laat zien dat bij een opbrengst van circa 10

ton ds/ha de telerspriJs van hennep rond f 360/ton ds zaI kunnen liggen.
Uftgaande van het saldo van wintertanre op kleigronden, dat cirea f 1.000

hoger ligt dan dat in de Veenkolciniën, kan op kleigronden op een over-
eenkomstige príjs (f 350/ton ds) worden gerekend, mfts de opbrengst 13

ton ds/ha bedraagt. Bij deze saldoberekeníngen Ís geen rekening gehouden

met het huldige EG-steunbedrag voor vezel-gewassen van f 90O/ha, omdat

deze toeslag wegvaLt zoð,ra de hennep op grote schaal wordt verboursd (18).

4. 3. Gebruikseigenschappen

0p het land gedroogde hennep bevat ruirn 80% ds, waarvarL zotn 72% cellu-
lose en henícellulose, 97" Lígníne en pectine en 0147" vetten en wassen. De

stengel bevat in de bast lange vezels en Ín de houtpijp kortere. In ver-
gelijking met houÈ zfjn de vezels van hennep langer.
Deze samenstelling naakt het gehras aantrekkel-1jk om in plaats van hout
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als grondstof Ín de papíerÍndustrie te worden gebruíkt. Gesteld wordt dat
de kwaliteiË van de seoroduceerde oulo beter is dan díe van horrt: ¡lonr

minder beschadigde vezels en het hogere cellulosegehalte. Henneppulp zotr

hierdoor voor kwalitatief hoogwaardig papíer meer geschikt ziJn dan

houÈpulp (tZ¡.
Vroeger werd hennep voornamelljk verwerkt tot tou!û; ð.eze toepassíng is
Ëhans vríjwel volledig door die van synthetische vezels vervangenr â¿rn-

gezíen hennep minder duurzaam is. Omdat hennep vilt-eigenschappen mist,
heeft toepassing als textíelvezeL Ln kleding nooít plaatsgevonden (103).

In Ï,Iest-Europa geteelde rassen zijn niet geschikt voor de winnfng van

narcotica (16).

4.4. KnelpunÈen

Aan de veredeling van hennep Ís wefníg aandacht geschonken. De rassen díe
thans worden verbouwd, zoals bfjvoorbeeld France, zijr- al jaren op de

markt. Men vemachÈ door veredeling de kg-opbrengst te kunnen verhogen.
In het algeneen kan worden gesteld dat men de teelt redelijk goed onder

de knÍe heeft. De enige problemen zijn de oogst en de wíjze van bewaring.
Dft hangt voor een belangrijk deel samen met de verdere ver- en be-
werking. De huidÍge inspannlng is overwegend gericht op diverse processen
(technologieën) voor verhrerking van dlt ge\ras tot papíer.

5. Koolzaad

5.1. Algeneen

De teelt van koolzaad beslaat eirca 27, (t 900.000 ha) van het akkerbouw-
areaal binnen de EG. Van de EG-produktíe wordt 1,27" tn ons land geteeld;
Frankrijk teelt 48%, I,Iest-Duitslanð, 247., Engeland 147. e¡ Denemarken 13%.

Ilet EG-koolzaadareaal is de laatste vfer jaar bÍjna verdubbeld. Het

aandeel van Nederland 1n deze toename is beperkt gel.reest. De oppervlakte
in ons land schomtelt rond de 11.000 ha. Daarvan wordt ongeveer de helft
a1s ontgÍnníngsgewas ín de Zuidelijke Flevopolder geteeld en ruim een

derde in de Provincie Groningen, voornamelijk in het Oldambt.

5.2. Teelttechnische en economische aspecten

Het vruchtwísselingsaspect ls meestal bepalend of koolzaad in het bouw-
plan wordt oPgenomen. DíÈ gewas is namelíjk een waardplant voor bÍeten-
cysteaaltjes. In bouwplannen, hoofdzakelijk bestaande uit consumptie-
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aardappelen, bíeten en tat:lüe, ís het daarom vooralsnog (zLe pat, 5.4.)
noellíjk ín te passen. Gezlen het hoge aandeel wan dargelíjke bouqp'lannen

1n de Nederlandse akkerbouw, ís de kans op een noemensqraardige uitbrei-
ding van de koolzaadteelt momenteel dan ook vrÍj beperkt. Als voorge$¡as

komen onder meer in aanmerking: ersrten, vlas, gtaszaad,, wintergerst en

ook vroege consumptÍe- en pootaardappelen. Voor de meeste gerdassen 1s

kooLzaad een vríj goede tot goede voorvruchÈ. Uitzonderingen zijn uret

name suikerbieten, en verder o.a. vlas en brouwgerst (i.v.n. de kr¡ali-
telt) (12).

Het resultaat van de koolzaadteelt kan vrij sterk worden beinvloed dooi

zoweL rüeersomstandÍgheden als aantastíngen (schÍmne1s/insekten). Het ge-

vo1-g is dat de kg-opbrengsten zoweL van jaar tot jaar als in eenzelfde
jaar van perceel tot perceel behoorliJk kunnen verschÍllen. Momenteel

wordt een opbrengst gehaald van gemiddeld 3,2 ton zaad per ha. RMO-
rassenproeven wljzen op nogelijke prakttjk-opbrengsten van ruim 4 ton/ha
(53). GezÍen de andere doeleÍnden die men wil bereíken, zoals laag ge-

halte aan glucosinolaten, een gunstiger verhouding linolzuur - l-inoleen-

zlJrtt, phomaresístentÍe, grotere wÍntervastheid, verlaglng ruw-veze1-

gehalte, e.d., Ís het de eerste zorg om, na het inkruisen van de ger4renste

efgenschap, het opbrengstnlveau op peíl Èe houden eÍL zo nogelfjk iets te
laten stijgen. De komende jaren wordt daarom ¡.rel- een geleideltJke stÍj-
ging van de opbrengst veri¡acht maar geen spectaculafre. Voor deze periode

kan de gerniddelde opbrengst per ha op círca 3,4 ton worden gestel-d (12).

Koolzaad valt onder een gemeenschappelijke EG-narktordening. Er is een

ínterventiepriJs en een richtprijs (zie hoofdstuk 5, bLz.34). De er-
varl.ng is dat de narktprtjs (groothandel) de laatste jaren ongeveer

nidden tussen de interventÍeprijs en de richtprlJs lígt. Voor het tíjdvak
1982/1983 1s de interventieprijs cÍrca f 116 en de richtprijs ruim î I27/
100 kg. HeÈ teeltsaldo ligt, uitgaande van een gemiddelde opbrengst van

3,2 Eonfha, rond f 3.000/ha (9). Dit bedrag is belangrijk lager dan het
saldo van suikerbieten en consumptieaardappelen; het kornt ongeveer over- 

I

een met het saldo van wintertarwe op de betere grondsoorten. Er zijn uit
de praktijk gevallen te noemen (op zeer zwa::e gronden in Groningen) waar

koolzaad heÈ beter deed dan suikerbieten (54).
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5. 3. Gebr_uikseígenschappen

Keelzaaé bevaÈ rr¡ín /r0% el*e en e*ree 25% eiw*Ë, Ðe vetfraeËfe van oudere

rassen heeft een hoog erucazuurgehalte. Erucazuur kan vetophoping in het
hart en toename van het cholesterolgehalte bevorderen; voorts kan het
groeivertragend werken. Sinds ongeveer 1975 zíjn er rassen op de markt
met een laag erucazuurgehalte: de huidÍge O-rassen bevatten nog slechts t
0rI7" erucazuur in de vetzuurfractíe tegen t 502 bij de oude erucazuur-
ríjke rassen (de EG-norm voor O-rassen is 5%). Koolzaadolie wordt ge-
brulkt a1s grondstof in de margarine-industrÍe. In het na extractíe
resterende schroot (eiwÍtconponent) komen antinutritionele stoffen voor.
Naast sinapinen en tanninen ziJn dit n.n. glucosinolaten. Voor de pluim-
vee- en varkensvoeding - nag de aanwezigheid van glucosínolaten al-s de

voornaamste hinderpaal worden beschouwd. Sinds kort ís er naast 2 eruca-
zuurarme rassen Ín Nederland ook een ras beschíkbaar dat tevens rnÍnder
glucosÍnolaten bevat' een zgn. 0-0-ras (dubbel-nul). De energiewaarde van
het schroot rnrordt beperkt door het relatief hoge gehalËe aan rurovezel van
circa 15%.

De olie van erucazuurrijke rassen wordt gebruikt als grondstof in enkele
wasniddelen. De teelt van deze rassen ís aan het eind van de jaren 70 uiÈ
ons land verdlüenen. Ook elders 1n de EG worden dergeliJke rassen prak-
tlsch níet meer verbour¡d.

!-' ¿L. Knelpunten

Koolzaad is gevoelig voor zowel te droog als te nat rüeer in de herfst. In
strenge winters is er kans op uitvriezen. Voor de bestrijdtng van de

glanskever en snuitkever bestaat behoefte aan een bestrijdingsniddel net
zowel groot bestrijdingseffect als geringe giftigheid voor bijen (llg).
Het oogsten levert geen al te grote problemen op; belangrÍjk is dat zaad-
verlies zoveel rnogelijk wordt voorkornen.

Invoering van de O-O-rassen in de praktijk is met name in l,üest-Duitsland
niet zonder moeilijkheden verlopen (L2). De aanvankelijk wat tegenval-
lende resultaten, zoweL r,rat kg-opbrengst als wat gemiddeld erucazuur-
gehalte betreft, werden aan de volgende factoren gerúeten:

- de níeuwe O-0-rassen llaren onvoldoende in de praktijk getest, met het
gevolg dat de gerniddel-de opbrengst tegenviel;

- de boeren gebruikten nog te veel niet-gecertificeerd zaaízaað.;
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- er was nogal wat opslag van toudt kooLzaad (zaden blÍjven Ln de grond

zeer leng kíemkraehËíg) ¡ waerdeer engeweneËe kruisbesÊEívlng epÈrad --
(zle híerna).

Het geringe aandeel van kooLzaad in de Nederlandse bouwplannen 1s vooral

te wijten aan de angst voor (nog) groter wordende problemen met bieten-
cysteaaltjes. Momenteel wordt er zowel bij suikerbieten als bíj koolzaad

veredeld op aaltjesresistenÈÍe. Het onderzoek bij suikerbieten 1s in-
niddels zoveÊ gevorderd dat verwacht mag worden dat in het begin van de

jaren 90 resistente rassen op de markt zullen worden gebracht. Blj kool-
zaad zaL dat later zur.. Reeds in de eerste sÍtuatie'is het concurrentie-
probleem van koolzaad ten opzichte van suikerbieten Ín het bouwplan op-

gelost. Overigens gaat het hÍer om een specífíek Nederlands probleem;

buftenlandse kwekers schenken nauwelijks aandacht aarL veredeling op

aaltjesresfstentie (8). De Stíchting voor Plantenveredeling heeft inmid-

dels wel bietencysteaaltjesresistente bladralmenas en gele mosterd onÈ-

wikkeld. Deze gewassen bliJken echter nauwelljks .een grotere vermindering

van de aaltJespopulatie te geven dan een neutraal ge\üas of .een periode

braak. llet doel van verder kweekwerk 1s om door niddel van dergelijke
resistente stoppelgroenbemesters de bietencysteaaltjes-populatÍes sterker
te ve:minderen.

In de veredel-ing werd tot nog Ëoe vooral gekeken naar de kwaliteit van

koolzaadol-ie als spijsolie. Uit een oogpunt van een betere benutting van

het schroot als veevoer is het van belang het glucosinolaten- en ru!Í-
vezelgehalte terug te brengen. De (spijs)olie van dergelijke rassen 1s

minder geschikt voor technische doeleÍnden (als grondstof voor de

chemische índustrie). Zou men deze aanwendÍngsnogelijkheid meer wÍllen
benutten, dan is veredeling op nleuwe, hierop aangepaste rassen nodig.

Belangrljk is hierbij dat de olie van dergeltjke rassen geschikt blijft
voor menselijke consumptíe (vergeliJkbaar met de situatÍe bij soja-olíe).
Anders wordt het risico gelopen dat door kruÍsbestuivíng (vla opslag-
planten of naburÍge percelen) ongelüenste eÍgenschappen 1n de voor mense-

lijke consumptie bestemde olie terechtkomen. Het wordÈ daarom nauwelíjks
haalbaar geacht ín ons land zowel erucazuurrijke als -arrne rassen te
telen. Behalve een strikte ruimtelijke scheíding vraagt dit na de teelt
van een erucazuurrijk ger¡Ías een rustperiode van zeker 5 jaat om onge-

wenste Ínkrulslng vanuit de opslagplanten in het te telen erucazuurarme

genras tegen te gaan.
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6. Sníjzonnebloen

Zonnebloem is in het Nederlandse bouwplan (nog) een onbekend gewas.

Bínnen de EG wordt dít gewas met name Ín Frankrijk en ltalfê verbouwd op

een totale oppervlakte van circa 200.000 ha. Voor het overgrote deel is
de teelt daar gericht op het winnen van het zaad voor de olÍeverwerkende
índustrie; de rest betreft vooral zaað,teelt voor vogelvoeders en mense-

lljke consumptie. Onder onze klimatologische omstandigheden kont alleen
de teelt voor groenvoeder (silage) in aanmerking.

In het buitenland wordt zonnebloem al langer als veevoedergehras verbouwd.

Sínds enkele jaren zíjn ook in Nederland, op ecologische en biologisch-
dynamische landbouwbedrijven, enfge ervarlngen opgedaan met de teelt van

dit gewas. Het gaat om een areaal van 35-40 ha.

6.2. Teelttechnfsche en economische aspecten

De groefperiode bfj de teelt voor veevoer is vrÍj kort (drie maanden),

waardoor de nogel-ljkheid bestaat om een voorgewas resp. stoppelgewas te
verbouwen. De gevoeligheÍd voor bepaalde schinmelzÍekten ScleroÈinia
sclerotiorum en Vertlcilliun albo-atrum stelt zekere eisen aarr de

vruchtwisseling. Granen, snfjmais en gras zijn een goed voorgewas. Ondat

veldbonen, kooLzaad en mosterd vatbaar zíjn voor dezel-fde Sclerotinia als
sniJzonnebloem en aardappelen voor dezelfde Verticíllium, wordt in de VS

een rotatie van tenminste 3 à 4 Jaar aangehouden bij voor deze ziekten
vatbare gerrrassen (SS¡ .

De optinal-e stíkstofglft varleert van 50 - 100 kg/l;,a, wat aanzienlijk
lager is dan bij snljnais (180 - 200 kg/ha) (ss, 56). Doordar her gewas

snel en goed de grond bedekt, zijn er weÍnig onkruídproblemen.
Afhankelijk van het gekozen oogsttijdstíp kan de ds-opbrengst en de

voederwaarde varÍilren. Bovendien wordt deze bepaald door ras en \reersom-

standígheden. In proeven in Schotland zíjn opbrengsten tot 19 ton ds/ha
verkregen. De geniddelde opbrengst in de praktijk is er echter niet hoger
gerreest dan 10 ton ds/ha. In een Zwitserse proef zÍjn opbrengsten ver-
kregen tot ruÍm 13 ton ds/ha. Een indicatie van opbrengsten in Nederl-and

kan onËleend r¿orden aan de teelt ín 1982 op een zestal percelen met een

totale oppervlakËe van circa 5 ha (56). De resultaten zijn in tabel 5

(bLz. 55) samengevat. Opgernerkt moet worden dat de cijfers niet te abso-
luut kunnen worden gehanteerd, omdat de hectare-opbrengsten zijn ge-
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baseerd op inhoudsmetingen van de kut1.

Volgens de saldoberekeningen van (56) bedragen de totale toegerekende

kosten (lncl. bewerkingskosten) cfrca t 1.350 - f 1.480/ha. Bij snijurais

zl-jn deze kosten clrca f 1.550/ha. De gegevens uit tabel 5 duiden er oP

dar de opbrengsË (kVEM/ha) ín de buurt van die van snijmaís kan liggen.

Er zijn echter nog onvoldoende cijfers beschikbaar om te kunnen stellen
dat de teelt van snijzonnebloem financíële resultaten zaI geven die

vergelljkbaar zÍ-Jr^ net snijmais. Overigens díent opgemerkt te worden dat

mais een vo1 seízoen op het veld staat, terwijl bij snijzonnebloem sprake

kan ziJn van een voor- en nage!üas.

Tabel 5 Resultaten snllzonnebloenteelt (praktijkbedrfjven' 1982)

bedr. opp. ton/hs ton/ha kVEM/ha ras voorvrucht bemesÈÍng oproerkfng
nr. ha vern ds

l1,o

15,8

18, 1

20,0

l'0

Ir0

I '5

o12

0'5

0'4

82,5

110,0

?

7.700 Wielko- braak
polsky

?.tt?

11"900 t'. nafs

10.000 llongaars gras-
ras land

f4.000 rr nals

? .VJfelko- grasland
polsky

35 ton
stalnest
63kgN
(chfli)
5o!û3
drlJ fnest
geen

20 ton
staluest
20 ton
stalmest

z. eÊc.e zandgr.
droogteschade

z. arrûe zandgr.
droogteschade

goede zandgrond

lfchte zavel

redelljke zand-
grond

redelljke zandgr.
opbrengst > nafs

Mals genlddeld 52 14,0 r.3.200

Bron: Eko-land, aprll/rnel 1983.

6. 3. Gebruikseigenschappen

Snijzonnebloem lrordt, in de vorm van kuilvoer aan het vee gevoederd. De

kwaliteit van het produkt (voederwaarde, srnakelfjkheid) hangt 1n belang-

ríjke nate af van het oogsttijdstip. Bij oogst na de bloei is zor¡el de

Èotale opbrengst als het ds-percentage hoger. Hoger ís echter ook het

ruwe-celþtofgehalte (tabel 6). Iüanneer een produkt, met een hoge voeder-

waarde verlangd woldt, kan volgens de gegevens uit deze tabel het beste
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worden geoogst in de beginfase van de b1oei.

De voederr¡aarde van snijzonnebloem is op de meeste punten vergelijkbaar
met die van snÍjurals, alleen de energiewaarde lígt 20i¿ lager per kg ds

(SZ¡ " Praktíjkenraríngen met het ven¡oederen aan melkkoeien, pinken en

geiten geven geen aanleidíng om te veronderstellen dat de snakelijkheíd
van de sílage te wensen overlaat. Het bl-eek tevens dat de nelkgift goed

op pe1l bleef. Door o.a. het lage boterzuurgehalte van de kuil kon men

van de nelk goede kaas maken. De kaas bleef bovendien goed op kleur.

Tabel 6. Gegevens over samenstelling en voederwaarde bÍj diverse oogst-
ttj dstippen van snij zonnebloem

0ogststadium re7" rc%

jong, voor de bloei
jong, begin van de bloei
1/3 bloeiend
einde van de bloei
na de bloel

Ir,4
12,5

15,4

17,0

20, 0

1r3

1r3

l17

Lr8

1r9

3r0

314

413

5'0
6,0

6r4

6rg

8r0

713

7'9

Bron: Becker, H. en Nehring,

Hamburg.

Handbuch der Futtermittel, deel 1,

6"4. Knelpunten

VatbaarheÍd van sníJzonnebloem voor S. sclerotlorum en V. albo-atrum
stelt zekere eisen aan de vruchtwisselfng. De optínale plantdichtheid fs
nog niet bekend. Over de ds-opbrengsten en gehaltes aan voedingsstoffen
is enÍge Ínfomatie beschíkbaar, maar ook hier díent nog veel onderzoek
gedaan te worden.

Bij de teelt als groenvoer gebruikt men momenteel zað,en van olierassen.
Er is nauwelijks iets bekend over de geschiktheid voor ensileríng van in
de handel zíjnde rassen (zowel olie- als nÍet-olierassen). Belangrijk is
voorts dat het te telen ras nÍet gevoélíg is voor legeren.
Een ge\ras dat geoogst wordt in het beginstadium van bloei is erg nat
(- I5iÁ ds). Het probleem na de oogst Ís dan ook het perssapverlies. De
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verlfezen treden op zowel tijdens het vervoer naar de kuilplaats als

Ë*jdens de eersÈe periede deË heË produkÈ Íngekuíld Ís. ne grootte rzan de 

-verliezen wordt geschat op 177. van de droge stof (117).

Een ander probleem 1s het vaststellen van het optímale oogststadium. Er

moet daarbij gelet worden op opbrengst per ha, maar ook op de voeder-

waarde, dÍe in de bloeL- en afrijpíngsperiode nogal aan veranderingen

onderhevig is.

7. Suikemais
7.1. Algemeen

In Nederland r¿ordt al sÍnds de viJftfger jaren op kleine schaal (5 ha)

normaal-zoete suikemaí-s a1s groentege!ùas verbouwd. De teelt 1s nooit
goed van de grond gekomen. No:maal-zoete rassen hebben in vergelijking
met de gelnporteerde suikernaís een lager suikergehalte (87" tegenover

L2i4). De laatste jaren is men overgegaan op de teelt van extra-zoete

rassen. Deze hebben een suikergehalte van L5-L6%.

Er Ls in 1983 op 30 - 35 ha extra-zoete suikemais verbour¡d. Dit jaar

verwacht nen dat het areaaL zÍch tot 100 ha zal kunnen ultbrel-den (32¡.

Deze optímistische venrachtíng 1s nede lngegeven door het feit dat men op

de veillng nu in staat ls niddels een eenvoudige bepaling de echte sui-
kemais te onderscheiden van snijmais aangevoerd als suíkermais (Se¡.

7.2. Teelttechnfsche en economÍsche aspecten

Een akkerbou¡¡matÍge teelt van sufkermais Ís tot aan de oogst in giote

liJnen vergeliJkbaar met snijnais. Bij suíkermais is wel een intensíeve

bestrlJding van bepaalde plagen nodig (o.a. rupsen).

De plantdÍchtheld bedraagt rond 65.000 planten per ha. Van dft aantal kan

een kwart nislukken (:Z¡. Elke plant levert één goedgevulde kolf op, dus

kan gerniddeld gerekend worden op círca 50.000 kolven/ha.

De toegerekende kosten liggen in de orde van grootte van sníjnaÍs (rond

f 1.000/ha). De opkweek in perspotten resp. het afdekken met plastíc
folie van het ingezaaíde veld kan de teeltkosten aanzíenllJk verhogen.

Een dergelijke maatregel wordt hoofdzakelijk in de Noordelijke provincies

aanbevolen. Het oogsten, dat vooralsnog handrnatig plaatsvindt, en het

klaar¡naken voor de veÍllng is zeer arbefdsíntensief. Naar gl-obale schat-

tíng kan de arbeídsbehoefte bij het oogsten worden gesteld op 300 - 400

manuren (32¡.
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Extra-zoete suÍkermaís leverde vorig jaar op de veÍling een prijs van

40 - 60 cent Per kolf op. Door de toevoer v¡n een gl.nte hnerreelhcid sníj-
malskolven als suikettais kelderden de prijzen tot ongeveer 6 cent. Aan-
genomen dat extra-zoele suikermais een prijs van rond 50 cenÈ per kolf kan

opbrengen, komt de bruto financlêle opbrengst op een bedrag neer van rond
f 25.000/ha. Dit betekent dat het saldo belangrijk hoger is dan dar van

het hoogst-salderend akkerbouwgehras (pootaardappelen). Hierbij moet wel
worden bedacht dat bij suikernaÍs ook de arbeÍdsínzet veel hoger is.

7.3" Knelpunten

De mogelíjkheid van teelt op grote schaal wordt Ln ons land ln zekere
mate beperkt door de omvangrtjke verbours van snijmais. MaLs is een wÍnd-
bestuiver. Voor behoud van een goede smaak mag sufkermais niet bestoven
worden door andere rassen"

De teelt van suÍkermais vergt meer verzorglng dan díe van snijnais. Itet
kienprobleem is o.a. als reden genoemd, dat in de VS een grootschalíge
akkerbouwnatige teelt níet goed van de grond is gekomen (SZ). Een alter-
natief voor het direct ultzaafen in heÈ veld Ís het opkweken in pers-
potten. Deze nethode Ís arbeidsintensief en er zíjr. aatzlenlÍjke kosten
mee gemoeid. Dit geldt ook inzake de oogst en het klaarmaken voor de

vefling.
Over de gebruikswaarde van de (ksalÍtatief betere) suikernaishybriden
voor de teelt ín Nederland Ís nog weinig bekend.

Het geoogste produkt blijkt snel in kwal-iteÍÈ achteruít te kunnen gaan,

terwiJl het ogenschijnlíjk in goede condítie blÍjfr. Dlr inwendig kwalÍ-
teitsverlíes is vooral het gevolg van het dalen van het suikergehalte
(60% ín een week tijd bij bewaring bij 6oc), waardoor het produkr smaak-

l-oos wordt (92). Voor het kwaliteitsbehoud is de wij ze varL verpakken en

koelen van essentiële betekenis. HÍerbij doen zÍch nog problemen voor die
om een oplossíng vragen.

8. Triticale
8.1. Algemeen

TrÍtícale is een kruislng van tarrüe en rogge. De belangrijkste overvegÍng
voor deze kruising is geweest: het combineren van goede eÍgenschappen van
rogge (1age bodemeisen, vorstresistentie) met die van tarwe (hoge op-
brengsten, hoge voedÍngswaarde). Door de onderlinge kruisíng van triti-
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calerassen kon een grote vooruÍtgang in het combineren van gewenste

eígensehappen weréen gereal*seerd. De Ëhane beeehikbare reesen zíin
meestal hexaploíd of oktoplold (resp. 6 of 8 sets chromosomen). De beste

resultaten worden vooral met hexaploíde trÍtl-cales bereikt (23).

De teelt heeft vooral in Oosteuropese landen een grote vlucht genomen.

Deze landen staan vanouds bekend als belangrijke rogge-teeltgebieden.

Behoudens 1n Frankrijk, waar op zo'Ít 28.000 ha tríticale wordt verbouwd

(1983), ís de belangstelling voor dit genas in andere l{esteuropese landen

beperkt gebleven.'tlêlllcht heeft dlt te rnaken met de bakkwaliteit van de

huidige trfticalerassen, die duidelljk mÍnder is dan dfe van tanüe.

Volgens Franse gegevens komt de voederwaarde van triticale met dle van

voertar¡ûe overeen. I,Iel heeft het eiwit van trÍtfcale een gunstiger amíno-

zuursamenstelllng, met name is het gehalte aan 1ysÍne lùat hoger.

In l,Iest-Duitsland is fnniddels registratÍe van tríticalerassen nogelijk.
In Frankrijk is de nbgelijkheid tot aanmelding voor registratie geopend

en worden in de herfst van 1985 de eerste inschrÍjvingen ve:vacht. In
Engeland worden voorbereLdingen getroffen om registratie en zaalzaad-

verkeer van trfticalerassen wettelijk te regelen.

8.2. Teelttechnische en economische aspecten

Triticale kan worden verbouwd ten behoeve van de korrels en als groen-

voedergewas.

8.2.L. Teelt ten behoeve van de korrels
Tr.íticale stelt evenals rogge lage bodemeisen. IIet gelüas is (nog) weiníg

vatbaar voor ziekten. De bemestÍngsbehoefÈe komt ongeveer overeen úet die

van tarwe.
In RlVRO-proeven zljn met een tweetal rassen afkornstlg uit Polen eníge

teeltervaringen opgedaan. 0p kleigrond Ís bij het ras Salvo een opbrengst

gehaald van 8 - 9 ton/ha (1983). Bij Lasko, dat op roggegronden werd

verbouwd, lagen de opbrengsten rond 6 tor./t.:. De gerealiseerde opbreng-

steri üraren bij belde rassen hoger dan die bij rogge. Bij Salvo was ze ín
1983 zelfs hoger dan de geniddelde proefveldopbrengst van wÍntertarwe in
het desbetreffende gebied (fO¡.

In Frankrijk 1Íggen de gemÍddelde praktijkopbrengsten tussen die van

rogge en tarwe (23). Duitse ervaringen wijzen op grote fluctuatíes in de

opbrengsten tussen jaren en gebieden. Dit wordt als voornaamste reden
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genoemd dat het verbouwen van trÍticale ln dat land slechts aarzelend op

Volgens Ehgelse proeven 1Ígt bfJ triticale de bovengrondse biomassa-

opbrengst 25 à 30"/, hoger dan bij tar$te. Men meent met de huidige Engelse

wfnterta::r.rerassen de praktísch haalbare rharvest-índext , dat is de ver-
houdíng korrel: (korrel * stro), vrfj dicht te hebben benaderd. Verdere
verhoging, en dus ook verhoging van de korrelopbrengst, zaL steeds meer

moeite kosten. TrÍticale, met een bÍomassa-produktie van cÍrca 23 ton,
lijkt betere perspectíeven te bieden op een'vêrdere verhoging van de
'korrelproduktle (23) .

De toegerekende teeltkosten liggen meer in de buurt van rogge (cÍrca
f 900/ha) dan van winterta::¡¡e (círca f I.200/ha). Het is nog weinig
bekend wat de (telers)prijs van triticale zal moeten zfjn. In Frankrijk
wordÈ de produktie praktisch geheel in het eigen bedrijf vervoederd¡ De

klefne hoeveelheid dle voor afzet in aanmerkÍng korut, wordt door de

plaatselijke handel Ín rnengvoeders ver:r¡erkt. De prijs die voor triticale
wordt betaald' varLeert tussen die van rogge en die van voertarwe (f 0,50

f 0,53/kg). 0p grond van de beschikbare gegevens kan worden gesteld,
dat de teelt van tritÍcale vooralsnog alleen een aantrekkelljk alterna-
tÍef ís voor rogge en fn gebleden waar de opbrengst van tarwe te !Íensen

overlaat. rn 1983 werd in Nederland nog op zotn 7.000 ha rogge verbouwd.

8. 2. 2. Teel:!_ als groenvoedergewas

In Engeland wordt trÍticale voor zoweL beweÍding als kuÍlvoen¡innfng
(voorjaar en zomer) aangewend. Als (verse) kuil bevat het circa 251l ð,s,

met een ruw-efwitgehalte van círca I4"/. op ds-basís en een ruwe-celstof-
gehalte van rond 407" op ds-basis. In enkele oriënterende proeven op een

Engels praktijkbedrfjf bleek kuflgras een iets hoger ruw-eiwitgehalte en

een lager ruwe-celstofgehalte te hebben, maar dft verschfl Ís rnogelijk
ten dele te verklaren uÍÈ her verlare maaitíjdstip bÍj rrirícale (59).
Bij de Ëeelt als groenvoer worden opbrengsten genoemd rond rz,5 ton
ds/ha. Dergelíjke opbrengsten zÍjn vergelijkbaar met d.ie van snijrogge en

voederhaver. Er wordË gesteld dat tritícale een waardevol alternatief kan
zÍjn voor Italiaans raaigras en snÍjnaís (59). Dit wordt echter niet door
RlVRO-proeven bevestigd, r¿aarin ltaliaans raaigras een veel hogere pro-
duktíe bereÍkte dan tritícale (28).
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8.3. Knelpunten

lfat hec produkrÍevernogcn betreft zijn êe vooru*ÈziehËen bíj dlË gewes -
zeket nlet ongunstig . Deze verwachting is ondermeer gebaseerd op het feit
dat aan het kweekwerk ín de loop der jaren meer rlchting kon r¡orden

gegeven door het gebruik van ingeteeld roggematerlaal voor het tot stand

brengen van nieuwe tríticalets.
Het is níet bekend of de gesignaleerde grote fluctuaties in de kg-oP-

brengsten tussen jaren en gebieden op een geringere oogstzekerheid duidt.

omdat er in de loop der jaren nogal eens tat*re-eigenschappen zijn inge-

kruisd, zijn de vruchtwísselíngseigenschappen van de- diverse triticalets
nfet duldelijk: ís triticale een alternatief voor tarwe of gaat het min

of meer om substitutfe?

9. Vlas

9.1. Algemeen

Vlas kan worden verbouwd voor de vezel-s en voor de wínníng van het zaad.

De teelt van dit gerüas in ons land is alleen nog voor de zaaizaadwinning

van belang. Nederland voorzlet voor een belangrÍjk deel ín de zaaLzaad-

behoefte van de trIest-Europese vezelvlasteelt (6f, 64).

Het areaal ín ons land schomelt de laatste jaren rond de 3.500 ha. Dit
ls ongeveex 57" van de total-e oppervlakte vlas in llest-Europa. IrankrlJk
en België zijn met een areaal van 40.000 ha resp. 7.000 ha de grootste

producenÈen binnen de EG.

9.2. TeeLttechnísche en economische aspecten

Vlas past uitstekend in de vruchtwísseling van akkerbouwbedriJven. Het

wordt op een, voor de werkverdelíng op deze bedrijven, gunstfg tijdstip
geoogst. Tussen het uitzaaÍen eind maart, - begÍn april en de oogst liggen

slechts círca 100 dagen. Ondat het redelijk vroeg wordt geoogst' is dit
ge\üas geschikt als dekvrucht voor (tijaefijt) grasland, luzerne, enz. De

teelt kent weinig probl-emen !ìIaÈ betreft ziekten en plagen.

In de RlVRO-rassenproeven zLjn bíj een gemiddelde zaadopbrengst van

1,5 ton/ha stro-opbrengsten behaald van 7 toilha, In Frankrijk, rraar de

teelt prinair is gerÍcht op lintopbrengst (vezelproduktíe), levert het

geúras zottr 500 900 kg zaad en rond 8r5 ton stro per ha oP (62' 63,

110). IIet stro heeft zottt 20-23it lintgehalte. Een geuriddelde lintop-
brengst van 1r5 ton/ha wordt als goed beschouwd. In verband met het
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handhaven van de kwalÍteit van het lint wordt in de toekomst slechts met

een bescheíden opbrengstverbeteríng rekenlng gehnrden (8, 6l). _
De bruto fínanclële opbrengst van dit gewas varieert van f 4.000

f 4.400/ha (9) . Deze bedragen zíjn inclusief de EG-subsidies. Blj de

teelt voor líntproduktie geldt een steunbedrag (ruÍn f 900/ha ín 1983),
Iüaan/an 507" aan de teler en 507. aan de ver-.¡erker wordt uítbetaald. Voorts
ís voor zaaizaad een steunbedrag beschfkbaar dat op basis van de hoeveel-
heid gecertificeerd zaad aan de teler wordt uÍtgekeerd (circa f 60/f00 kg
in 1983). Daarnaast bestaat nog een premíe-toesl-ag voor olfehoudende
zaden. Het total-e steunbedrag komt daarmee op circa f 2.00o/ha (91).
De toegerekende kosten bedragen rond f 900/ha. Het saldo kont dan neer op

f 3"100 f 3"500/ha. Bij vergelíjking rnet granen heeft alleen winÈer-
tarr,re (geteeld in het centraal en zufdelijk kleigebied) een dergelíjk

. saldo" De oogst (1ncl. venrerkLng t,ot het basisprodukt) van vlas is
echter bewerkelijker dan bij granen. Daardoor ligt het uiteíndelijk
rendement van de vlasteelt momenteel nauwelijks op het niveau van dat van
wíntertarwe.

9. 3. QeÞlgi&seigenschappen
De vlasvezels, de zgn. technische vezels (70-100 cn lang) , zíjn opgebouwd

ult bundels vezelcellen die door niddel van pectine aan elkaar gekit
ziJn. IIet gezwingelde vlas, het zgn. lint, is uÍtgangsmateriaal voor de

spinnerij " De ftjnste vezel wordt gebruikt voor kant (65) . Naast de lange
vezels (lfnt) komen tevens kortere vezels (lokken) beschikbaar. Ook deze
kunnen zowel voor de vlasspinnerij als voor de menggarenspfnnerij worden
gebruikt. Voorts zijn zij geschikt als grondstof voor papfer. De reste-
rende scheven kunnen worden benut voor het persen van bouwplaat (ll0).
Voor zover het zaad, niet bestemd is voor zaalgoeð, wordt het uÍtgeperst
voor de lijnolie. IIet zaad bevat circa 401¿ olÍe. Lijnolie bevar 50-55%

lÍnoleenzuur, 107" linolzuur, 25% oliezuur en Lji( verzadigde vetzuren
(65). Lijnolie, dÍe vroeger het belangrijkste bindmiddel voor de verf- en

lakindustrie was, heefÈ deze plaats voor een groot deel moeten afstaan
aan synthetische produkten. De laatste tijd bestaat weer een groeiende
belangstelling voor ven¿7en op lijnolie-basÍs. Lijnkoek, het resterende
produkt bij het persen van olie, wordt Ëot veevoeder venrerkt.
Lijnzaad staat van oudsher bekend on zijn geneeskrachtige werkÍng (60¡.
In gemalen toestand wordt het aanbevolen bij verstoppingen en in warme
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lijnzaadcompressen bfJ bronchitis (60).

9.4. Knelpunten

De vlasteelt ís gelefdelijk teruggelopen omdat de huidige methode van

oogsten en venüerking, die gericht ís op het winnen van een lange vezeL,

te arbeÍdsintensíef en dus te duur is. Een algemene inzet van vlas in het

akkerbouwpLan zaI ín belangrijke mate afhangen van een doelmatige mecha-

nl-satÍe. Het streven ís gericht op het gebruik van universele oogst-

machínes, zoals maaidorsers, hooibouv¡machfnes en persen. In plaats van

een gericht oogsten en venserken tot l-ange vezeL via de warmhraterroot-

methode wordt de voorkeur gegeven aan technologisch eenvoudige verwerkíng

vía de zgr'. dauwrootmethode tot een korte vezel, die als zogenaamde

stapelvezel in de menggarenindustrie kan worden verwerkË. De dauwroot-

meÈhode verdient trou\ùens ook uit nilieuhyglênísch oogpunt de voorkeur.

Blj comblnatíe.van combinen en dauwroten verwacht men de verwerklngs-

kosten op een laag niveau te kunnen houden. Bovendien kan een nfnder

goede oogst, in de vorm van. gelegerde of korte geIùassen, nog met posi-
tieve resultaten worden verr^rerkt. Een nadeel van deze methode-is dat

dauwroten niet zonder risico ls voor het zaad. Overlgens besËaan er op

basis van dau¡vroten een aantal varianten (keerrepelen en trekrepelen)
waarbij dlt risico beperkt wordt gehouden. Genoemd kunnen worden de

Russische methode, rraarmee de laatste Jaren goede resultaten zijn ver-
kregen, en het systeem Poortere (62),

Bij ontsluitÍng van het, vlas wordt monenteel- ook gedacht aan roten m.b.v.

enzymen (67). Dit renzylinr-procédé heeft de meeste overeenkomst met

war$raterroten. Gesteld rsordt dat er binnen zes uur een scheldings-

resultaat kan worden berelkt dat .gelijk is aan Ìrarm!üaterroten !ùaarmee

circa viJf dagen zíjn gernoeid. Bovendien zíjr er geringere hoeveelheden

rüater, energie en chenicaliën nodig. Een ander voordeel is dat het
fenzylinf-procédé geheel kan worden beheerst zodat êrr ín tegenstelling
tot de huidige methode (warmwaterroten), een vezel van constante kwali-
teÍt uitkont. In vergelljking met dauwroten, waarbij praktisch geen

bewerkíng plaatsvindt, ís het fenzylint-procédé bewerkeliJk. Bovendien

betekent het toevoegen van enzymen extra kosten. Gezien de vorderingen op

het gebied van dauwroten líjkt het er op dat deze methode neer kans maakt

op een grootschalige toepassing dan het renzylint-procêdé (14, 67).
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10. Vlinderbloemigen

" Bfj de teelt van vlínderbloenigen wordt gerüezen op het ventrogen van deze

gewassen om de structuur en de vruchtbaarheid van de bodem op te voeren.
Vlinderbloemigen zijn 1n staat om in synbiose met zgn. wortelknolleÈjes-
bacterlën stÍkstof uiÈ de lucht vast te leggen ín organísche verbindin-
gen. ZiJ behoeven daarom meestal niet met stikstof te worden bemest,
terwijl een deel van de uít de lucht verzamelde stíkstof na de oogst met

het worÈelstelsel in de grond achterblijft. Volgens DuÍtse onderzoekingen
laat een goede bonenstoppel (veldboon) gerníddeld 60 - I20 kg N per ha in
de boden achter, die benut kan r¡orden door het volggerÍas. De teelt van
vlinderbloemigen kan aantrekkelijk zÍjn voor bedrijven hraarop het gebruik
van meststoffen aan beperkingen Ís gebonden. Er valt daarbÍj te denken

aan akkers die in de nabijheid van waterwingebieden en natuurterreinen
zíjn gelegen.

De belangrÍjkste vlinderbloemigen waarvoor een hernieur^rde belangstelling
valt Iùaar t,e nemen' zijn veldbonen en errüten. Deze belangstelling is
vooral te danken aan de EG-steunregeling voor eilritrijke gewassen. Door
deze regelíng wordt bÍj het telen van veldbonen, er:rsËen en sinds kort ook
van lupine een ninimunprÍjs gegarandeerd voor zovet deze produkten voor
dÍervoeding worden aangewend. Aan de venrerkende industrie wordt in het
kader van de EG-regeling een subsidfe verstrekt. De hoogte hiervan hangt
behalve van voornoernde nininunpriJs af van de inportprijs van soja-
schrooti zii lag in de afgelopen Jaren op circa f 30/100 kg.

I0.2. Veldbonen

10.2.1. Algeneen

Men onderscheídt vier soorten veldbonen. In volgorde van afnemende boon-
en peulgrooËte zijn díÈ: Èuinbonen (andere benarningen: gÌote, llaalse of
Roomse bonen), wierbonen, paardebonen en duivebonen (68). veldbonen
worden verbouwd voor rijp zaad en voor groenvoer (silage). Het veldbonen-
areaal, dat voor de oorlog gemiddeld 12.000 ha bedroeg, hras in Ig77
teruggelopen tot círca 30 ha. In 1983 bedroeg het rljpzaad,-areaal ruim
900 ha. Daarnaast zíjn op circa 350 ha veldbonen voor silage verbouwd.
rn andere EG-landen, vooral FrankrÍjk en Engeland, heeft de teelt van
veldbonen een grote vlucht genomen. In Frankrijk worden veldbonen (rijp
zaad) reeds oP een oppervlakte van 40.000 ha verbouwd. Kli¡natologisch
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gezlen heeft Nederland echter een betere uitgangsposftie dan andere

dan bij ons.

10.2.2. leelt voor rijp zaad

L0.2.2. I . Teelttechni.sche en econonlgþg35¡ecËq
Veldbonen kunnen in vrfjwel- elk bouwplan worden ingepast. Uít een oogpunt

van vruchtwísseling stellen zlj geen speciale eisen. Als er geen erwten

r¡orden verbouwd kan voor veldbonen een ËeeltfrequentÍe van I op 5 worden

aangehouden. ErhTten worden ín de vruchtwísseling gerekend als veldbonen,

en omgekeerd.

De gegevens over de kg-opbrengst lopen nogal uiteen. Van jaar tot jaar
kunnen grote fluctuatÍes optreden. Ook blijken er duldeliJke rasverschil-
len te besÈaan. Vóór L97O rüas de genfddelde rijp-zaadopbrengst in de

praktijk in Nederl-and níet hoger dar. 2,3 ton/ha. De laatste jaren wordt

een gemiddelde opbrengst van 4,5 ton/ha gerealÍseerd.

In de proeven die op het PAGV en enkele reglonale proefbedriJven zijn
uítgevoerd, zijn op kleí-, zavel- en lössgronden opbrengsten gehaald van

5 - 6 ton/ha en op zand.- en dalgrond van 4 - 5 ton/ha (69, 70). Bfj
verschí1lende telers zijn Ín 1982 opbrengsten van 6 ton/ha en soms zelfs
rulm 7 ton/ha gerealiseerd (11).

Vanuit het onderzoek ve:rracht men dat met raangepaster resp. nieuwe

rassen de gerniddelde praktijkopbrengst rond 6,5 ton tíjp zaad per ha zal
komen te liggen (11, 7I), I,Iel dient gerrezen te worden op de vooralsnog
geringere oogstzekerheid dan bij granen. Zowel droge al-s koele vochtÍge
zomers hebben een ongunstige lnvloed op de zaadopbrengst.

Bfj de huidige kg-opbrengsten en de geldende garantieprijs is het saldo

van dit gehtas belangrijk hoger dan dat van zomergranen. l,Ielis¡¡aar zijn de

teeltkosten van veldbonen hoger dan die van zomergranen, maar daar staat
een verhoudingsgewijs hogere geldelijke opbrengst tegenover (70, 72, 73).
In een aantal gevallen r^rordÈ de veldboon qua saldo ook een concurrent van

wintertarwe (11, 73). Een sterker wordende positie van veldbonen ten
opzichte van wintertarlre is behalve aan de opbrengstverbetering ook toe
te schrijven aan de prijsontwÍkkeling van deze gewassen ln de laatste
jaren. De garantieprijs voor de veldboon voor diervoeding is in de

laatste vler jaar met geniddeld 6i¿ per jaar opgetrokken tegenover die
voor wÍntertanüe met 37" per jaar. De garantíeprijs bedroeg in 1983 rond
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f 80/100 kg.

10. 2. 2. 2. GebruikseÍgenschappen

Veldboonzaden bevatten clrca 857" ds, Het ruw-elwitgehalte bedraagt onge-
veer 27i4, ofwel círca 32% op ds-basís. Daarmee komt dit genas op de

tweede plaats (na sojabonen met een rurü-eíwitgehalte van 402) in de rij
van eíwíthoudende gewassen. Een sterk punt fs dat de aanr¿ezige eihriÈten
tot de bíologfsch hoogwaardige behoren, met een hoge verteerbaarheid.
De aminozuursamenstelling van veldbonen en sojabonen onËlopen elkaar niet
veel, met uitzondering van nethíonine dat bij vel-dbonen verhoudíngsgewijs
minder aanwezig is. De aanwezÍgheid van toxische en andere ongerüenste

eigenschappen zoal-s Trypsine Inhibítor ActiviteÍt, favisme, flatus, eÍLz.

ls niet zod.anig groot dat veldbonen daardoor mínder geschlkt voor vee-
voer zouden zijn dan sojaschroot (68). Het enige nadeel van dit gewas kan

nôg zíJn dat het bontbloeit, welke eigenschap in relatie staat met het
voorkomen van tannlne in de zaadhuíd. Tannine is een stof, die bij een-
rnagÍge dieren de eíwitvertering remt. trIaar veldbonen.vaak in varkens-, en

kippenvoer worden ve:*rerkt, moet de bontbloei als een nadeel worden

aangemerkt. Door het inkruisen van wltbloeiers zaL dit echteg op te
lossen zíjn (74).

De voederwaarde van veldboo"o toot rund,vee bedraagt 944 VEM en 233 g vre
per kg zaadprodukt (7S¡. Sojaschroot heeft een voederwaarde van 1014 VEM

en 385 g vre per kg.

10.2.3. De teelt voor groenvoederwinning

L0"2.3.1. Teelttechnische en economÍsche aspecten

Veldbonen kunnen als groenvoedergehTas op alle grondsoorten worden ver-
bouwd, mits de vochtvoorzieníng goed is en de pH-KCL niet lager dan 5r0.
Voorvrucht is l-n ons land vaak snijnais. In jaren dat veldboon als groen-
voer vroeg het veld ruimt (begin augustus), kan nog met goed gevolg een

nagewas worden geteeld. Dit is ook van belang voor het vastleggen van de

uit de verterende wortelknolletjes vrijkomende stikstof. Als nagerdas

komen in aanmerkÍng: stoppelknollen, bladkool of een ander groenvoeder-
ge!'ras. Ook kan kunstweide worden Lngezaaíd.

Onder normale omstandigheden worden bij de teelt voor voederwinníng
opbrengsten van 9 - rz ton ds/ha in de vor:n van sÍlage gehaald. op-
brengstbepalingen die in 1982 op een tiental akkers zLjn uitgevoerd,
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\rÍJzen op bruto (veld)opbrengsten van 10 - 15,5 ton ds/ha (76' 77). Bij
een gemídéeld ru¡¿ eíw*egehalte van engeveer 13% ts dÍÈ 1.350 à 2.000 k8

ruw eiwft per ha. Bij snijnais en luzerne ligt de eiwÍtopbrengst op resP.

800 en 1.600 kg/ha. De opbrengst aan VBf Ís bíj veldbonen echter lager

dan bij sníjrnais i zLJ llgt in de buurt van die van luzerne (72).

Bíj de teelt voor voedenuinning bedragen de toegerekende kosÈen rond

f 840/ha. Bij snljrnais en luzerne ztjn deze circa f L.200 ert f 640 per ha

(72). Voor veldbonen als silage bestaat geen marktprijs, aangezien dit
gelras vooralsnog uitsluitend wordt geteeld ten behoeve van eigen voeder-

voorziening. De groenvoederteelt valt momenteel niet onder de EG-

steunmaatregelen voor etwÍtriJke gewassen. 0p grond van de gangbare

pri-lze¡- voor VEM en vre van resp. f 0,40 en f 0,50 per kg' kan biJ een

opbrengst van 10 - 15,5 ton ds/ha de r¡aarde van heÈ getras worden geschat

op f 3.900 - f 6.000/ha. De bruto geldelijke opbrengsÈ bíj de teelt van

snlJmais en luzerne lÍgt in de buurt van f 5.700 rêsp. f 4.600 (78).

Gelet op teeltkosten en bruto geldel-ijke opbrengsten mag worden gesteld

dat de teelt van veldbonen als groenvoedergewas pas bij een opbrengst van

rond 14 ton ds/ha een redeliJk alternatlef is voor snÍjrnais. In verge-

lijking met luzerne ís dit het gevat bÍj een opbrengst van rond 12,5 ton

ds/ha.

10. 2. 3. 2. Gebruikseigenschappen

De Ínkuilverlfezen van vèldbonen a1s voedergewas bedragen circa 87" oP

basis van ds, wat vergelijkbaar is met snijmais. De kwalíteit van de

kuilen, getoetst aan alntronfakfractie, pH en boterzuurgehalte, is in het

algemeen'beter dan die van graskuílen (77). De voederwaarde van de veld-

bonensllage (750 vEM en 200 g vre per kg) (79) kan vergeleken r¿orden met

een goede kr¿alÍteit luzerne-silage of ventílatiehooi (76). Voederproeven

hebben uitgewezen dat veldbonensllage zowel door nelkkoeíen en jongvee

als door fokvarkens graag ¡sordt opgenomen en qua snakelíjkheíd verge-

lijkbaar ís net snijnais.
De voederwaarde van de veldbonensílage is afhankelljk van de oogstindex'

dat is het zaadaa¡deel in procenten van de totale gewasopbrengst, bere-

kend op basís van de droge stof. Bij de kleÍnzadige rassen (duivebonen)

varieert de oogstindex van 40 tot 607., r¡aardoor het gehalte aarl ver-

teerbaar ruw eiwit in de droge stof bij veldbonensilage kan varíëren van

13 tot xutm L77". Dít zijn gehalten die overeenkomen met krachtvoer (76).
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10.2.4. Knelpunten

De oogstzekerheid fs bij de ríjp-zaadteelt noq een zwak ount. De srote
schonrmslingsn Ln de opbrengst wijzen er op dat het groeÍgedrag sterk
wordt beÍnvloed door de weersornstandigheden. Zowel droogte als koel
vochtíg weer heeft een ongunstige invloed.
Een effectieve bestrijding van onkruid levert nog problernen op. Vooral
bfj het afrijpen van het geltas krijgen de onkruiden kans zLch sterk te
ontlùikkelen. 0p percelen waar koolzaad wordt geteeld vormen opslagplanten
van koolzaad een lastÍg probleen (11).

Van de toegerekende kosten maakt de post zaaízaad een níet onbelangrijk
deel uit (80).

De ontwlkkelingen oP het gebÍed van veldbonenrassen verlopen langzaam;
daarvoor ís de veredelíngsactlviteit ín het verleden te gering gehreest.

Vemeldenswaardig is het feit dat ín 1983 voor het eerst een nieunr Neder-
lands ras Ín de Rassenlijst fs opgenomen, dat duidelijk beËer is dan de

reeds bestaande rassen. Dlt ras (¿,lfred) wordt zowel voor de riJp-zaað,-
teelt als voor silage aanbevolen. Monenteel wordt door de stlchtÍng voor
Plantenveredeling nleuw basismateríaal aan de kwekers uÍtgegeven, dat
gekenmerkt is door zowel een vroeger oogsttijdstÍp als een hogere oogst-
índex (104).

Een nadeel dat vaak ¡¡ordt genoemd, is dat er thans alleen bontbloeiende
rassen (tannine in de zaadhuid) verkrijgbaar zljn. l,Ianneer er witbloeien-
de rassen beschikbaar zouden konen, zou dlt een verruimfng van het ge-
bruik van veldbonen als veevoer kunnen bewerkstelligen.
In tegenstelling tot de rijp-zaadteelt geeft de teelt voor sÍlage ninder
problemen op het gebled van aftijpfng, oogstverliezen, erLz, Er worden
dezelfde rassen gebruikt. Overigens bieden de besËaande rassen voldoende

PersPectíeven voor de verdere ontwikkelfng van de groenvoederteelÈ (76).
0p het gebied van de teelttechniek is bÍj het verbouwen van veldbonen
voor sÍlage de achterstand nog groter dan bij die voor rijp zaad. vaak
dient de teler zeLf de kennis van die techniek volledig op te bouwen. Dit
geldt Ín zekere zín ook voor de wiJze van conservering van het gehras.

10.3. En¡ten

10.3. 1. Algeneen

Bij enrten onderscheidt men groene

doperwten. In tegenstellíng tot de

erwten, schokkers, kapucijners en

eerste drfe soorten, die vooral als
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droog produkt worden geoogst, worden dopenüten in nlet afgerljpte toe-

sÈand geeegsË. Er¡¡Êen werden nfeË elleen in de akkerbouw maar ook {n .le

tuinbouw verbouwd.

Doperwten worden voornamelÍjk geteeld voor de conserveníndustrle. Het

areaaL (círca 8.000 ha) is al jarenlang vrij stabíel. De oppervlakte aan

droog geoogste enrrten bedroeg in 1983 clrca 7.900 ha, sraarvan 400 ha

schokkers, ruim 1.000 ha kapucijners en bíjna 6.500 ha groene erwten. In

Èegenstelllng tot de eerste twee soorten, waarvan de teelt (voor mense-

liJke consumptie) een verdere inkrinpfng ondergaat, is het areaal van

groene erwten voor dien¡oeding in de laatste ¡àren meer dan verdrievou-

dfgd. Op het ogenblik Ís het areaal voedererwten Ín ons land clrca acht

maal zo groot als dat van voederveldbonen (rÍjpzaad). tlet belangrijkste

Èeeltgebied voor voederer¡sten is ZeeLand, maar ook fn andere gebieden

breidt deze teelt zích uft.
In andere EG-landen heefÈ met name ín Frankrijk de teelt van voeder-

e1'¡üten een grote vlucht genomen. Het areaal aldaar fs ín de loop van drie
jaar verdrievoudigd tot cÍrca 100.000 ha. De ultbreiding van de teelt Ín

de EG heeft de vraag naar zaaízaad verhoogd. Meestal ís dit van Neder-

landse herkomst.

10.3.2. Teelttechnische en economische aspecten

Voor de veevoederproduktie is meÈ name de teelt van groene err^lten van be-

lang, omdat deze het meest produkttef zÍjn. De genfddelde opbrengst van

deze droge peulvrucht lfgt op praktiJkbedríjven rond 4,5 ton/ha. In 1982

ztjn op diverse percelen opbrengsten van 6 ton/ha gehaald (11). 0p de

regionale proefboerderij en in I,Iíeringemerf en Ermer-conpascuüm lagen de

opbrengsten rond 8 ton/ ha. Aanwijzingen voor hogere opbrengsten ziJn er

uit de teelt van het ras Finale. Op proefvelden heeft men meË dit ras

opbrengsten verkregen van rond 9 ton/ha (80¡. Men ver¡¡achÈ niet dat de

gemiddelde opbrengst van etÍüten 1n de konende jaren belangríjk hoger za1

komen te 1-iggen dan rond 6,5 ton/ha. Bíj de teelt komt t,evens stro be-

schikbaar, daÈ eveneens geschikt is voor vervoedering.

Evenals bij veldbonen Ís bij erwteri de oogstzekerheíd niet bíjzonder

groot. Een grotere oogstzekerheid líjken de zogenaamde tsemi-bladlozef

eraTten te hebben (8t¡.
In Zeel-and hebben emteri al bij een opbrengst van 4r2 ton/ha een be-

langrijk hoger saldo opgeleverd dan zomertanre, maar dat van wíntertarwe
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(nog) nÍet geëvenaard. Er zj-jr- ook bedrÍjven lyaar men (rn 1982) mer

en¡ten betere financíêle resultaten hepft hereíkt dan met winterÈarwe.
IIet gaat orn teelten meË een opbrengst van "6 - 7 ton/ha. De opbrengst van
rlrintertarwe lag op deze bedrijven ook hoog, namelijk 8 - 9 ton/ha (73) .

Erwten hebben eenzelfde gegarandeerde mínínrumprijs en steunregelíng als
veldbonen. De garantieprÍjs bedroeg Ín 1983 rond f S0/100 kg. Voor e¡vrten
ls men op het ogenblík bereid Íets meer te betalen dan dit mfninun; de

gerealiseerde príjs lag in 1983 circa f 5/L0o kg hoger. De berere prijs
ís het gevolg van het feit dat bij de mengvoederindustrie grotere voor-
keur uítgaat naar eritten dan naar veldbonen (zie par. 10.3.3.). Bovendlen
kan een deel van de opbrengst van deze groene erl¡ten worden afgezet in de

consumptiesector

10.3.3. GebruÍkseígenschappen

In vergelijkÍng net veldbonen hebben etîerten een wat lager eiwitgehalte
(ongeveer 28 - 297. ru¡¡ eiwit op ds-basís). De amínozuursamenstellíng van
de twee gelúassen is ongeveer gelijk. Erwten hebben ten opzichte van veld-
bonen een lager gehalte aan bepaalde snaakstoffen en een hoger zetmeel-
gehalte. Een duidelíjk voordeel is dat ze geen tanninen bevatten.
De r¿aarde van etsrten als grondstof voor de veevoederfabrikage ligt Íets
hoger dan die van veldbonen. De voederwaarde van enütefi voor rundvee
bedraagt 972 vEM en L96 g vre per kg produkt, dat is wat lager dan bij
veldbonen (944 Vm4 ën 233 g vre) (ZS¡. Dat de nengvoederindustrie des-
ondanks een grotere voorkeur voor erwten heeft, komt door betere eÍgen-
schappen (o"a. geen tanninen-probleen) .

De voederwaarde van ingekuild enütestro is nogal wisselend, maar onder
normale omstandigheden is het een goed, vrij eÍwitrijk voedernÍddel. Het
¡rordt gevoederd aan melkvee, jongvee en ook aan schapen. Het beÍnvloedt
de smaak van de melk niet en bevat vrij veel carotine (SZ¡.

10.3.4. Knelpunten

De teelt van errtten vraagt, zoals bij veldbonen, een goede en goed vocht-
houdende grond. De droogtegevoelÍgheÍd van dÍt ge\üas is mÍnder dan van
veldbonen' maar de oogstzekerheid vo:mt ook híer een probleem (het is
urogelijk dat de 'semf-bladLoze' emten híer perspectief gaan bieden) .

De onkruidonderdrukking is níet zo groot. In gebieden net veel aardappel-
opslag wordt er:rrrtenteert dan ook niet bijzonder aanbevolen.
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IIet gelras legert vrij snel. Daardoor is het risico van schfmrelziekten

zwaddorsen een tanelljk groot zaadverLies optreden. Het velddorsen heeft

tot gevol-g gehad dat er steeds minder er]Iütestro voor vervoedering wordt

aangewend (82). De kosten die met het verzamelen van dit stro gemoeid

z¡jn, maken het gebruik daarvan vooralsnog weinig aantrekkelijk.
De erwtenteelt is in Nederland tot voor kort vooral gerícht geweest oP

het verkrijgen van een produkÈ met 'hoogwaardiger k¡salitelt (afzet voor

menselijke consumptie, zaaizaad en export). Door verschuivÍng naar de

teelt van voedererwten is hèt voornaamste doel thans een zo hoog moge-

lijke kg-opbrengst geworden en mfnder de ufterlljke kr¡aliteit. De op-

brengsten díe nen bij eeri aantal rassen heeft kunnen realiseren, wÍjzen

erop dat er ruimte bestaat om het produktieniveau verder te verhogen.

Naast opbrengstverhogÍng zíjn er nog duidelíjk verbeteringen aan te
brengen in stengelstevÍgheid, gelfJknatige afrijping, zíekteresfstentie
en het beter kunnen verd.ragen van slecht weer ln de oogstperiode. Tegen

enkele ziekten bestaat een absolute resístentie zoals bíjvoorbeeld tegen

Fusarium oxysporum. Tegen andere ziekten is het slechts nogelijk te

selecteren op het zo beperkt nogelijk blijven van de aantastíng, zodat de

schadedrenpel nlet wordt overschreden (partiële resistentie) (80¡.

11. Vollegrondsgroenten . (momenteel gangbare sortiment)
11.1. Al-geneen

Het totale areaal momenteel gangbare vollegrondsgroenten (tncl. zaaÍuien)

schormrelt tussen de 57.000 en 64.000 ha. Iliervan worden de zaaÍuien op

circa 12.000 ha geteeld. De vollegrondsgroenten kunnen in de volgende

gewasgroepen worden ingedeeld: blad-, stengel- en vruchtgewassen; kool-
genassen; wortel- en knolgewassen; peulvruchten, uigewassen en dÍversen

(tauet 7).
Vollegrondsgroenten worden op verschíllende typen bedrijven geteeld. De

grootste arealen worden ingenomen door de vollegrondsgroentebedrijven
(circa 16.000 ha) en de akkerbouwbedrijven (circa 15.000 ha) (tabel- 8).

Het aantal gespeclaliseerde kleine tufnbouwbedríJven neemt af en het

aantal akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroentegelüassen neemt toe.

De afgelopen 10 jaar is het areaal van de bladgewassen, koolgewassen en

peulvruchten vrij stabiel gebleven. Het areaal van de r¿ortel- en ui-
gerüassen (fncl. zaaiuien) verÈoonÈ een stlj'ging. Met name witlof-wortelen
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Tabel 7 . Ovetzícht van de oppervlakte vollegrondsgroentegewassen/gehras-

Gewas /gewasgroep Areaal in
I973 (ha)

Areaal in
L982 (ha)

Blad-, stengel- en vruchtgewassen (s1a,
spinazie, andíjvie, preí, asperge, augurk)

Koolgewassen (spruitkool-, sluitkool,
bloenkool, boerenkool)

I,Iortel- en knolgerüassen (witlofwortel,
naspeen, wÍnterpeen, kroten, knolselderij)
Peulvruchten ( conservendoperwten,
stamslabonen, tufnbonen; stokbonen)

Uigewassen (zilver-, zaaí-, poot- en
plantuien)

- waarvan zaaiuje¡
Diversen

9.230

10.943

6.s46

L4.290

11.435
. 9.r37

916

9,022

13.007

9.764

L5.r28

15.869
12.000

L.978

Bron: CBS

Tabel 8. De verdeling van het areaal vollegrondsgroenten (exclusief
zaaiuien) over de verschillende bedrÍjfsrypen (in 1982)

Areaal volle-
grondsgroenten
in ha

Axeaa]- ín 7" Aantal sbe
van totaal in % van

totaal

Volle grond s groent ebedrij ven

Glasbedrijven
OverÍge tuínbouwbedrij ven

Veehouderij bedríj ven

Akkerbouwbedrijven

Gecombineerde bedrij ven

Totaal areaal

16.234

2.563

5.746

3.22r
15 .5s0

8. 703

s2 "0r7

31

5

11

6

30

L7

100

4I
7

15

5

T7

15

100

Bron: CBS
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en spruíËkool ziJn meer in het akkerbouwplan opgenomen. De teelÈ van

vollegronésgreenÈen *s geeeneenËreerd ín een aanÈal eenËra. De belaÊg-

rijkste zirjr:z Noord-Holland, zuLd Zuld-Holland, Noord-Lirnburg, Noord-

Brabant en de Noordoostpolder.

0p de vollegrondsgroentebedrijven wordt intensíever geteeld dan op de

akkerbouwbedrijven, wat blíjkt uít het aandeel van de sbe's op die be-

drljven in het totaal aantal sber s voor vollegrondsgroeriten (tabel 8).

Ruwweg tr¡eederde van het totaal aantal vollegrondsgroente-sber s zLt op

tuinbouwbedríjven. Dit is de laatste 6 jaar niet gen'ijzigd (83). 0p onge-

veer een kwart van het vollegrondsareaal wordt contractteelt bedreven.

II.2. Teelttechnische en economísche aspecten

De mate waarl-n de teelt van vollegrondsgroenten gemechaniseerd is, loopt
nogal uiteen. Op tweederde van het areaal kan mechanisch worden geoogst

(36). De blad-, stengel- en vruchtgeltassen worden overwegeird met de hand

geoogst. Bij de koolge!ìrassen ls dÍt het geval net bloemkool en sluitkool.
De oogst van spruítkool ís vrijwel volledlg gemechaniseerd. Sterke mecha-

nlsatie vÍndt ook plaats bÍj wortel-, knol- en uígewassen. Bij veel
contractteelten (o.a. conservenpeulvruehten, spinazie) is sprake van een

vrijwel volledig gernechanlseerde teeltwij ze.

Over de invloed van het opnemen van verschlllende groenten in het bouw-

plan van akkerbouwbedrÍjven op de inkonensvorming van de t,eler kan een

indicatie r¡orden ontleend aan de sbe-waardering (taUet 9). Het is duíde-

lijk dat de akkerbouwmatige groenteteelt (net uitzonderíng van uien) een

lagere sbe-waardering heeft dan de tuþbouwmatige. Bij de meeste akker-
bouwrnatige groenten varieert het sbe-kengetal tussen 6 en 9 sbe/ha.

Spruitkool, schorseneren en asperges zÍjn met resp. 14, 13,5 en 20 sbe/ha

de koplopers tussen de akkerbouwmatige groenten. Bij spinazie en conser-

venpeulvruchten op basls van contractteelt is het aantal sbe/ha slechts
circa 2,5. Bíj deze gewassen bestaat echter de nogelijkheid van een

dubbelteelt in één jaar.
Een verhoging van het akkerbouwinkomen kan worden gerealiseerd door

intensievere vollegrondsgroenten (rnet hoger sbe-kengetal dan de akker-
bouwgewassen) in het bouwplan op te nemen of hun areaal uit te breiden.
Daarbij valt met name te denken aan groenten hraarvan de teelt redelíjk
gemechaníseerd Ís resp. kan worden, zoals b.v. wortel- en knolge\üassen,

uigewassen en spruitkool.
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Tabel 9. Standaardbedríjfseenheden (sbe) f981

Aantal sbe
per ha

Gewas Aantal sbe
per ha

AKKERSOUI^IMATIGE GROENTEN

SpinazÍe
I,iitlofwortelen
trlaspeen
lüinterwortelen
Knolselderij
Spruitkool
Schorseneren
Asperges (per jaar)
ZaaÍuíen
Zaaiuien te velde verkoeht
PlantuÍen
Zilveruien

GROENTEN VOLLEGRONDSTUINDERI JEN
Peulvruchten:
-Tuinbonen (handpluk) 17,0
-Staurslabonen (hanctpluk) 25,0
-Stokbonen 30,0
Knol- en wortelgetrassen:
-ZaaL-, poot- en plantuien
-ZÍlveruien
-I^laspeen en bospeen
-I{itlofwortelen
-l'Ilnterwortelen
-KnolselderÍj
-Schorseneren
Blad-, stengel- en vrucht-
gelrassen:
-Kropsla
-AndiJvÍe
-Spinazie
-Prei
-Asperges
-Augurken
-Aardbeien
K'oolgewasseu:
-Spruitkool
-Kool, vroege * herfst
-Bewaarkool
-Bloemkool (incl. nateelt)
0verige groentegeltassen
w.o. kroten, broccolí,
spítskool

215
9r0
8ro
5"0
6r0

14,0
13,5
20,0
8ro
6r0
8ro
6ro

8r0
6r0

34,0
10,0
20 ,0
L2,0
18,0

30,0
27 ,0
25,0
27,0
25,0
50,0
93,0

22,0
L2,0
20,0
25,0
17 ,0

Bron: LEI
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De wortel- en knolge!üassen kunnen goed machinaal gerooid worden met aan-

gepeeËe aerdappel- en bfetenrooiuachíoes. Contractteelt w{ndt Flaats oF

337" van het areaal. De verwerkende industrie neemt vooral fijne en grove

peen en knolselderij at. Met, name naar knolselderij bestaat veel vraag

bíj de conserveníndusÈrie in het buitenland.

Driekwart van het uienareaal wordt ingenomen door zaaiuien. Deze worden

voor 80% geëxporteerd. De príjzen fluctueren sÈerk en ziJn zeer afhanke-

lijk van de oogsten vaÍr. andere uÍ-exporterende landen. Hoewel uien in ons

land tegen lage kostpríjzen worden geteeld en dus Ín princÍpe moeten

kunnen concurreren, valt dit tegen omdat ze door de lagere kwaliteÍt
mfnder geliefd zlJn dan de uíen uít Zuid-Europa.

De laatste jaren ís er op verschíllende akkerbouwbedriJven bíj spruÍtkool
een verschulving van contractteelt .naar eígen beheer Èe constateren. Dít

. heeft met name ln Zufd-Ilolland rond Zoetermeer tot verhoging van de

akkerbouwmalige teelt van dit ge\ùas geleid. Daarentegen is deze teelt in"
Gronfngen vríJwel verdwenen. Door het toenemen van het totale areaal aan

spruítkool is de prijsvoruríng ln verschillende Jaren mager gevreest.

11.3. Knelpunten

De laatste Jaren treedt 'er als gevolg van marktverzadiging een reële
priJsdaling op van vollegrondsgroenten. Geníddeld genomen zal hierdoor de

marge tussen opbrengsten en kosten afnemen. Een uÍtbreidlng van deze

teelt in het bouwplan van akkerbouwbedrl-jven zal dan ook voor een niet
onbelangrijk deel afhangen van de nogellJkheid on bij de betreffende ge-

rùassen een goede opbrengst van een goede kwaliteit tegen een lage kost-
prijs te realiseren. Daarbtj blijft de ro1 van verdergaande mechanisatie

van grote betekenl-s.

Het opnemen van intensievere groenteteelten bÍedt de nogelijkheid om de

bedrijfsomvang in sbets te vergroten. Vaak ziJn het de kleinere akker-

bouwbedrijven díe het eerst geneigd zijn orn dergelljke teelten in het

bouwplan op te nemen. Landelijk bezien ls het merendeel van de kleinere
akkerbouwbedrijven gelegen buiten de belangrijke teeltcentra van volle-
grondsgroenten. trli1 men op deze bedrijven uitbreiding van de teelt van

vollegrondsgroentegerüassen bewerkstelligen, dan zaL er speciale aandacht

moeten worden besteed aan de secundaire voorldaarden, zoals transport,
af zetkanalen, ettz.
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Bij lage II

Begripsoms chrlJ vingen

Standaardbedrij f seenheid ( sbe) :

eenheid waarin de economische omvang van een agrarísch bedríjf en van de

afzonderlijke produktierichtíngen binnen een bedríjf wordt uítgedrukt.
Een sbe is een gestandaardiseerd bedrag aan toegevoegde waarde, berekend
in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoerlng en onder norrnale
omstandígheden.

Factorkosten:
kosten (beloningsaanspraken) van de produktiefactor arbeid en van ver-
mogen vastgelegd in grond, gebouwen en overlge kapitaalgoederen. In deze

kosten is geen vergoeding begrepen voor bedrijfsleíding'

Non-factorkosten:
kosten van grondstoffen en diensten betrokken van andere sectoren' die in
het produktieproces zíjn aangewend (incl. afschrijvingen).

Netto-toegevoegde waarde (factoropbrengsten, sectorinkornen) :

de opbrengstrüaarde van de produktie minus de non-factorkosten. De netto-
Èoegevoegde waarde r¡ordt ook wel factoropbrengst of sectorínkomen ge-
noemd.

NeÈto-overschot, ondernemersoverschot :

het verschil tussen de totale bedríjfsopbrengsten en de totale bedríjfs-
kosten, waarbíj de belonlng voor bedrijfsleidlng niet als kostenpost in
aanmerkíng is genomen. Indlen de kosten r,¡orden berekend op' pachtbasis
(landbouw) r¡ordt het verschil aangeduid al-s netto-overschoË; bij bereke-
nlng op pachtbasis van werkelljke eígendoru/pachtverhoudingen (tuinbouw)
als ondernemersoverschot.

PachtbasÍs (pb):
uitgangspunt voor de berekening van de rentabillteit van landbouwbe-
drijven, waarbij voor alle kosten van grond en gebouwen (ongeaeht de

feitelijke eigendom/pachtverhouding) een bruto-pacht ín rekening is ge-
bracht zoaLs die geldt voor vergelijkbare pachtbedrijven.

Arbeidsopbrengst van de ondernemer:
netto-overschot c.q. ondernemersoverschot vermeerderd meÈ het berekende
loon van de ondernemer.

bewerkingseenheid (be) :

verhoudingsgetal voor de omvang van de bewerking in de verschillende pro-
duktierichtingen. Onder bewerking wordt daarbij verstaan het resultaat
van de gecombíneerde aanwending van arbeid, werktuigen en trekkrachÈ'
eventueel in de vorm van loonwerk. Bewerkingseenheden zijn gebaseerd oP

het totaal bedrag aan bewerklngskosten dat onder normale onstandigheden,
bij een doelmatig produktieProces en bij het prijspeil van 1975 nood-
zakelijk rüas voor voortbrenging van één ha van een bepaald ge\ras en voor
de verzorging van een bepaald gelras. Het voor een bedrijf berekencle
aantal bewerkingseenheden vormt een maatstaf voor de produktieomvang
bezien vanuit de gezichtshoek van de bewerkingskosten.

bewerkingskos ten:
de som van de kosten voor arbeid, werktuigen en werk door derden.
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bewerkÍngsopbrengst:
bruto-opbrengsten verminderd met alle kosten, rnet uitz van de
bewerkingskosten.Ookteberek.''e'netto-overschoten
bewerklngskos ten.

produktiewaarde:
de geldelÍjke waarde van de voortgebrachte produkten.

saldo per ha:
het saldo Ís berekend door de (bruto) opbrengst te vermínderen met de
toegerekende kosten. rn de (bruto) geldopbrengsten per ha is ook de
waarde van bijprodukt begrepen, en de eventuele toeslag, zoals de toeslag
op vlas , eÍ72.

toegerekende kosten:
de post kosten die aan het gestas worden toegerekend omvat voor de markt-
bare gewassen:
a. de kosten var' zaaízaad en pootgoed (íncl. het zaaf-zaad, en pootgoed dat

uit eigen bedrijf afkomstig is);.
b. de kosten van de aangekochÈe stíkstof-, fosfor- en kalí¡restsÈoffen en

mengmeststoffen. De'kosten van kali- en fosformeststoffen zijn aan de
gelrassen toegerekend met behulp van onttrekklngsnontren;

c. de aangekochte gewasbesehermíngsmíddelen, alsmede de waarde van de
gewasbeschermingsrniddelen, díe door de loonwerker zijn gebruíkt;

d. overige toegerekende kosten, zoals rente over het in de gewassen
gei.nvesteerde vennogen, keurÍngskosten, cornmÍssleloon en areaalhef-
fing.

Marktbare geÌüassens
onder marktbare ge\¡tassen worden de gewassen verstaan, dÍe voor de verkoop
zljn geteeld.

EG-terminologie aan de hand van heÈ voorbeeld graan:

ríchtprij zen:
worden vastgesteld voor Duisburg ín het stadÍum van de aankoop door de
groothandel op basis van de Europese standaardkwaliteít. De prijzen
gelden in het stadium van de groothandel, geleverd franco magazíjt zonder
lossing. Er ztin richÈprijzen voor zachÈe tarlire, durum tarwe, rogge,
gerst en mais.

Ínterventiepríj zen:
de lnterventieprijs ís de prijs tegen welke de nationale interventíe-
bureaus verplicht zíjn de granen die r¡orden aangeboden, te kopen. De
interventieprijs ligt 5-L0% beneden de richtprijs, op het moment van
aankoop te vermeerderen met de bewaargoedíng (staffel).

drempelpríj zen:
zíjn prij zeî waar beneden geen ínvoer van graan van Europese standaard-
kwaliteit met L67. vocht toegelaten is. De drernpelprijs wordt zodanig
vastgesteld dat de verkoopprijs van de ingevoerde produkten van deze
standaardkv¡aliteit gelijk wordt aaî de richtprijs. De drempelprijs is
gelijk aan de richtprijs, ve:minderd meÈ de vracht- en contrnercialisatie-
kosten van de grens tot het. gebied met het grootsEe Èekort.
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exPort-restitutles:
kunnen r¡orden verleend tenelnde het verschil tussen het EG-prijspefl en

de \üereldfiart<tPrljzen te Kunnen overDruggen Dl-J aLzeL van f,u-granelr oP qe

wereldmarkt.

c. i. f. -prÍj s :

is de prijs v¡aarvoor buitenlands graarL kan r¿orden aangekocht. De

Commissle ,in Brussel naakt deze príjs, welke dient als basis voor de

inportheffing, regelnatíg bekend.
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