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HPZC 4,4 miljoen
euro winst over
boekjaar 2011/12
Pootgoedleverancier HZPC heeft
het boekjaar 2011/2012 afgesloten met een nettowinst van ruim
4,4 miljoen euro. Dat is bijna de
helft van de recordwinst van 8,6
miljoen van een jaar geleden.
De daling komt met name voort
uit een lagere winstmarge uit de
handel vanuit de Nederlandse
pool.
Deze lagere winstmarge wordt
weer veroorzaakt doordat het
Europese areaal aan consumptieaardappelen is gekrompen als
gevolg van de lage prijzen van
vorig seizoen. Maar volgens het
handelshuis heeft dit geen gevolgen voor de aangesloten telers.
Over de verdeling van inkomsten
tussen HZPC en de telers bestaan
heldere afspraken, stelt het bedrijf, en die kunnen niet zomaar
worden veranderd. De definitieve
uitbetalingsprijs voor pootaardappelen oogst 2011 is uitgekomen
op 31,03 euro per 100 kg. Dat is
twee euro lager dan vorig jaar.
De omzet kwam uit op 237 miljoen euro, tegen 290 miljoen euro
in 2011. Het bedrijfsresultaat was
5,7 miljoen euro, de helft van de

11,3 miljoen van een jaar eerder.
Na aftrek van de belastingen resteerde een nettowinst van 4,4 miljoen. Dat vindt het handelshuis
een mooi resultaat, dat zonder
meer voldoet aan de doelstellingen die HZPC zichzelf stelt.
„Ons bedrijf is het afgelopen
jaar weer verder ontwikkeld”,
stelt directeur Gerard Backx.
„HZPC streeft ernaar om elk
jaar het volume van onze rassen
op de wereldmarkt te vergroten.
De brutomarge is gewoon goed,
en op vorig jaar na een record.”
Ook over de kosten is hij tevreden. „We hebben er bewust voor
gekozen om meer te investeren
in de research naar en afzet van
onze rassen”, vertelt hij. „Daarmee past dit resultaat goed bij
onze strategie om ons als pootaardappelbedrijf te ontwikkelen.”
Voor het seizoen 2012/2013 ziet
HZPC weer goede kansen op de
Europese markt. De prijzen voor
consumptieaardappelen
zijn
weer gestegen. Hoewel de afzet
in het Midden-Oosten onzeker
blijft, is het bedrijf niet negatief
over het komende jaar.

Nieuw werk na schaalvergroting
Schaalvergroting in de landbouw leidt tot minder werk in
de sector. Maar Liesbeth Dries
van Wageningen UR ontdekte
dat schaalvergroting ook banen
creëert.
Elk jaar neemt het aantal banen
in de landbouw met 2 procent
af. Dat laten CBS-cijfers elke
keer weer zien. Maar dat percentage verhult de dynamiek op
de arbeidsmarkt voor landbouw.
Dries heeft berekend dat het banenverlies veel groter is – wel
8 procent – maar dat daarnaast
ook 6 procent nieuwe banen ontstaat.
Dat inzicht is volgens haar be-

langrijk voor het Europees beleid,
want bij het creëren van banen is
ander beleid nodig dan voor het
opvangen haar onderzoek niet
gekeken wat voor werk erbij
komt. „Maar ik kan me voorstellen dat een deel daarvan werk betreft waar een hogere opleiding
voor nodig is”, zegt ze. „Door
schaalvergroting verandert het
werk in de landbouw ook. Aan
de ene kant heb je voor het leiden
van grotere bedrijven meer managementkennis nodig, en aan de
andere kant is er nu ruimte voor
werkers die zich specialiseren op
een aspect van het bedrijf. In kleine bedrijven moet de eigenaar
dat zelf doen.”

WINTERTARWE – Gerard Roseboom, bedrijfsleider van proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta (Gr.) zet de
proefvelden uit voordat hij wintertarwe gaat inzaaien. Om deze velden heen wordt de tarwe gezaaid, maar de velden zelf blijven braak liggen, omdat Ebelsweerd hier onderzoek gaat doen naar de bestrijding van duist. Dit onkruid
komt veel voor op de kleiakkers van Noordoost-Groningen, waar vaak graan op graan wordt geteeld. Duist is moeilijk te bestrijden, omdat de plant resistent is tegen de meeste herbiciden die op graanakkers zijn toegestaan. Roseboom hoopt toch een middel te vinden waar het onkruid niet tegen bestand is.
Foto: Koos van der Spek

Agrobusiness

Sanivet

Hybrid Strip Drill

Onderzoekscentrum

Horizontale luchtwassers

Biosecurity BV lanceert met Sanivet een nieuw
reinigingsmiddel. Het gaat om een sterk alkalische hoogschuimende reiniger die daarmee
volgens de fabrikant zeer geschikt is voor reiniging in de agrarische sector, waar deze eigenschappen belangrijk zijn. Sanivet is universeel
inzetbaar en kan met allerhande apparatuur
en hulpmiddelen worden gebruikt. Biosecurity
claimt dat het middel bovendien de goedkoopste reiniger in zijn segment is.

Claydon, de Britse fabrikant van directzaaimachines voor strip-till-zaaien, introduceert de
Hybrid Drill op de Europese markt. De machine bewerkt alleen de bodem in de directe
omgeving van de zaai- en ontkiemingszone
en injecteert het zaaigoed er direct onder. De
onaangetaste bodem behoudt hierdoor zijn
structuur en blijft het vocht vasthouden. De
machine is verkrijgbaar in werkbreedtes van
3, 4, 4,8 en 6 meter.

Boehringer Ingelheim heeft op 27 september
een Europees onderzoekscentrum voor dierenvaccins geopend in Hannover. Het bedrijf heeft
meer dan veertig miljoen euro geïnvesteerd in
het centrum. Op dit moment werken er al 50
werknemers aan de ontwikkeling van nieuwe
vaccins voor landbouwhuisdieren. Naar verwachting zullen er in 2016 in totaal 80 hoogopgeleide wetenschappers, laboratoriummedewerkers en dierhouders werken bij het BIVRC.

Inno+ introcuceert horizontale varianten
(liggende pakketten) van al zijn chemische
luchtwassers. Deze pakketten zijn verkrijgbaar
voor de varkens-, pluimvee- en kalverhouderij
in uitvoeringen van 70, 90 en 95 procent. Het
voordeel van een horizontaal waspakket is
dat er minder vervuiling optreedt, waardoor
er minder onderhoud nodig is. De chemische
luchtwassers zijn later eventueel om te bouwen
tot (gecombineerde) biologische luchtwassers.

IVP Lab

Veestapelweerstand

Nieuw bemestingsproduct

Vanaf deze maand biedt Hurkmans ET naast
embryotransplantatie ook OPU/IVP aan aan Europese fokkers. Daarmee is Hurkmans het eerste
onafhankelijke IVP-lab in Europa. OPU/IVP is een
voortplantingstechniek die geschikt is om extra
embryo’s te produceren uit bijvoorbeeld genetisch hoogwaardige pinken of koeien. Daarbij kan
de techniek worden uitgevoerd op drachtige dieren. Hurkmans kan wekelijks OPU-sessies uitvoeren en daardoor snel drachtigheden verkrijgen.

Met Flora TMR Silage brengt VitaDos Care Products een nieuw inkuilmiddel voor gras en maïs
op de markt. In kuilen waar dit middel wordt
gebruikt, neemt het aantal gisten en schimmels
– inclusief blauwschimmel - aanzienlijk af. Daarnaast verlaagt Flora TMR Silage de gevoeligheid
voor broei van de kuil, waardoor het ruwvoer
efficiënter kan worden benut. Het silagemiddel
is niet alleen geschikt voor in de kuil, maar kan
ook aan krachtvoer worden toegevoegd.

Agrifirm Plant start vanaf 1 november met de
verkoop van Top Soil terrafert. Dit nieuwe bemestingsproduct combineert een hoog gehalte organische stof en minerale meststoffen.
Top Soil terrafert draagt bij aan een weerbare
bodem, gezond gewas en hoge opbrengst
en kwaliteit. Deze meststof valt in de BOOMregeling waardoor het uitrijden het hele jaar
mag en stikstof voor de helft telt. Het product
is afkomstig van Suiker Unie.

