Global Farmers Master Class 2014
Update – Farm Stay Derck Hulshoff

Hier 'my story' over de Farm Stay die ik gedaan heb (geschreven 9-11-14 vanaf het vliegveld van Melbourne.)
Toen ik werd gebeld om de Master Class te volgen werd mij geadviseerd om ook een "Farm Stay" te doen.
Omdat ik toch al had besloten (natuurlijk na overleg met mijn vrouw Kim) om naar Australië af te reizen heb ik
dit met beide handen aangegrepen.
Wat is er nou mooier om alleen, bij een collega akkerbouwer aan de andere kant van de wereld, in de keuken te
kijken. Ik kreeg vanuit de Rabo organisatie een naam en adres toegemaild.
De familie Sachse in Bencubbin.
Het eerste wat ik deed was op Google Maps de plaats Bencubbin te vinden waar dit lag.
Het kleine plaatsje Bencubbin ligt 3.5 uur rijden van Perth, midden in de middle of nowhere. De reis werd
geboekt, van Amsterdam naar Abu Dhabi en van Abu Dhabi naar Perth. Ook had ik een autootje gehuurd om
vanaf Perth naar Bencubbin af te reizen.
Naar wat email contact met de familie Sachse, stonden zij erop dat ik de gehuurde auto af moest zeggen en dat
zij mij op wilden halen en weg wilden brengen naar het vliegveld. Ik vond dit nogal wat overdreven en ik wilde
hen vooral niet tot last zijn. Ik had er weinig tegenin te brengen, "so I cancelled my rental car".
Ik schrijf dit omdat ik hiermee twee dingen duidelijk wil maken. De familie is zeer gastvrij (misschien zijn de
meeste Australiërs dat wel) en in Australië is 3.5 uur rijden geen probleem. Als we in Nederland 3.5 uur in de
auto moeten zitten denken we al dat we al een wereldreis maken. Ik heb erg veel geluk gehad dat ik een paar
dagen met deze familie door mocht brengen omdat zij zo ontzettend gastvrij en open waren.
Zaterdagmiddag 1 november landde mij vliegtuig in Perth en Margo Sachse zat mij keurig op te wachten. Na
3.5 uur rijden werd ik voorgesteld aan de man des huizes nl. Tony Sachse. Ik ontmoette hem op een groot
tarweveld waar zij aan het combinen waren. Het combinen was bijna klaar voor die dag omdat het donker
begon te worden. Het kwam goed uit dat ik even kwam helpen want er moesten een paar machines, auto's en
trucks verplaatst worden omdat het veld bijna geoogst was. Er moesten twee pick-up trucks verplaatst worden
en twee combines en een service truck en een fire truck. Hier in Australië is het zo droog dat het verplicht is om
tijden de oogst een brandweerwagen paraat te hebben
mocht er wat gebeuren.
Nadat deze voertuigen verplaatst waren reden we naar
de boerderij en genoten we van een BBQ.
Zondag werd er maar een halve dag geoogst, omdat er
een harvest ban en een fire ban werd afgeroepen. Dit
betekend dat er niet geoogst mag worden en niet met
vuur gewerkt mag worden (bijv. lassen of BBQ-en).
Deze berichten krijgt de boer per sms van een
overheids (staats) instantie.
De reden hiervoor was dat het zondag heel hard
waaide en het erg warm was (43 gr C.). Dus als er iets
zou gaan branden dan was de kans groot dat zich snel
zou verspreiden.
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Samen sterker

's Middags werd ik uitgenodigd om mee te gaan naar de wekelijkse zondagmiddag tennis. Deze middag was erg
gezellig en werd afgesloten met, ja alweer een BBQ. Margo Sachse vertelde mij dat dit eigenlijk wel het enige
sociale ding was in de buurt en dat zij zich daarvoor inzette (regelen van salades en vlees). Het tennissen viel
erg tegen omdat het zo hard waaide. Ik werd geïntroduceerd bij alle mensen die er waren (ik denk zo'n 30). De
fire ban was inmiddels opgeheven en er mocht na het tennissen worden geBBQed.

Maandagmorgen werd er vroeg gestart met combinen en duurde tot 's avonds. Tijdens die dag heb ik Tony met
allerlei dingen geholpen, vrachtwagenbanden wegbrengen ter reparatie, verplaatsten van de auto's naar een
nieuw graanveld. Hij liet mij van allerlei dingen doen, nl combinen en met de roadtruck (meer dan 50 ton
lading) meegaan om graan naar de coöperatie te brengen. Ook heb ik op zijn zelfrijdende spuit rond gereden en
in zijn vliegtuig gezeten. Hij nam veel tijd vrij om mij van alles te laten en veel te vertellen.
Enige feiten over de Sachse farm:
ongeveer 11.000 hectare (dry land= geen irrigatie) met hoofdzakelijk wintertarwe en een beetje koolzaad
1 zaaimachine
1 spuit
1 rupstrekker
2 combines
1 road truck
en van allerlei machines eromheen.
Met bovenstaande wil ik aantonen dat het machinepark zeer efficiënt gebruikt wordt!
Het zaaien gebeurt in shift's, 24/7, totdat het klaar is.
Het spuiten gebeurt 2 a 3 keer.
De capaciteit van 1 combine is tussen de 120 en 200 ha per dag afhankelijk van de opbrengst.

De grondprijs is ongeveer 300 tot 400 euro per ha
Margo, Tony en ik hebben veel gepraat ’s avonds tijdens en na het eten, in de auto van en naar het vliegtuig en
natuurlijk tijdens het werk. Zij waren zeer open naar mij toe en ik (hopelijk) naar hun.
Tony is 55 jaar en Margo is jonger maar ik heb niet naar haar leeftijd gevraagd. Zij hebben 3 kinderen en de
oudste Ben, 23 jaar oud, heeft interesse in de boerderij en werkt sinds 2009 volop mee.
Tony maakt zich op dit moment vooral zorgen over de opbrengst van zijn gewassen. Afgelopen groeiseizoen is
er maar 150 mm regen gevallen en dat is te weinig. Hij kan nl. Niet beregenen. Tot nu toe oogst hij gemiddeld
1,4 ton per ha. In een heel goed groeiseizoen oogst hij het dubbele (2008). Deze fluctuaties in opbrengst
maken natuurlijk ontzettend veel uit voor de winst- / verliesgevendheid.
Tony vroeg mij hoe ik dacht over de klimaatsverandering. Hij maakt zich vooral zorgen voor zijn zoon Ben, dat
het structureel droger wordt en dat is een grote bedreiging voor de boerderij. Hij zal zijn tijd wel uitzingen.
Ook heeft ongeveer 800 ha 3 uur rijden ten noorden van Perth. Op deze boerderij probeert hij waterrechten
(vergunning) te krijgen en dan te verkopen. Daar zouden ook aardappelen geteeld kunnen worden omdat de
grond daar (veel beter dan in Bencubbin) voor geschikt is. Hij had een aanbod van PepsiCo om aardappelen te
telen. Ik heb hem het advies gegeven dat hij niet zomaar 50 ha aardappelen moet gaan telen zonder ervaring.
Hij en Margo zijn van plan om het bedrijf te verkopen, nadat ze de watervergunningen hebben om te kunnen
irrigeren. Hiermee kan hij een gedeelte van zijn schuld aflossen.
Wat mij bij is gebleven:
- De gastvrijheid
- De extreem grote oppervlakten
- Efficiënte gebruik van machines
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De droogte en hitte
Kleine sociale omgeving
Makkelijk het bedrijf kunnen vergroten
Grondprijs die zakt in de omgeving van het bedrijf van Tony Sachse
Totaal geen subsidies of belastingvoordelen
Hogere inflatie en rentes
Overeenkomsten met Nederland
Zorgen over de opbrengst (winstgevendheid)
Hoge arbeidskosten (uurloon)
Zorgen over het weer
Allebei een familie bedrijf (400 versus 11.000 ha)

Groet,
Derck Hulshoff
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