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STELLINGEN

1.

De toepasbaarheid van stro-ontsluiting met ureum in de praktijk wordt meer
bepaald d o o r ; sociaal-economische randvoorwaarden dan door technische
perfectionering van de methode.
Dit proefschrift.

2.

Het is onjuist om stro een slecht veevoer te noemen zonder 'daarbij aan te geven om
welk bedrijfsstelsel het gaat.
Dit proefschrift.

3.

Het onderscheid tussen tropische en gematigde gebieden als basis voor een indeling
van landbouwstelsels versluiert het' zicht op meer fundamentele aspecten van
systeemgedrag.
Dit proefschrift.

4.

Het gebruik van analogieën bevordert het inzicht in algemeen systeemgedrag.
Dit proefschrift.

5.

Duurzaamheid van een subsysteem kan niet worden gedefinieerd zonder te letten
op de duurzaamheid van het hele systeem. Dit principe wordt onderkend in het
zoeken naar een "communal ideotype", maar het wordt geweld aangedaan met een
beleid dat eenzijdige nadruk legt op de vrijheid en/of ontwikkeling van het
• individu.
Volgt uit dit proefschrift.

6.

Het begrip "best technical means" houdt in dat een beperkende factor het meest
efficiënt wordt gebruikt wanneer de beschikbaarheid van de andere produktiefaktorén zo goed mogelijk daarop is afgestemd. Dit houdt niet in dat produktietechnieken gebaseerd op hoge niveau's van externe inputs automatisch leiden tot
efficiënte benutting van de produktiefaktoren.
Vrij naar: WRR, 1992, Grond voor Keuzen, vier perspectieven voor de Landelijke
gebieden in de Europese Gemeenschap, Wetenschappelijke raad voor het regerings-beleid,
Sdu Uitgeverij, 's Gravenhage, 1992; C.T. de Wit, 1992, Resource Use Efficiency in
Agriculture, Agric. Systems, 40, p. 125-151.

7.

Het is onjuist om een scherpe scheiding aan te leggen tussen filosofie en wetenschap.
Vrij naar Gjertsen, D., 1989, Science and Philosophy, past and present. Penguin Books,
London/New York.

8.

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en het omgaan'met schaarse hulpbronnen
is geboortebeperking voor dichtbevolkte ontwikkelingslanden wat consumptiebeperking is voor de zgn. ontwikkelde landen.

9.

Het is algemeen menselijk gezien goed dat "de muur" en de totalitaire Oostblok
regimes zijn gevallen, maar het is onjuist dat het Westen daaraan zijn politieke gelijk
meent te kunnen ontlenen,

10.

De geheel of gedeeltelijke uitschakeling van negatieve terugkoppeling in de
maatschappij schept voorwaarden voor chaotische ontwikkeling.

11.

De effectieve gemiddelde snelheid yan een privé auto ligt, als alle kosten in
aanmerking genomen worden, veel dichter bij de 10 dan bij de 100 k m per uur. De
fiets wordt dan een aantrekkelijk alternatief.
Vrij naar Illich, I.D., 1974, Energy and Equity, Harper & Row Inc., New York

12.

Aan innoverend landbouwkundig onderzoek dient niet minder maar méér belang
toegekend te worden, in een wereld waar de vraag naar voedsel eerder zal toenemen
• dan afnemen.

13.

Het schrappen van de evolutietheorie uit een wetenschappelijke opleiding getuigt
van de verkeerde opvatting dat een theorie een waarheid is, in plaats van een stap
op de weg naar beter begrip.

14.

Het feit dat de schuld van de recente overstromingen en bijna-overstromingen door
sommige mensen werd gelegd bij de "groenen", laat zien dat omkering van oorzaak
en gevolg een reëel proces is in de maatschappij.

Stellingen behorende bij het proefschrift: Cattle, straw and system control, a study of straw
feeding systems, f.B.Schiere, 26 mei 1995
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Schiere, J.B., Cattle, Straw and System Control, a study of straw feeding systems (Vee,
Stro en Systeembeheersing, een studie over strovoederingssystemen)
Straw is an important animal feed in many farming systems of the world. It can be fed in
different ways, and for a variety of objectives. An analysis of the role of straw is therefore
undertaken to explain the usefulness of straw feeding methods in different systems.
Automatically this leads to the question about the role of straw in the drive and shape of
farming systems. A review of backgrounds and approaches of Farming Systems Research
(FSR) is given to serve as a background for the discussions. After that, this thesis proposes
a classification of farming systems that reflects a form of system evolution with different
degrees of system control. The classification also provides a framework that tentatively,
explains the usefulness of straw feeding methods over a large range of systems. Based on
feeding trials and a review of literature, a set of feeding values and animal responses are
obtained that help to understand the economics of some specific straw feeding methods:
urea treatment of straw and/or supplementation with better feeds. It is shown that the
feeding of urea treated straw is best feasible in conditions with a) medium levels of
individual animal output in terms of milk and meat, b) limited access to better quality feeds
and c) access to required inputs such as urea. The calculations are tested from a nutritional
angle as well as from an approach that distinguishes between high and low input
agriculture; here called closed and open systems. The results are used for thought
experiments that explore the possibilities to adjust feed and animals in different
combinations for maximum system output. This shows that mutual adjustment of resources
and (subsystem production objectives is necessary for maximum system output. This
conclusion agrees with concepts from thermodynamics, information theory and ecology,
branches of science that also help to explain the drive and shape of systems.
Ph.D. thesis, Department of Animal Production Systems, and Department of Agricultural
Economics, P.O.Box 338, 6700AH Wageningen, The Netherlands.

VOORWOORD
Na terugkeer in Nederland ben ik ongeveer in 1987 begonnen met denken over dit
proefschrift, o.a. bedoeld om mijn tropenkennis meer algemeen toepasbaar te maken. Het
begon met het feit dat ik vanuit Sri Lanka de beschikking had over gegevens van
dierproeven betreffende het gebruik van stro als veevoer. Uiteindelijk is slechts een deel van
de Sri Lankaanse gegevens gebruikt voor dit proefschrift (vooral in'de secties 3 en 4). Hoe
langer hoe meer is het een zoektocht geworden naar beter begrip van de wisselwerking
tussen het gedrag van landbouwsystemen en de introduktie van technologieën. Een en
ander was geïnspireerd door het werk aan het B I O C O N project in India, deelname aan
adviseringsmissies, onderwijs en het schrijven/editen van boeken en beleidsnota's. Soms
gebeurde het schrijfwerk in een kantoor in Engeland of op een bovenkamer in Utrecht,
afgesloten van de Wageningse omgeving. Het meeste denk- en leeswerk gebeurde in
wachtkamers, in 'het veld' van verschillende landen, op reis in trein, vliegtuig of boot, in
hotels en guesthouses, en thuis aan de keukentafel.
Bewust heb ik het verhaal de kans gegeven zich zelf te vormen, maar terugkijkend kan ik
zeggen dat het geheel de karakteristieken heeft gekregen van een 'damning objective', een
begrip dat in Hfdst. 5.2 wordt uitgewerkt. Uiteraard waren mijn eigen "resources" te
beperkt voor deze klus. Vooral mijn vrouw en kinderen hebben het een en ander van nabij
meegemaakt en mij gesteund. Daarnaast zijn er zoveel anderen, in binnen en buitenland,
op hoge en lage posities die allen op hun eigen - vaak onvermoede - wijze bijdroegen. Jan
de Wit heeft wellicht de meest direkte rol gespeeld met zijn fundamentele kritiek,
filosofische kommentaar én hulp bij de konkrete uitwerking. Verder waren er natuurlijk
vele andere mensen die kritische vragen stelden, suggesties deden of literatuur natrokken
en aangaven. Hoewel 'native english speakers' hebben geholpen om taalfouten te
verbeteren, ligt de schuld van lange zinnen en taalfouten bij mijzelf. De meeste reviewers
van individuele hoofdstukken staan genoemd aan het eind van de betreffende, hoofdstukken,
maar speciale dank ben ik verschuldigd aan Gerard Oomen, Arend Jan Nell, en prof. Leen
't Mannetje voor de inhoudelijke gesprekken, en aan Erna Minten en Arno Maas voor hun
geduldige advies en hulp bij het afwerken. Last but not least wil ik mijn promotoren
bedanken, prof. Dick Zwart en prof. Jan Renkema, die zich wel eens zullen hebben
afgevraagd wat voor orde er uit deze 'chaos' tevoorschijn zou komen. De collega's van de
afdeling Dierlijke Produktie Systemen, en met name mijn nieuwe baas, prof. Herman van
Keulen, worden bedankt voor hun begrip voor het feit dat twee maanden werk, toch nog
wel twee jaar in beslag kunnen nemen.
Bennekom, Februari 1995

aan:

Heit, Mem,
Rinske, Irene, Conny, Marcus,
Sarah N'Dipitee en Wong Cilik.

"you are right" replied Michelangelo with a sigh, "but I have not yet conceived the final dome.
I shall have to find it"
p. 745 in the paperback version of Irving Stone on the life of Michelangelo de Buonarroti: The Agony and
the Ecstasy, Signet Books, 1961 s

"[...] yet, the craftmanship of nature provides extraordinary pleasure for those who can recognise
causes in things and who are naturally inclined to phylosophy.
Aristotle, in 'de partibus Animalium', quoted by Johnson L., 1981, The thermodynamic origin of ecosystems,
Can. J. of Fisheries and Aquatic Sciences, 38: 571-590
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