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Het voornaamste doel van landevaluatie en één van de doelen van
teeltonderzoek is het aangeven en
uitwerken van opties voor mogelijke
ontwikkelingen in de landbouw. De
feitelijkeontwikkelinghangtnietalleen
afvan de technische mogelijkheden,
maarookvanpolitiekbepaaldeenzich
duswijzigende beleidsopvattingen en
van de sociaal-economische omstandigheden.Omdeoptieszolangmogelijk open te houden', is het zaak de
analysezooptezetten dat normatieve
opvattingen in een zo laat mogelijk,
stadium in het geding komen.Zo kan
ookeenvervlechting met het sociologische en economische onderzoek in
eenvroegstadiumwordenvermeden;
zonder deze vervlechting is het probleemal moeilijk genoeg.
Inderdaad, alles hangt met alles samen,maar hóe is maar heel ten dele
bekend.Om deze partiële kennis toch
zoveel mogelijk ten nutte te maken,
wordt gebruik gemaakt van een
hiërarchische benadering. In dezegeschematiseerde benadering wordt op
het.hoogste hiërarchische niveau het
aantal factoren dat de groei van gewassen mogelijk kan beïnvloeden,
drastisch verminderd door te veronderstellen dat beperkende groeifactoren die geëlimineerd kunnen worden, ook werkelijk geëlimineerd zijn.
Op successievelijk lagere hiërarchischeniveaus worden die factoren die
°Phet hogere niveau variabel waren,
9efixeerd gedacht en de invloed van
e
endeelvandedaar eerst opgeheven
v
eronderstelde beperkingen in beschouwing genomen. Dit leidt tot een
vereenvoudiging van de probleem-

stelling als de uitkomsten van modellenophethogereniveauzinvolkunnen
wordengebruikt ophet lagereniveau.
Deze wijze van werken wordt eerst
nadertoegelicht aande handvan een
schematischevoorstellingvandeanalyse en vervolgens worden de meest
belangrijke aspectenwatverder uitgewerkt.Tenslottezaleen methode van
synthese van bedrijfssystemen worden voorgesteld, waarbij de normatieveuitgangspuntenduidelijkworden
aangegeven.

eenschematischevoorstelling
De hiërarchische analyse is schematisch voorgesteld in het diagram
vanfiguur 1.Inderechthoekenvande
tweede rij van het diagram zijn de
factoren weergegeven die uiteindelijk
de produktiemogelijkheden bepalen.
Klimaat en grond zijn gegevenheden
voor eenbepaalde streek.Samen met
de aan te brengen cultuurtechnische
verbeteringen bepalen deze het landhoedanigheidsniveau.Deeigenschappenvanteverbouwen gewassen kunnen verbeterd worden door veredeling; erbestaateenredelijkzichtopde
mogelijkheden (De Wit et al., 1979).
Gegeven het landhoedanigheidsniveau ligt het mogelijke opbrengstniveau voor vrij lange tijd vast. Het
verdereprobleem isnunietzozeer het
vaststellen van één of andere
produktiefunctie die het verband aangeeft tussen opbrengst en alle combinatiesvan nogbeïnvloedbaregroeifactoren: dit zou trouwens onbegonnenwerk zijn. Erkanvolstaan worden
methetvindenvaneenredelijkecombinatie van groeifactoren die leidt tot
dit mogelijke opbrengstniveau, redelijkgeziendehuidigekennisvanzaken.
Dit opbrengstniveau wordt dus tezelfdertijd gezien als een afhankelijke variabele bepaald door gewaskeuze, en
landhoedanigheidsniveau en als een
onafhankelijke variabele die de inzet
van produktiemiddelen dicteert. Deze

dubbelfunctie wordt weerspiegeld in
derichtingvandepijleninhetschema:
naar het opbrengstniveau toe en van
het opbrengstniveau af.
Bij de produktiemiddelen gaat het om
materiële middelen en veldwerk. Het
veldwerkdatnodigis,kanomschreven
worden in fysieke termen, zoals het
aantal keren ploegen,eggen,wieden,
delengtevanaan-enafvoerlijnen enz.
De hiervoor benodige tijd hangt niet
alleen samen met het opbrengstniveau,maarookmethetlandhoedanigheidsniveau zelf. De tijd waarin deze
werkzaamheden uitgevoerd kunnen
worden, hangt nauw samen met het
weer en de aard van de grond. Bij de
uitvoering van het veldwerk zijn er
grotesubstitutiemogelijkheden tussen
het gebruik van arbeid en machines
met de daarbij behorende brandstof.
Debenodigdemateriëleproduktiemiddelen worden onderverdeeld in opbrengstverhogende en opbrengstbeschermende middelen. Opbrengstverhogenden middelen zijn zaken als
water, mineralen en stikstof. De
hoeveelheden die hiervan nodig zijn,
hangen direct samen met het opbrengstniveau, met de aard van de
grond en met de regenval. Kenmerkendvoordezeproduktiemiddelen
is dat zij niet vervangen kunnen worden door handarbeid. Dit Is heel andersvoorde opbrengstbeschermende
middelen, de biociden. Daarbij bestaan keuzemogelijkheden zoals tussen het arbeids-iritensieve wieden en
het gebruik van herbiciden, of tussen
het rupsenvangen enzedoodspuiten.
Het rechthoekje - landgebruikstype geeft een eerste synthese aan van de
interactietussendefactoren waarmee
men te maken krijgt bij de beschouwing van vruchtwisselingen op een
bepaalde
oppervlakte.
Bedrijfssystemen bestaan uit een combinatie
van oppervlakken met verschillende
landgebruikstypen en landhoedanigheidsniveaus, en zijn niet alleen technisch maar ook sociaal-economisch
bepaald.Hierkomenwe nogopterug.
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produktieniveau
Het hoogste landhoedanigheidsniveau isin de praktijk lang niet altijd
bereikbaar. Het is per definitie dat
niveau waarbij water, mineralen en
stikstof op geen enkele moment beperkend zijn, en de opbrengst dus
alleen samenhangt met de aard van
hetgewasenhetverloopvan straling
en temperatuur. Er zijn simulatieprogramma's beschikbaar waarmee
dedanbereikbarepotentiëleopbrengsten van gesloten, groene gewasoppervlakken berekend kunnen worden en die onder uiteenlopende
omstandigheden geëvalueerd zijn op
hun bruikbaarheid. Hiervoor wordt
verwezen naar de Wit et al. (1978,
1979). Deze programma's leveren
tevens potentiële transpiratiesnelheden, zodat bij gegeven klimaat,
grondsoort en drainage-omstandigheden de totale waterbehoefte ook
berekendkanworden.Voordemeeste
klimaatsgebieden zijn ook voldoende
gegevens beschikbaar over demogelijkheidvandeverbouwvandebelangrijkegewassenenvoorhetsamenstellenvanzogenaamdegewaskalenders:
tijdvanzaaien,opkomst,bloei,rijping
enz. De theoretische en praktische
gegevens kunnenvoor devan belang
zijnde gewassen gecombineerd worden tot eenvoudige rekenprogramma's diehetverloop vandegroei,de
verdamping en de economisch van
belang zijnde opbrengst als uitvoer.
HetprogrammavanVanKeulen(1976)
voor natte rijst is hiervan een goed
voorbeeld.Dezeprogramma'skunnen
direct
worden
toegepast
in
geïrrigeerde gebieden, maar de
uitkomstenworden ookgebruikt voor
opbrengstberekeningen bij minder
vergaandeontginningen.
Bij een tweede landhoedanigheidsniveauisdewaterbeheersing zogoed
dat perioden met wateroverlast
verwaarloosbaar zijn. De watervoorziening van het gewas is afhankelijk
vanderegenenmogelijkenigeaanvullendeberegening.Devoorziening met
mineralen enstikstof wordt nog opti-

maalverondersteld,zodat chemische
eigenschappen van de bodem nog
altijd buiten beschouwing blijven.De
fysischeeigenschappenvandebodem
enhetregenvalpatroonzijnechtervan
doorslaggevendbelang.Opbasishiervan wordt de waterbalans gesimuleerd, en hiermee kunnen perioden
met watertekorten worden opgespoord,die leidentot reductie vande
potentiële transpiratie gedurende de
groei en daarmee van de groeisnelheid. De simulatieprogramma's
werken op dagbasis (Van Keulen,
1975;MakkinkenVanHeemst,1975)of
voor perioden van enkele weken tot
eenmaand(Arbab,1972;Buringh.Van
Heemst en Staring, 1975). Ze zijn zo
opgezetdatookdevochttoestandvan
debovengrondendaarmee hetaantal
werkbareurenwordtbijgehouden,een
belangrijk gegeven wanneer het gaat
omdesynthese.vanbedrijfssystemen.
Bij een derde landhoedanigheidsniveauisernauwelijksgrondverzet,en
wateroverlast wordt alleen vermeden
voor zover dit mogelijk is door eenvoudige modificaties van detopografie.Demogelijkhedenvantoestroming
van water en wateroogsten worden
ook in beschouwing genomen. De
waterhuishouding ishiervaakzocomplexdatmodellenonsnogteveelinde
steek laten, maar anderzijds sluit de
situatie vaak zo1 nauw aan bij de bestaande toestand dat kaart- en beeldmateriaal, liefst geïnterpreteerd met
behulp van plaatselijk bekende
deskundigen, uitkomst kan bieden.
Kennis van de situatie ter plaatse is
trouwens ooknodig om, beter dan in
een overzichtsartikel kan, het landhoedanigheidsniveau te karakteriseren.
De rekenprogramma's zijn het beste
uitgewerkt voor semi-aride gebieden
(VanKeulen,1975,1980;VerslagPPSproject, 1980). Ook voor dit landhoedanigheidsniveau wordt in eerste
instantie aangenomen dat de mineralen-enstikstofvoorziening optimaalis.
Het is echter gebleken, dat zowel in
semi-aridegebiedenmetwinterregens
als in die met zomerregens alleen bij

heellageregenval,hetwater in plaats
van de nutriënten beperkend is.
Daaromwordt,zoalszalblijken,vooral
bijhettweedeenderdelandhoedanigheidsniveau veel aandacht geschonken aan de onbemeste situatie. Het
gaat niet alleen om de opbrengst,
waterbalans enwerkbare uren bijeen
bepaald landhoedanigheidsniveau,
maar ook om de omschrijving vande
werkzaamhedendienodigzijnomeen
bepaaldniveautebewerkstelligen.Het
gaat hierbijvooral om de hoeveelheid
vegetatie en stenen die verwijderd
moetenworden,hetaantalm4(volume
x afstand) grondverzet en de aan te
leggen infrastructuur. Dit aspect van
de analyse is voorgesteld in de
bovensterijvanhetschemainfiguur1.
De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden in handarbeid. Maar
vaak alleen in theorie, doordat de
meestegemakkelijkteontginnengrondenalontgonnenzijnendoordat inde
teontginnen gebieden de bevolkingsdichtheid nog aleens laag is.Zelfsde
Chinezen zijn tot de conclusie gekomen dat het vaak onvermijdelijk is,
machinaal geweld te gebruiken.
Daarom is het nodig de uit te voeren
werkzaamheden voor verschillende
mechanisatieniveaus te analyseren.

opbrengstverhogende
produktiemiddelen
Bij het berekenenvande opbrengsten
voor deverschillende hoedanigheidsniveauswordt hetwateralsproduktieverhogend middel voldoende in de
beschouwingbetrokken.Ditgebeurtin
de veronderstelling dat stiktstof en
mineraleninniet-beperkendehoeveelhedenvoorhandenzijn.Doorgaandop
dezelfdewegwordtnudestikstofvoorziening beschouwd onder de veronderstelling dat de voorziening met
mineralen nog steeds optimaal is.
Deze bijzondere positie heeft stiktstof
te danken aan de hoeveelheid die
ervan nodig is,deprijs endebeweeglijkheid in de grond en tussen plant,
grond en lucht.
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'••Eenschematische voorstelling van de
analyse.
2

-Het verband tussen opbrengst en
stikstofgift (kwadraat A),uiteengelegd in
het verband tussen opbrengst en opname (kwadraat B) en opname en gift
(kwadraat C).
opbrengst

energie

Dewerking van dit element wordt in
navolging van De Wit (1953) nader
gekarakteriseerddoordegebruikelijke
curvenvanopbrengsttegengift uiteen
te leggen in een curve van opbrengst
tegen opname en een curve van opnametegen gift,zoals infiguur 2.Het
verbandtussenopbrengst enopname
(kwadrant B) is van het bekende verzadigingstype, maar het verband tussenopnameengift isrechtlijnig inhet
van belang zijnde traject. Dit is voor
rijst uitvoering gedocumenteerd door
VanKeulen(1977).Uitgaandevandeze
voorstelling kan het probleem van de
stikstofwerking uiteengelegd worden
invierdeelproblemen,dieindegrafiek
schematischaangegevenzijndoorRomeinse cijfers.
De beginhelling van de opbrengstopnamecurve(I)isgewasbepalenden

in de meeste gevallen onafhankelijk
van klimaat of grondsoort. Voor
granen isdewaarde ca.70kgzaad/kg
N.Hetmaximaleopbrengsniveau (II)is
indevorigeparagraafuitvoerigaande
ordegeweest.Dedaargenoemde modellen leverenook hetverloopvanhet
vochtgehalte gedurende het seizoen
endewegzijgingvanwater.Hierwordt
nu verondersteld dat de waterbalans
onafhankelijk is van de stikstofvoorziening. Deze toch wel aanvechtbare
veronderstelling wordt gemaakt omdateenkwantitatieve behandelingvan
deinteractie tussenstikstof- enwatervoorziening niet alleen moeilijk is,
maar ook omdat dit in de meeste
gevallen eente gedetailleerde kennis
van de groeiomstandigheden vraagt.
De waterhuishouding beïnvloedt de
processen van denitrificatie en uitspoeling van nitraat in de modellen
van de stikstofbalans en daarmee de
uitbating van de gegeven stikstof.Dat
is het door de plant opgenomen gedeelte van de jaarlijks toegediende
hoeveelheid, dus de helling III, liefst
berekend voor de evenwichtssituatie
vanelkjaareenzelfdegift.Deuitbating
varieert van 10 procent bij het veel
voorkomende onverstandige gebruik
op slecht ontgonnen gronden, tot 80
procent bij oordeelkundig gebruikonder gunstige omstandigheden.
Deuitnatuurlijkebronnenbeschikbare
hoeveelheidstikstof isvaakzolaagdat
deze het minimumgehalte (helling I)
teruggerekend kanworden uit deverspreide opbrengstgegevens die beschikbaarzijn (VanKeulen,1977).Ditis
vooralsnogeenvoudiger enväakbeter
dan gebruik te maken van de uitkomsten van bestaande stikstof-omzettingsmodellen,waarbijvooralhetdefiniërenvandetegenwoordigetoestand
in voor de modellen zinvolle parameters een hachelijke zaak is. Onbemestisdekorrelopbrengst vanveel
graangewassen rondde 1000kg/haen
deopnameaanstikstoftegende14kg/
ha,maarafhangendvangrondsoorten
groeiomstandigheden kunnen deze
getallen eenfactortweenaarbovenof
beneden variëren. Deze paar kg stik-
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stof meer of minder is onbelangrijk
voorde betere hoedanigheidsniveaus,
maar kan het verschil betekenen tussen armoede of overvloed voor mensen die het zonder technische verworvenheden moeten stellen.
BijCaenMgeninwatmindere matebij
PenKgaathetvooralom eenvoorraad
bemesting. De vraag die ten aanzien
vandezeelementen beantwoord moet
worden, kan ook in een aantal deelproblemen worden vertaald: Ishet ten
tijde van de ontginning nodig een
voorraadbemesting toe te dienen om
devruchtbaarheid opeenpassend peil
tebrengenenomwelke hoeveelheden
gaat het dan? Inhoeverretreedt fixatie
en uitspoeling op en hoe groot is de
onttrekking door het gewas en met
welke periodieke giften dienen deze
verliezen te worden opgevangen?
Voor Ca en Mg levert beantwoording
van deze vragen vrijwel nooit grote
moeilijkheden op, maar dit houdt niet
in, dat de bemesting zelf altijd even
eenvoudig is. Er zijn nogal wat zure
gronden, ver verwijderd van kalkformaties. Bij kali gaat het vooral om
de herkenning van de gronden met
sterk kalifixerende eigenschappen.
Fosfaatbemesting zonder stikstofbemesting werkt vaak aanzienlijk
opbrengstverhogend, maar de stikstofonttrekking stijgt dan navenant,en
dit leidt tot snelle uitputting (Verslag
PPS-project, 1980). De P-bemesting
moet daarom afgesteld worden op het
niveau van de N-bemesting. In de
praktijk gebeurt dit door combinatie
van grondanalyse, gewasanalyse
en bemestingsproeven, maar bij gebruikswaardeonderzoek gaat het
vaak om het kwantificeren van de Pbehoefte voor landgebruikstypen die
nog niet bestaan. Dit vraagt een vrij
gedetailleerde analysevan deelementen vandeP-cyclus, zoals door Cole et
al. (1977) is uitgevoerd voor het organische fosfaat en door onder meer
Beek (1979)voor het chemisch gebondenfosfaat. Mede in het kader van het
hier beproken onderzoek worden pogingen in het werk gesteld de cyclussente integreren, maar waarschijnlijk

zal nog een tijd lang ook veel op
plaatselijk ervaring moeten worden
afgegaan.

onderscheidgemaakt kanworden naar
grondsoort, niveau van training, enz.
zonder plaatselijke bodemkennis.

de arbeidsbehoefte

synthese van bedrijfssystemen

Bij de berekening van de mogelijke
opbrengsten is ook het aantal
werkbare uren geschat en zijn zogenaamde gewaskalenders samengesteld.Hetisverder nietbijzonder moeilijk aan te geven welke werkzaamhedengedurende deverbouw van een
gewasverricht moetenworden.Detijd
die voor de uitvoering van deze werkzaamheden nodig is, hangt af van het
mechanisatieniveau, waarvan we er
vier onderscheiden: handwerk, dierlijke tractie, lichte mechanisatie met
tweewielers en volledige mechanisatie.

De boven beschreven analyse leidt tot
tabellarische overzichten waarbij niet
alleen per streek, per landhoedanigheidsniveau, per mechanisatiegraad
en per gewas de opbrengst gegeven
wordt, maar ook de benodigde
produktiemiddelen en de benodigde
hoeveelheid arbeid in de tijd, het aantal werkbare uren enz. Alleen al om
hier enige orde in te krijgen, is het
noodzakelijk de gegevens samen te
vatten op basis van bedrijfssystemen.
Echter, welke bedrijfssystemen in de
praktijk tot ontwikkeling komen, hangt
niet alleen af van de stand van de
techniek, maar ook van de historisch
gegroeide situatie, de sociaaleconomische omstandigheden en.de
politieke inzichten.
De behandeling van dit complex
vraagt
interdisciplinaire
samenwerking op een nog veel hoger niveau
dan hier het geval is; dat iszo moeilijk
dat het de moeite loont na te gaan of
vanuit de bio-technische invalshoek
niet wat meer over bedrijfssystemen
gezegddanworden.Hiertoe moet men
uitgaan van enkele richtinggevende
dus normatieve veronderstellingen.
Zozijnwij van planonste beperken tot
het gezinsbedrijf van vrouw, man en
twee meewerkende kinderen en tot
vier vruchtwisselingen met het accent
respectievelijk op granen, wortel- of
knolgewassen, vezelgewassen en
zaadleguminozen. De invulling van
dezevruchtwisselingen met specifieke
gewassen gebeurt op grond van praktijk- en proefstationkennis in de regio
zelf of in vergelijkbare streken, maar
moet ten dele arbitrair blijven.
Danzijnwe van plan ons het volgende
af te vragen. Hoe groot zou het bedrijf
moetenzijnvoor een maximale benuttingvandebeschikbare arbeidskracht?
Gedurende welke perioden in het seizoen is dearbeidskracht beperkend en
hoe kan hieraan tegemoetgekomen

De taaktijden voor de telkens weer
voorkomende werkzaamheden zijn
voor gemechaniseerde vormen redelijkbekend(VanHeemstetal.,in prep.).
Het blijkt echter dat de landbouwkundige instituten nauwelijks aandacht besteedhebben aan handarbeid
en dierlijke tractie, en dat gegevens
over tijdsbeslag op dit niveau vrijwel
alleenafteleidenzijn uit sociologische
en antropologische studies, en dan
alleen nog bij benadering.
De arbeidsbehoeften lopen uiteraard
ver uiteen. In uren per hectare: 750
voorspittenenwatdaarvoor doorgaat,
35voor ploegen met paarden, 15 voor
ploegen met eentweewieler en 5 voor
ploegen met eennormaletrekker. Eenmaal wieden met een hak kost ongeveer 100 uur, maar met herbiciden en
een trekkerspuit enkele uren per hectare. Bestrijding van ziekten en plagen
gebeurt vrijwel altijd met behulp van
biociden. Het probleem is hier niet
zozeer de tijdschatting als wel de
schatting van de opbrengstderving bij
geenbestrijding endaarmeede beoordeling van de noodzaak.
Samenvattend kangesteldworden dat
redelijk bruikbare taaktijden beschikbaar zijn voor de vier mechanisatieniveaus, maar dat de spreiding van de
basisgegevens zo groot is dat geen

landbouwkundig tijdschrift/pt 92(1980) nr.2-53

worden door verdere mechanisatie?
Hoeveel arbeid blijft onbenut gedurendeandere perioden,en kan hier
eennuttige bestemming aangegeven
wordendoorverbeteringvanhetlandhoedanigheidsniveau of door de verbouwvananderebijgewassen?Inhoeverre wijzigt zich de grootte van het
bedrijfbijwijzigingvandeverhouding
hoofdgewas/bijgewassen? Welke en
hoeveel opbrengstverhogende en
opbrengstbeschermende produktiemiddelen zijn nodig en wat zou het
opleidingsniveau van de boer moeten
zijn?
Wehebbenmaximaaltemakenmet64
bedrijfssystemen die verkregen wordenuit een combinatie van vier landhoedanigheidsniveaus (incusief kaalslag met en zonder bemesting), vier
mechanisatieniveaus en vier vruchtwisselingen.Maximaal,omdatzekerin
elkeregio een aanzienlijk deel van de
combinaties om voor de hand liggenderedenen al bij voorbaat uitvalt.
Hetvoordeel van zo'n systematische
opzetis dat streken en landen onderüngvergelijkbaarworden.Vergelijking
m
et de landoppervlak/gezinsverhoudingen het bestaande landhoedanigheids- en mechanisatieniveau maakt
het wellicht mogelijk aan te geven
waarzichkansen kunnen voordoen of
spanningen kunnen ontwikkelen.
Welkevandezesystemen economisch
uitvoerbaarzijn,ofomandereredenen
aldan nietaanvaardbaar,onttrektzich
aan dezeanalyse.

nawoord
Dit artikel bevat zoveel speculatieve
elementen dat het onder de verantwoording van twee auteurs verschijnt. De tekst zou echter niet tot
standgekomenzijnzondergebruikvan
interne rapporten van discussies met
de Wageningse medewerkers van de
Stichting Onderzoek Wereldvoedselvraagstukken (SOW):J.A.A.Berkhout,
P. Buringh, P.M. Driessen, H.D.J. van
Heemst enJ.J.Merkelijn.
Aan veel aspecten van het omvangrijke probleem wordt actief gewerkt,
maar over de synthese van bedrijfssystemen wordt nog alleen maar gedacht. Het is op dit niveau dat de
WageningseSOW-groep hetbasismateriaal moet leveren voor de Amsterdamse leden die belast zijn met de
ontwikkelingvansociaal-economische
modellen. En hier worstelen we nog
steeds met het oude probleem dat
economenvragenstellenwaaroptechnici geen antwoord hebben, en technici antwoord hebben op vragen die
economennietstellen.Maarwevorderenwel.
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