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Praktijkbedrijvenmetgemiddeld 20%vandeeigenvoederoppervlakte alssnijmais zijnvergelekenmet zuiveregraslandbedrijven overdeboekjaren 1974/75t/m 1977/78.Alle bedrijven
liggenopzandgrond enhebben eenligboxenstal.Degemiddelde
oppervlakte is35,50hamet83melkkoeien.
Hetonderzoek heeftdevolgende resultaten opgeleverd:
Snijmaisheeftbijeengelijke produktieomvang enveedichtheid eenlicht positief effect ophetnetto-overschot.
Deopbrengsten enbewerkingskostengevengeenverschillente
zien.
Demaisbedrijvenhebben lagerebijkomende voerkostenen
hogerekostenvoor zaaizadenengewasbeschermingsmiddelen.
Hetverschil innetto-overschot van f45,-perkoekomtop
demaisbedrijvenniet totuiting ineenhogerearbeidsopbrengst,doordat opdemaisbedrijvenrelatiefminder
arbeid enmeer loonwerk enwerktuigenwordenaangewend.
Melkveebedrijven/Ligboxenstallen/Snijmais/Zandgronden
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Woord vooraf

Tenbehoevevanhetonderzoeknaarderentabiliteit ende
ontwikkeling vanmodernopgezette bedrijvenheeft hetLEIonder
meer eengroepmelkveebedrijveninadministratie,die snijmais
teelt opeenrelatief belangrijkdeelvandevoederoppervlakte.
Indezepublikatiewordende resultatenvandezebedrijven
indeboekjaren 1974/75 totenmet 1977/78geanalyseerd,waarbij
alsvergelijkingsmaatstaf eengroepmodernemelkveebedrijvenmet
uitsluitend grasland isgekozen.
Doordat het aantal studiebedrijven tegeringwasvoordit
onderzoek,iszowelvoordemais-alsdegraslandbedrijveneen
aanvullende keuzegemaakt uitdesteekproefbedrijvenvanhetLEIboekhoudnet.Deze aanvullende bedrijven liggenookallemaalop
zandgrond enbeschikken over eenligboxenstal.
Het onderzoek isuitgevoerd doorK.M.Veldkamp,medewerker
vandeSectieVeehouderijvandeafdelingLandbouw,onder leiding
van ir.G.J. Wisselink.
Eenwoord vandankaandedeelnemers diedoorhetverstrekkenvanhunbedrijfsgegevensditonderzoekmogelijkhebbengemaakt,ishier zeker opzijnplaats.

Dedirecteur,

DenHaag,mei 1982

Iß. deVeer

Samenvatting

De teeltvansnijmaisheeft inde zeventiger jarenin
Nederland eensterke uitbreiding laten zien.Vooral op zandgrond
past snijmais inveel opzichtengoed inhetbedrijfsplan.Opeen
groot aantalmelkveebedrijven speelt snijmaisbijdevoedervoorziening danookeengroterol.
Hetdoelvanditbedrijfsvergelijkend onderzoek is,nate
gaan oferverschil bestaat indebedrijfsuitkomstentussen
bedrijvendiesnijmais telen (minstens 10%vande oppervlakte
cultuurgrond)enbedrijven die(vrijwel)geen snijmais telen.Er
zijn echtermeerdere factorendiehetuiteindelijk bedrijfsresultaatbepalen.Daarom isbijditonderzoek getracht omtwee
groepenbedrijven tevormen,die behalve ophet puntvande snijmais,overigens zoveelmogelijkgelijkheid vertonen.Hierbijis
o.a.gelet opoppervlakte,grondsoort,staltype e.d.
Het onderzoek isgebaseerd opcijfers vanLEI-bedrijven,
zowel studie-als steekproefbedrijven,betreffende deboekjaren
1974/1975 totenmet 1977/1978.Gemiddeld overdeze4jaren
bedraagt het percentage snijmaisvande enegroep21,2%envande
anderegroep0,06%van de totalevoederoppervlakte.
De oppervlakte cultuurgrond bedraagt opdemaisbedrijven1)
gemiddeld 35,53ha enopdegraslandbedrijven1)gemiddeld 35,50
ha.Ook inhetgemiddeld aantalmelkkoeien perbedrijfkomt
tussenbeidebedrijfssystemenmaarweinig verschilvoor.
De jongveebezetting isopdeM-bedrijven echter ietsgroter
danopdeG-bedrijven enis,uitgedrukt inaantalg.v.e.,resp.
0,34 en0,29 g.v.e.perkoe.Het aantalg.v.e.perhavoederoppervlakte isopdeM-bedrijven gemiddeld3,05enopdeG-bedrijvengemiddeld 2,93.
DeM-bedrijven hebbenvanzelfsprekend eengeringereoppervlaktegrasland dandeG-bedrijven.Hierdoor isdebeweidingsdichtheid opdeM-bedrijven gemiddeld 3,88g.v.e.perhagrasland
enopdeG-bedrijven 2,93 g.v.e.perhagrasland.Devoedervoorziening met ruwvoer isopdeM-bedrijven dusvoor eendeelverschovenvangras naarmais.
Door eentegering aantal bedrijvenwashetnietmogelijkom
onderscheid aantebrengen tussendeveeslagen zwartbont enroodbont.
De ligging vandemaisbedrijven indezevergelijkingkomt
meervoor inZuid-Nederland terwijldegrasbedrijvenmeervoorkomen inMidden-enOost-Nederland.

1)

Inditrapportwordendemais-engraslandbedrijvenaangeduid alsresp.M-enG-bedrijven.

Debedrijfsvergelijkinggeeft alsuitkomst datdemaisbedrijvengemiddeld over4jaar eenlagerondernemersoverschot van
f9.752,-hebben.Eennadereanalyse leidt echter totdeconclusiedatditverschil inhoofdzaak samenhangtmetoorzaken,die
onafhankelijkvande factormaisindevergelijkingsgroepenaanwezig zijn.Alsvoorbeeldenhiervankunnengenoemd worden:
demelkprijs,deverhoudingmelkvee-jongvee,deverhoudingMRY-FH
ende totale grootveebezetting.
Omdatdoordeze factorenhet zuiveremalseffectmoeilijkte
constateren is,zijnenige correcties aangebracht.Uitgaandevan
dewerkelijkebedrijfsverhoudingenenopbrengstenvanhetgraslandbedrijf iseenschatting gemaaktvandeopbrengsten enkosten
vanhetmaisbedrijf nadatde storende invloeden zijngeëlimineerd.Hetgecorrigeerde resultaatvanhetmaisbedrijf gafals
uitkomst dathetondernemersoverschot f3.720,-hoger lagdandat
vanhetgraslandbedrijf.Opgrond hiervankanwordengeconcludeerd datmaisopdezebedrijven eengering positief effect heeft
gehad ophetbedrijfsresultaat.
De opbrengsten enkostenvanhetgraslandbedrijf envanhet
gecorrigeerdemaisbedrijf wordenvermeld indevolgendetabel.

Opbrengsten enkostenvanhetgraslandbedrijfenvanhetgecorrigeerdemaisbedrijf
Opbrengsten

Graslandbedrijf

Gecorr.maisbedrijf

melkgeld
omzet enaanwas
overige opbrengsten

252874
48863
1868

252874
48863
1868

totaal opbrengsten

303605

303605

74123
6242
29129

30443
47676
11431

70296
8477
31496
911
94152
16365
2165
30443
47676
11431

317132
-13527
60596

313412
-9807
60489

Kosten
arbeid
werkdoorderden
werktuigen
bestrijdingsmiddelen
bijkomende voederkosten
meststoffen
zaaizaden
ov.toegerekende kosten
grond engebouwen
algemenekosten
totaalkosten
ondernemersoverschot
arbeidsopbrengst

451
100551
16507

579

Uitdeze tabelblijktdatbijde correctiegeeninvloed van
demais isaangenomen bijdeopbrengsten.Ookbijdebewerkingskosten (arbeid,werkdoorderdenenwerktuigen)vertonendegecorrigeerde cijfers eengelijkniveau.Dekostenvoor loonwerk+
werktuigen zijnweliswaar hoger,dochditverschilwordtgecompenseerd door lagere arbeidskosten.
Demaisbedrijvenvertonen eengunstig effect opde bijkomendevoerkosten,datca.f80,-perkoe,of f56,-perg.v.e.
(opbasisvanvoederbehoefte)bedraagt.
Dekostenvoormeststoffen zijnintotaalvrijwelgelijk.
Dezebestaanechter opdemaisbedrijvenuitwathogerestikstofkosten perhagrasland enlagerebemestingskostenvoorhet
maisland.
Dekostenvoor zaaizaden liggen ietshoger opdemaisbedrijven.
Deoverige toegerekende kosten (gezondheidszorg vee,dekgeld,fokvereniging,rentevee)endealgemenekosten liggen
gelijk.
Dekostenvangrond engebouwen zijngelijk.Hierbijiser
vanuitgegaan datinprincipe ergeenverschil inpachtvan
grasland enmaisland hoeft tebestaan.Inde praktijkkomthet
pachtenvan zaaiklaar landvoormals tegeneenrelatiefhoge
prijsvrijveelvoor zodathierdoor extrakostenkunnenontstaan.
Opgrond vanhetgevondenverschil tussendebedrijvenkunnen
deze,betrokken opde totale oppervlakte cultuurgrond,worden
gesteld opca.f100,-/ha.Dit zoudanleiden toteenverlaging
vanhetondernemersoverschot met f3.550,-/bedrijf,waardoorhet
verschil inondernemersoverschot zouzijnverdwenen.
De totale arbeidsopbrengst ligtvrijwel gelijk.Hethogere
ondernemersoverschot opdemaisbedrijvenuit zichdusniet ineen
hogerearbeidsopbrengst.Ditwordtveroorzaakt doordegeringere
arbeidsbesteding opdemaisbedrijven.Eendeelvandemogelijkheid totvorming vanarbeidsinkomen wordt derhalve verschoven
naar desector loonwerk enwerktuigen.
Uit ditonderzoek kandeconclusiewordengetrokken,dat
evenals bijhet begrotingsonderzoek hetvoordeel van snijmaisop
bedrijvenmetvoldoende grond vooral gelegen isinde lagere bijkomendevoerkosten,die opmaisbedrijvennaarvorenkomenbijeen
gelijke oppervlakte enmelkgift perkoealsopde zuiveregraslandbedrijven.

1.Inleiding

1.1 Omvang enbetekenisvandesnljmalsteelt
De teeltvansnljmaisheeft indeafgelopen jareneenenorme
uitbreiding ondergaan.Bedroeg deoppervlakte snljmais in1970
nog6.400ha,in1980wasdeze toegenomen tot ruim139.000ha.
Menkanzichafvragenwelkeoorzaken totdezesterke
uitbreiding hebbengeleid.Indeeerste plaats levert snljmais
eengoed ensmakelijkvoervoor rundvee.Bovendien issnljmais
rijkaansuiker engeeft daardoorweinig problemen bijhet
inkuilen.Verder valthet oogstenvansnijmaishoofdzakelijkin
demaand oktober,dus opeenheelander tijdstipdanhet oogsten
vangrasvoorhooi ofkuil.Een topindearbeidsbehoeftebijde
voederwinning inde zomerwordt hierdoor afgezwakt.
Snijmais isvoortseengemakkelijkverhandelbaar produkt.Er
zijnb.v.akkerbouwbedrijvendiemais telenenditopstamofals
ingekuild produktverkopenaanmelk-en/ofvleesveebedrijven.Een
anderemogelijkheid isdatmendekoopenverkoopviademaisbank
laat lopen.Hierkomenvraag enaanbod bijelkaar enwordt erbij
de prijsvaststelling bemiddeling verleend.
Snijmais steltgeenal tehoge eisenaandegrond,waardoor
hetmogelijk isomopminder goede zandgrond eengoed gewaste
verbouwen.Eenbijkomend gunstig aspect hierbijisdatmenop
landwaarmais zalwordenverbouwd,eenvrijgrotehoeveelheid
drijfmestkwijtkan.Tenslotte heeft snijmaishet belangrijke
voordeel,datdeze zichgoed leentvoor deproduktie opverder
afgelegen percelen.Hetoogsten enconserveren vandeopbrengst
vandezepercelen iseenvoudiger terealiserendanbijgraskuil,
waarvoormeerdere oogsten perseizoen noodzakelijk zijn.Opveel
bedrijvenwerd mededaardoorhetgras opdeze percelenvervangen
doorsnijmais.
Ookhebbenveelveehoudersdoorhetbijpachtenvangrond
voor snijmais,ofdooraankoopvanhetgewasopstam,devoederbasisvanhunbedrijfkunnenvergroten.Hiermede werd dikwijlsde
grondslag gelegd vooreenuitbreiding vandeveestapel eneen
modernisering vandebedrijfsopzet.Opdezewijzeheeft snijmais
indirect eenbelangrijke rolgespeeld bijdemodernisering vande
melkveehouderijopde zandgronden.
Eenhoger saldovansnijmais t.o.v.granenkananderzijds
ookvoor eenakkerbouwer aantrekkelijk zijnomsnijmais inhet
bouwplan optenemen.

1.2 Probleemstelling endoelvanhet onderzoek
Degrote betekenisvansnijmaisbijdemodernisering vande
melkveehouderijopde zandgrondenwerd bevestigd bijeenbe10

drijfsvergelijkend onderzoekdat in1977doorhetLEIwerduitgevoerd 1). Duidelijk kwam inhetonderzochtemateriaal naarvoren
dat ereenrelatiewas tussenhetrelatievemaisaandeel (eigen
teelt,bijpachtenvanmaisland ofmaisaankoop op stam),deomvang
van demelkveestapel perbedrijf endematevanmodernisering van
debedrijfsuitrusting.Erwerdenduidelijkeverschillen inbedrijfsresultaatgevonden,die inhoofdzaak samenhingenmeteen
verbetering vandearbeidsproduktiviteit.
Bijditbedrijfsvergelijkend onderzoek,waarhetgebruikvan
snijmais gekoppeld bleek tezijnaaneenvergroting vandevoederoppervlakte eneenmodernisering vandebedrijfsopzet,komt
het effectvansnijmaisopdebedrijfsorganisatieendefinanciëleuitkomsten nietafzonderlijk naarvoren.Het isdaarbijdus
nietmogelijk omhetvoedergewas snijmais,invergelijking met
b.v.grasland,opdezepunten tebeoordelen.
Devergelijking die thansisuitgevoerd isspeciaalopdit
doelgericht.Hierbijgaathetomdevraag inhoeverrebedrijven
met eengelijke totalevoederoppervlakte,dochmet eenbelangrijk
verschil indeverhouding grasland-snijmais,zichvanelkaaronderscheiden.
Hetopnemenvanmais indevoedervoorziening tervervanging
vangrasland leidt toteenaantalverschilpunten indebedrijfsopzet endebedrijfsvoering:
a. Debeschikbare oppervlakte grasland iskleiner,waardoorhet
grasland naarverhouding meer zalwordenbeweid enminder
gemaaid.
b. Hetwinterrantsoen bestaatvooreengrootdeeluitsnijmais.
c. Een eventueelverschil invoederwaardeopbrengst vande
totalevoederoppervlakte kanzichuiten ineenhogereveedichtheid en/of eenruimerevoedervoorziening,waardoor
bespaard kanwordenopaantekopenruwvoer en/ofkrachtvoer.
d. Opdemaisbedrijvenzalnaarverhouding meergebruikworden
gemaaktvanloonwerk.Ditheeft consequenties voordearbeidsbehoefte,dearbeidsverdeling enheteigenwerktuigenpark,waardoor de totalebewerkingskostenkunnen
verschillen.
Uit eenprogrammeringsonderzoekdatdoorhetLEIwerduitgevoerd in19782)kwam naarvorendat,bijeengelijkevoederoppervlaktevan30ha,bedrijvenmet17%snijmais eenhoger
netto-overschot haddendan zuiveregraslandbedrijven.Erwas
enigeverhoging vandebewerkingskosten,dochditwerd ruimschootsgoed gemaakt door lagerebijkomende voederkostenen

1)
2)

A.Reitsma "Snijmais enbedrijfsresultaatvanmelkveebedrijven,LEI-Publ.3.71,augustus 1977
M.H.Douna "Deeconomische betekenisvansnijmais inhet
bedrijfsplanvanmelkveebedrijven,LEI-Publ.3.74,febr.1978
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bernestingskostenenietshogereopbrengsten.Indevolgendebedrijfsvergelijking zalwordennagegaan ofderdelijke effectenook
inde praktijk zijnwaar tenemen.

1.3 Deonderzochte bedrijven
InhetkadervanhetLEI-project "Onderzoek naarmoderne
bedrijfssystemen indemelkveehouderijopbasisvanstudiebedrijven"isenige jarengeledeneengroepmodernemelkveebedrijven inadministratie genomen,waaropeenrelatief belangrijk
deelvandevoederoppervlakte voor snijmaisteeltwordtgebruikt.
De bedrijvenworden indezepublikatievergelekenmetmoderne
melkveebedrijven dievrijwel uitsluitend grasland hebben.Omdat
het aantal studiebedrijven tegeringwasvoorditonderzoekis
eenaanullendekeuzegemaaktvanbedrijvenuithetLEI-boekhoudnet.
Bijdevorming vande tweegroepenbedrijven isdeeisgesteld,datdebedrijvenmet snijmais(deM-bedrijven)minstens
10%vandevoederoppervlaktemet snijmaismoetenhebben ende
graslandbedrijven (deG-bedrijven)maximaal5%.
Behalvedemaiskunnenookandere factoren invloed ophet
bedrijfsresultaatuitoefenen.Omdeze factoren zoveelmogelijk
uit tesluiten,iserbijdekeuzevandebedrijvengesteld dat
zeaaneenzekeraantalvoorwaardenmoetenvoldoen.
Behalve ophetgenoemde percentagemais iso.a.geletop
grondsoort.Allebedrijven liggenopzandgrond.Verder isopalle
bedrijvenvoordehuisvesting vanhetveeeenligboxenstalaanwezig.Debedrijfsoppervlakte,die eengrote rolkanspelen inde
bedrijfsuitkomsten,iszodanig gekozen,dat dezegemiddeld voor
beide groepen (M-enG-bedrijven)praktisch geenverschil laat
zien.Alslaatste isgelet ophet aantalmelkkoeien,waarbijis
gezocht naar eenongeveergelijkaantalmelkkoeienperbedrijf.
Hierdoor iseenmogelijk effectvansnijmaisopdeomvang vande
veestapel uitgesloten.
Inwelkematedeverkaveling eenrolspeeltbijhetalof
niet telenvan snijmais isinditonderzoeknietnategaan.
Hoewel opdezebedrijvendegrondsoort zandgrond is,bestaatwel
demogelijkheid daterverschil inkwaliteit vandegrondvoorkomt,b.v.meer ofminderdroogtegevoelig. Inde praktijk zienwe
datvaakopdehogeregronden (meerdroogtegevoelig)snijmais
wordtverbouwd.Voor dezebedrijfsvergelijking ishiernaar echter
geennader onderzoek ingesteld.
Doordat desnijmaishoofdzakelijkinMidden-,Oost-enZuidNederland wordtverbouwd,liggendemeeste bedrijvenuitdit
onderzoek indatdeelvanhetland.Hetonderzoekheeftbetrekking opdeboekjaren 1974/1975 totenmet 1977/1978.Doordeze
langeperiode ishetnietmogelijk steedsmetdezelfde bedrijven
tewerken.Slechtsenkele bedrijvenkomendaarom inalleboekjarenvoor.
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Bijdeverwerking vandegegevens zijndebedrijveningedeeld in4groepen,nl.:grasland-studiebedrijven,graslandsteekproefbedrijven,mais-studiebedrijvenenmais-steekproefbedrijven.Deonderverdeling instudiebedrijvenensteekproefbedrijvenwasnoodzakelijk omdatdeverdeling vanhet aantalniet
gelijkwasenerinbepaalde opzichten eenniveauverschil tussen
studiebedrijvenensteekproefbedrijvenbestaat.Intabel1.1 is
deverdeling vanhet aantal beschikbare jaarresultatenaangegeven.Intotaal zijn204jaarresultaten verwerkt,afkomstig van
136bedrijven.
Tabel 1.1 Aantal jaarresultaten van1974/1975 t/m 1977/1978
G-bedrijven
studiesteekproefbedrijven bedrijven
1974/1975
1975/1976
1976/1977
1977/1978
Totaal

M-bedrijven
studiesteekproefbedrijven bedrijven

Totaal

7
4
8
6

13
17
10
11

21
32
12
11

10
12
14
16

51
65
44
44

25

51

76

52

204

Uit de tabelblijkt datvandestudiebedrijven101jaarresultaten beschikbaar waren envande steekproefbedrijven103.Van
degraslandbedrijvenwaren76jaarresultaten beschikbaar envan
demaisbedrijven128.
De ligging vandebedrijven islandelijk tussenbeidebedrijfssystemenniet evenredig.De76jaarresultaten vandeG-bedrijvenkomenvoor76%uitNoord-Oost enMidden-Nederland envoor
24%uit Zuid-Nederland. De128jaarresultaten vandeM-bedrijven
komenvoor41%uitNoord-,Oost-enMidden-Nederland envoor59%
uit Zuid-Nederland.
Ookdeveeslagen zwartbont enroodbont komenniet ineen
gelijke verhouding inbeidebedrijfssystemenvoor.BijdeM-bedrijven zijn128jaarresultaten verwerkt waarvan48%methet
veeslag zwartbont en52%methetveeslag roodbont.Inde76
jaarresultaten vandeG-bedrijven is84%vandegegevens methet
veeslag zwartbont en16%met hetveeslag roodbont.
Van elkegroep bedrijven (mais-,gras-, studie-ensteekproefbedrijven)is erperboekjaar eengewogengemiddelde vande
kengetallen berekend.Vervolgens zijndeuitkomsten vandestudiebedrijvenende steekproefbedrijvenvoormais enerzijdsen
gras anderzijds perboekjaar rekenkundig gemiddeld.Tenslotte
zijnde jaarresultaten overvier jaar rekenkundig gemiddeld.Het
eindgemiddelde overdevier jarenvormtdebasisvoordeonderlingevergelijking vandebeidebedrijfssystemen.Inbijlage1
wordendeuitkomsten vande studiebedrijven endesteekproefbedrijvenafzonderlijk weergegeven.

13

2. Algemene bedrijfsgegevens

2.1 Oppervlakte
Eenoverzichtvandegemiddelde oppervlakte cultuurgrond
wordt gegeven intabel2.1.Tevens isindeze tabeldegemiddelde
oppervlakte grasland ensnijraaisvermeld.
Tabel 2.1 Gemiddelde oppervlakte
G-bedrijven
,Oppervlaktecultuurgrond
Oppervlaktegrasland
Oppervlakte voedergewassen
Voedergewassen in%vanvoederopp.

35,50
35,48
0,02
0,06

M-bedrijven

35,53
28,00
7,53
21,20

Degemiddelde oppervlakte cultuurgrond isin overeenstemming
met dekeuzevrijwelgelijk.Eengrootverschil zitinde
oppervlakte snijmais.OpdeG-bedrijven komt deze praktischniet
voor,terwijl opdeM-bedrijven ruim1/5 deelvande oppervlakte
cultuurgrond gebruikt wordtvoorde teeltvansnijmais.
De oppervlakte cultuurgrond opdezebedrijvenkaneigendom
vandeondernemer zijn,maarkanookwordengepacht,of iseen
combinatievanbeide.Opbedrijvenmet snijmaiskomthet tevens
voordaterzaaiklaar landwordtbijgepacht.Dezeiseveneens in
de oppervlakte opgenomen.

2.2 Veebezetting
Eenoverzicht vandegemiddelde veebezetting perbedrijfssysteemwordt gegeven intabel2.2.Hetbetrefthierdetotale
omvang vandeveestapel,alsmededeveebezetting perhavoederoppervlakte enperhagrasland.
Tabel 2.2 Gemiddeldeveebezetting perbedrijf enperha
G-bedrijven
Aantal g.v.e.opeigenbedrijf
Aantalmelkkoeien
Aantalg.v.e.ineigendom
G.v.e.ineigendom perkoe
G.v.e.eigenbedr.perhavoederopp.
G.v.e.eigenbedr.perhagrasland
Aantalmelkkoeien perhavoederopp.
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103,9
83,1
107,6
1,29
2,93
2,93
2,34

M-bedrijven

108,5
83,9
112,7
1,34
3,05
3,88
2,36

Hetaantalg.v.e.opeigenbedrijf isopdeM-bedrijven4,6
hoger danopdeG-bedrijven.Hierdoor isopdeM-bedrijvenhet
gemiddelde aantal g.v.e.perhavoederoppervlakte 0,12hogerdan
opdeG-bedrijven. Bijdekeuzevandebedrijven isbepaalddat
er inhetaantalmelkkoeien perbedrijf nietveel verschilmag
zitten.DeM-bedrijvenhebben indezevergelijking vanbeidebedrijfssystemengemiddeld 0,8melkkoe perbedrijfmeer dande
G-bedrijven.Hetverschil inaantalmelkkoeien perhavoederoppervlakte is0,2,waarmeedeM-bedrijven hogeruitkomendande
G-bedrijven.
Het aantalg.v.e.ineigendom isopdeM-bedrijvengemiddeld
5,1hoger danopdeG-bedrijven.Dit leidt toteenietsruimere
jongveebezetting,nl.van0,05 g.v.e.perkoe,diedeM-bedrijven
hebben t.o.v.deG-bedrijven.

2.3 Arbeid
Bijdekeuzevandebedrijvenvoordit onderzoek isonder
meer alseisgesteld,datdebedrijvenvaneen ligboxenstal
moeten zijnvoorzien.Watbetreft hetmelkvee isdearbeid inde
moderne stallen albehoorlijkgemechaniseerd.Dearbeidsduur,
benodigd voorhetmelkenenhetverstrekkenvankrachtvoer,zal
tussenbeidebedrijfssystemendanooknietveel verschillen.Voor
hetverstrekkenvanruwvoer indewinterperiode zalhetverder
weinig ofnietsuitmaken,ofmen nuvoordroogkuil ofsnijmaiskuil
danwelvanbeide aandedierenmoetverstrekken.Welwordtop
enkelebedrijvenmetmaiszelfvoedering toegepast.Dit speelt
echter inhet totaalvandezebedrijvennog geengroterol.
Indebenodigde arbeid voordevoederwinning engraslandverzorgingkanechter tussenbeidebedrijfssystemenwel eenbelangrijkverschil aanwezig zijn.Devoederwinning vanhooien
kuilvoer vraagt ineenbepaalde periode namelijkveel arbeid,die
eventueel door inschakeling vaneenloonwerker valt optevangen.
Debedrijven diemaisverbouwen,zullenwatbetrefthun
ruwvoederpositie voordewinter,minder grasland maaiendande
bedrijven zondermais.Daar deoogstvan snijmaisopeenander
tijdstipvalt dandievangras,wordt deaanspraak oparbeid voor
dewinning vanruwvoerwatmeergespreid.Debenodigde arbeid
voordevoederwinning wordt opdeM-bedrijven gedeeltelijk
verplaatst vande zomernaardeherfst.
Verder ishet zo,dat opdeM-bedrijvenbijdeoogstvan
snijmais oppraktisch allebedrijven eenloonwerkerwordt
ingeschakeld. Behalvehetoogsten,verzorgt dezemeestal ookhet
zaaienvandemais,alsmededeverdereverpleging, zoalsb.v.de
onkruidbestrijding.Devoederwinning zal zodoende opdeM-bedrijvendanookeenaantalurenminder vanhet eigenpersoneel
vragendanopdeG-bedrijven.Devraag doet zichhierbijvoorof
deze lagere enmeergespreide arbeidsbehoeftevanhet eigenpersoneelvoordevoederwinning opdeM-bedrijven zal leidentot
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b.v.meermelkkoeien perv.a.k.danopdeG-bedrijven.Eenandere
mogelijkheid zoukunnen zijndateropdeM-bedrijven eenaantal
urenminderwordtgewerkt danopdeG-bedrijven.
Intabel2.3wordt eenoverzicht gegevenvanhetaantal
v.a.k.perbedrijf,alsmedevanhetaantalmelkkoeien eng.v.e.
opeigenbedrijf perv.a.k.

Tabel2.3 Gemiddeld aantalv.a.k.perbedrijf enaantal dieren
perv.a.k.
G-bedrijven
Aantalv.a.k.
Aantalmelkkoeien perv.a.k.
Aantalg.v.e.eigenbedr.perv.a.k.

1,84
45,2
56,5

M-bedrijven

1,80
46,6
60,3

Inhetgemiddeld aantalv.a.k.perbedrijf zitmaarweinig
verschil.Hetaantalmelkkoeien perv.a.k.isopdeM-bedrijven
gemiddeld 1,4hoger danopdeG-bedrijven,terwijlhetverschil
bijhetaantalg.v.e.perv.a.k.3,8bedraagt.
Intabel2.4wordt eenoverzicht gegevenvanhetaantaluren
per v.a.k.enperbedrijf enaantalurenperkoeenperg.v.e.op
eigenbedrijf.

Tabel2.4 Gemiddeld aantalurenperv.a.k.,perbedrijf,perkoe
enperg.v.e.
G-bedrijven
Aantalurenperv.a.k.
Aantalurenperbedrijf
Aantalurenperkoe
Aantalurenperg.v.e.(eigen bedr.)

M-bedrijven

2762
5248

2830
5094

63
51

61
47

DeM-bedrijvenhebbengemiddeld perv.a.k.68uurmeerdan
deG-bedrijven,maar door0,1 v.a.k.minder opdeM-bedrijvenis
het totaalaantal perbedrijf gemiddeld ietslagerdanopdeG-bedrijven.PerkoekomendeM-bedrijven2uur lageruitdandeGbedrijven enishetverschil4uur perg.v.e.opeigenbedrijf.

2.4 Werkdoorderden
Dehoeveelheid werkdiemendoorderden laatverrichtenis
ondermeer afhankelijkvande inbreng vaneigenarbeid envande
mechanisatie ophet eigenbedrijf.Omeenloonwerker zoweinig
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mogelijk inteschakelen,ishetnodig de aanspraak ophetarbeidsaanbod zogoed mogelijk teverdelen.Getracht moetwordenom
een topdrukte indewerkzaamheden zoveelmogelijk tevermijden.
Overigens ismenwel opdeloonwerker aangewezen alsvoorbepaaldewerkzaamheden niet zelfdemachines kunnenwordenaangeschaft.
De investeringenvoor zaai-enoogstmachinesvoormais zijnvaak
dermate hoog,dathetniet rendabel isdeze aan teschaffenvoor
eennaar verhouding kleine oppervlaktemals.
Intabel2.5wordt eenoverzicht gegevenvande totalekostenvanwerkdoorderden perbedrijf,perkoe,perg.v.e.enper
ha cultuurgrond.

Tabel2.5 Kostenvanwerkdoorderden
G-bedrijven
Perbedrijf
Perkoe
Perg.v.e.
Perhacultuurgrond

M-bedrijven

6233
75
58
176

8918
106
79
251

Indeze tabelkomt tussenbeide bedrijfssystemenhetverschil inkostenvanwerkdoorderden duidelijknaarvoren.De
kostenvanwerkdoorderden liggenopdeM-bedrijven gemiddeld
bijna 1^maal zohoog alsopdeG-bedrijven.Hetmeer inschakelen
vande loonwerker kanooktotgevolghebbendatdearbeidsbehoeftegaatafnemen.Indevorige paragraaf isalgebleken (tabel
2.3)dathetarbeidsverbruikopdeM-bedrijven ietslagerligt
danopdeG-bedrijven.

2.5 Mechanisatie
Doorhet inschakelenvande loonwerker voorde teeltvan
snijmais,behoeft erindegraad vanmechanisatie tussenbeide
bedrijfssystemennietveelverschil tebestaan.Iseenzuiver
graslandbedrijf overgeschakeld opde teelt vansnijmais,dan
zullendeaanwezigemachines voordevoederwinning vanhooien
voordroogkuil tochnog blijvend nodig zijn.De teeltvansnijmais
behoeft nietveel extra investering aanmachines tevragen,
wanneerhet specialewerkvan zaaienenoogstendooreenloonwerkerwordtverricht.Voor hetgevaldatmen zelfdegrond zaaiklaar wilmaken voorde teeltvan snijmais,kanernog enige
investering nodig zijnvoordeaanschaf van eenploeg e.d.
Aandehand vandewaardevandedode inventaris(machines,
werktuigen e.d.)isna tegaanof erverschil zit indegraadvan
mechanisatie tussenbeidebedrijfssystemen.Onder dewaardevan
dedode inventaris isookbegrependewaarde vanéénofmeer
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trekkers.Intabel2.6wordt eenoverzichtgegevenvandenieuwwaardevandedode inventaris perbedrijf,perhacultuurgrond,
perkoeenperg.v.e.

Tabel2.6 Nieuwwaarde dode inventaris
G-bedrijven
Perbedrijf
Per hacultuurgrond
Perkoe
Perg.v.e.

M-bedrijven
144820
4076
1726
1285

126630
3567
1524
1177

Denieuwwaarde vandedode inventarisblijkt opdeM-bedrijvenduidelijkhoger tezijndanopdeG-bedrijven.Hetverschil
isgemiddeld f509,-perhacultuurgrond,f202,-perkoeen
f 108,-perg.v.e.Hetwerktuigenpark opdeM-bedrijven isdus
kennelijkwatgroter danopdeG-bedrijven.Ookishetmogelijk
dat eropdeM-bedrijvenzwaardere enduurderemachines(b.v.
trekkers)wordengehoudenwaardoor denieuwwaardevandedode
inventaris hoger is.Bovendienbestaatdemogelijkheid datereen
paarbedrijven zijndied.ra.v.aanschaf vaneenmaishakselaar,
zelf zorgenvoordeoogstvansnijmais.Door zo'naanschaf zalde
waardevandedode inventarisaanmerkelijk stijgenenzaldit
invloed hebbenophetgemiddelde vandebedrijven.
Vanboekjaar 1977/78isnader onderzocht waardeverschillen
zichvoornamelijkvoordoen.Intabel2.7wordt eenoverzicht
3egevenvandenieuwwaardedode inventarisbetreffende eindbalans
1976/77eneindbalans 1977/78.De indeling isgemaakt naarde
waardevantrekkers,regeninstallaties,maishakselaars enenkele
groepenoverige soortenwerktuigen.

Tabel2.7 Nieuwwaarde dode inventaris
G-bedrijven
eindbalans eindbalans
1976/77
1977/78
Trekkers
Regeninstallaties
Maishakselaars
Grondbewerking
Voederwinning
Melkwinning
Overige inventaris
Totaal
18

35605
4642

209
849

44174
8179

M-bed:riiven
eindbalans eindbalans
1976/77
1977/78
39181
6579

45508
12122

220

338

727

17982
31615
37458

1067
20123
32638
41868

2629
18693
40469
40350

3222
24422
43729
48714

128360

148269

148239

178444

Dewaardevandedode inventaris isopde eindbalans 1977/78
hoger danopde eindbalans van1976/77.Ditkomt dooreenherwaardering vandewerktuigen die inhetboekjaar 1977/78heeft
plaatsgevonden entevens dooraankoopvannieuwemachines.
DeM-bedrijvenkomenmet dewaarde dode inventaris gemiddeld
wathoger uitdandeG-bedrijven.Uitde tabel blijkt datde
maishakselaar bijbeide bedrijfssystemenmaar sporadischvoorkomt.Hoewel opdeM-bedrijven ietsmeer danopdeG-bedrijven,
komenookdewerktuigenvoorgrondbewerking (ploegen,eggen,
cultivatoren)maar weinigvoor.
In tabel2.8wordt aangegeven hoegroot hetverschil indode
inventaris istussenbeidebedrijfssystemen opallegenoemdeonderdelenvanhet werktuigenpark.

Tabel 2.8 Verschil inwaardedode inventaris
M-bedr:Ljvent.o .v.G-bedri jven
eindbalans 1976/77 eindbalans 1977/78
absoluut
in%
absoluut
in%
Trekkers
Regeninstallaties
Maishakselaars
Grondbewerking
Voederwinning
Melkwinning
Overige inventaris
Totaal

3576
1937

18,0

1334
3943

711

9,8
0,7
9,0
3,6

8854
2892

44,4
14,5

2155
4299
11091
6846

19879

100,0

30175

129
1780

507

4,5
13,0

1,7
7,1

gemidd.
in%
11,3
11,4

1,2
8,1
8,9

14,2
36,8
22,7

40,6
18,5

100,0

100,0

Indeabsolute waardevande trekkers zitopde eindbalans
van 1977/78tussen beidebedrijfssystemenmaarweinigverschil.
De regeninstallaties komenopdeM-bedrijvenwatmeervoordanop
deG-bedrijven. Eengroot verschil zienwebijdemelkwinningsapparatuur.Ditverschil valtniet teverklaren uitdegroottevan
deveestapels opbeidebedrijfssystemen,die nl.praktischgelijk
is, zodathet toevallige omstandigheden moeten zijndieditverschilveroorzaken.Ookdeoverige inventaris(kuilvoersnijders,
silo's,mestverspreiders,giertanks)komt opdeM-bedrijvenmeer
voor danopdeG-bedrijven.
Hetverschil indode inventaris opbeide eindbalansen isgemiddeld ruim f25.000,-perbedrijf,waarmeedeM-bedrijven hoger
uitkomen dandeG-bedrijven.
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3. Kosten en opbrengsten

3.1 Bewerkingskosten
Onderbewerkingskosten wordtverstaan de somvandriesoortenkosten,namelijk dekostenvanarbeid,vanwerkdoorderden
envandewerktuigen.Indearbeidskosten zijninbegrepende
berekende arbeidslonenvandeondernemer eneventueel meewerkende
gezinsleden,alsmedehetbetaalde bruto-arbeidsloonvanvreemd
personeel.VoordeLEI-bedrijvenwordt elkjaarhetuurloonvoor
ondernemer engezinsleden opca.o.-basisvastgesteld.Deberekende loonsomwordt verkregendoorhet aantalgewerkte urenmet
hetvastgestelde uurloon tevermenigvuldigen.Indewerktuigkosten zittendeafschrijving enrentevanwerktuigen entrekkers,
alsmede deonderhoudskosten hiervan.Verder zijnhierin opgenomen
dekostenvanbrandstoffen ensmeermiddelen.
Intabel3.1wordt eenoverzicht gegevenvande totalebewerkingskosten alsgemiddelde perbedrijf,met eenverderespecificatievandezekosten overdeverschillende onderdelen.
Tabel 3.1 Bewerkingskosten perbedrijf
G-bedrijven
Bewerkingskosten totaal
Arbeid
Werkdoorderden
Bestrijdingsmiddelen
Werktuigen

M-bedrijven

109954
74139
6233

116610
73737
8918

452

912

29130

33043

De totalebewerkingskosten zijnopdeM-bedrijven gemiddeld
f 6.656,- perbedrijf hoger danopdeG-bedrijven.DeM-bedrljvén,diegemiddeld 0,1 v.a.k.perbedrijfminder hebbendandeGbedrijven,maar perv.a.k.watmeer arbeidsuren,komenmetde
arbeidskostengem.f402,-perbedrijf lagerdandeG-bedrijven.
DehogerekostenvanbestrijdingsmiddelenopdeM-bedrijven
zullendirect verband houdenmet de teeltvansnijmais.
Intabel3.2worden debewerkingskostenweergegeven inkostenperhavoederoppervlakte,perkoe enperg.v.e.
Tabel 3.2 Bewerkingskosten perhavoederoppervlakte enperdier
G-bedrijven
Perhavoederoppervlakte
Perkoe
Perg.v.e.
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3097
1323
1022

M-bedrijven
3282
1390
1035

Uitdeze tabel blijkt datdebewerkingskostenperhavoederoppervlakte opdeM-bedrijvengemiddeld f185,-hoger zijndanop
deG-bedrijven.Perkoekomendandebewerkingskosten opdeMbedrijvengemiddeld f67,-hoger uitdanopdeG-bedrijven.Vanwege eengroter aantalg.v.e.opdeM-bedrijven,zijnde
bewerkingskosten perg.v.e.opdeM-bedrijven praktischgelijk
aandievandeG-bedrijven.

3.2 Bewerkingseenheden
Met hetaantal bewerkingseenheden vaneenbedrijfwordtde
omvang vandebewerkingsbehoefteweergegeven.Voorhetberekenen
vanhetaantal bewerkingseenheden wordt eenn o n gehanteerd die
geldt voor eenhagewasofeenbepaalde diersoort.Hetaantal
bewerkingseenheden datwordt berekend,hangt dusafvande
groottevanhetbedrijf,deverschillende produktierichtingen en
het aantaldierendat ervoorkomt.
Metbehulpvandeze,naarnormberekendebewerkingsbehoefte,
ishetmogelijkdehoogtevandebewerkingskosten tebeoordelen
envoorverschillende bedrijfssystemen tevergelijken.Intabel
3.3wordt eenoverzicht gegevenvanhet aantal berekende
bewerkingseenheden perbedrijf,perv.ak.enperhacultuurgrond.

Tabel3.3 Gemiddeld aantal bewerkingseenheden
G-bedrijven
BEperbedrijf
BEperv.a.k.
BEperha cultuurgrond

M-bedrijven

6502
3422
183

6843
3802
193

We ziendatdeM-bedrijven gemiddeld 341BEperbedrijfmeer
hebbenm dandeG-bedrijven.Hetverschilvan380BEperv.a.k.
wordtmede beïnvloed doorhet feitdatdeM-bedrijven gemiddeld
0,1 v.a.k.perbedrijfminder hebbendandeG-bedrijven.
In tabel3.4wordendenormenvermeld diezijngebruiktvoor
deberekening vanhet aantal bewerkingseenheden.
Tabel 3.4 Normenbewerkingseenheden perhaenperdier
AantalBEperha
Snijmais
Grasland
Hooien
Kuilen
Drogen

85
22
26
26
26

AantalBEpergem.aanwezigdier
Melkkoe
Kalveren/jongvee
Mestvee
Stieren
Schapen

46
13
12
23
6
21

Denormvoor 1hagrasland isdusveel lager danvoor1ha
snljmals.Alseenhagrasland echter2maal wordtgemaaid,dan
wordtdesomaanbewerkingseenheden 74,enishetverschilmet
maisalniet zogrootmeer.
Zoalsreedsvermeld,kunnendebewerkingseenheden worden
gerelateerd aandebewerkingskosten.Intabel3.5wordt eenoverzichtgegeven vandebewerkingskosten per100.bewerkingseenheden.

Tabel3.5 Bewerkingskosten per100bewerkingseenheden
G-bedrijven
3awerkingskosten/100BE

M-bedrijven

1691

1704

Vaneenverschil inbewerkingskosten per100bewerkingseenheden isdusnauwelijks sprake.OpdeM-bedrijven zijndeze
nl. slechts f13,-hogerdanopdeG-bedrijven. In tabel3.6
volgt nog eenspecificatievandebewerkingskosten per100
bewerkingseenheden voor arbeid,werkdoorderdenenwerktuigkosten.

Tabel3.6 Specificatievandebewerkingskosten per100bewerkingseenheden

G-bedrijven
\rbeid
Werkdoorderden (excl.bestr.midd.)
Werktuigen

M-bedrijven

1140
96

1078
130

448

483

Ophetonderdeel arbeid zijndebewerkingskosten per100
bewerkingseenheden opdeM-bedrijven f62,-lager danopdeG-bedrijven.Bijwerkdoorderdenenwerktuigkosten zijnzeopdeMbedrijven echterhogerdanopdeG-bedrijven enishetverschil
resp.f34,-en f35,-per100bewerkingseenheden.Inzijntotaliteitvallendezeverschillen dusongeveer tegenelkaar weg.Dit
wijst eropdathetverschil inbewerkingskostenperbedrijf,dat
f6.656,-bedraagt,vrijwel geheelverklaard kanwordenuithet
toevalligeverschil inbewerkingsomvang dater tussenbeidebedrijfstypenbestaat.Deefficiëntievandebewerking,uitgedrukt
inbewerkingskosten per100BE,ligtopdeM-bedrijven ietslager
danopdeG-bedrijven.Dehogerekostenvoor loonwerkenwerktuigenopdeM-bedrijven wordennietgeheelgecompenseerd doorde
lagere arbeidskosten perbewerkingseenheid.Hetgevonden verschil
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inbewerkingskosten per100BEgeeftgeenaanleiding om teveronderstellen dat ereenbelangrijkverschil inefficiëntievande
bewerking verwachtmoetwordenonder invloed vande introductie
vansnijmais.

3.3 Voedervoorziening envoerkosten
Devoedervoorziening vanhet rundveekanopdemelkveehouderijbedrijvenworden ingedeeld naar tweesoortenvoer,namelijk
Produktenvaneigenbedrijf enaangekochte voedermiddelen.Als
onderdeelvande totalekosten neemtopdezebedrijvendeaankoop
vanveevoer vaakeenbelangrijke plaats in.Onder aankoopvan
veevoer valt teverstaandeaankoopvankrachtvoer,melkprodukten
enruwvoer.Watbetreft demelkprodukten,gaathethierbijin
hoofdzaak omdeaankoopvanmelkprodukten voordeopfokvande
kalveren.
Deaankoopvanruwvoer issterkafhankelijkvanderuwvoerwinning ophet eigenbedrijf.Voordehoeveelheid tewinnenhooi
enkuilvoer speelt deveebezetting perhagrasland vanzelfsprekend eengrote rol.Degroeiomstandigheden zijneveneenserg
belangrijk,waarbijwemaar behoeven tedenkenaandedroge zomer
vanhet jaar 1976.Deproduktievanhetgrasland hangtverder
sterk afvandebodemgesteldheid endegraslandverzorging.Door
de teeltvansnijmaishebbendeM-bedrijven eenhogereveebezetting perhagrasland dandeG-bedrijven.Hetverschil isnl.
0,93 g.v.e.perhagrasland (tabel2.2).Intabel3.7wordt een
overzicht gegevenvandegemaaide oppervlakte grasland voorhooi
enkuilperg.v.e.,alsmededeoppervlakte snijmaisperg.v.e.op
eigenbedrijf.

Tabel3.7 Gemaaide oppervlakte(ares)voor hooi,kuil ensnijmais
perg.v.e.
G-bedrijven
Oppervlakte hooi,kuil
Oppervlakte snijmais

43

M-bedrijven
26

0

7

De oppervlakte grasland diewordt gemaaid voorde hooi-en
kuilvoerwinning ligtvolgens deze tabel opdeM-bedrijvengemiddeld 17areperg.v.e.lagerdanopdeG-bedrijven.Tercompensatie staathier tegenover,dat opdeM-bedrijven perg.v.e.
gemiddeld 7are snijmaiswordtgeteeld.Wat devoederopbrengst
betreft,levert 1are snijmais eendrogestofopbrengstdieongeveergelijk istestellenmet deopbrengst van3â4arehooiof
kuil. Invergelijking levert7are snijmaisdusevenveeldrogestofals25arehooi ofkuil.Omgerekend tothooiofkuil,hebben
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deM-bedrijven dusvoorhet ruwvoederrantsoen circa7areper
g.v.e.meer dandeG-bedrijven.Ditverschil invoederpositiekan
zich inprincipeuiten inlagerebijkomende voerkosten perkoe.
Bijdebeoordeling vandebijkomende voerkosten perkoespelen
echter ookandere factoren eenrol,zoalsveebezetting perha,
melkproduktoe perkoe,vetgehalte enmelkvee jongveeverhouding.
Intabel3.8wordt eenoverzicht gegevenvandeze factoren envan
debijkomendevoerkosten.

Tabel3.8 Melkproduktiee.d.enbijkomendevoerkostenperkoe
G-bedrijven
Kgmelkperkoe
Vetgehalte
G.v.e./melkkoe
G.v.e./ha voederoppervlakte
Krachtvoerkosten/koe
Melkprodukten/koe
Ruwvoerkosten/koe
Totaal bijkomende voerkosten

M-bedrijven

5348
4,00
1,29
2,93

5350
3,93
1,34
3,05

888
48
273

887
47
277

1209

1211

Uitdeze tabelblijkt daterslechtseenzeergeringverschil inmelkproduktie perkoeis.Hetvetgehalte ligtopdeMbedrijven ietslagerdanopdeG-bedrijven.Ditmoet inhoofdzaak
worden toegeschrevenaanhet feitdatopdeM-bedrijvenmeerMRYveestapelsvoorkomendanopdeG-bedrijven.Bijeenvergelijking
raais-gras,waarbijdeveeslagen ingelijkemate vertegenwoordigd
waren,kwam nl.geenverschil invetgehaltenaarvoren.
Degrootveebezetting perkoeenperhavoederoppervlakte is
opdeM-bedrijven ietshogerdanopdeG-bedrijven.Omdiereden
zoumenopdeM-bedrijven wathogerebijkomende voerkostenper
koeverwachten danopdeG-bedrijven.Dezeblijken bijbeidebedrijfssystemen echtergelijk tezijn.Ookdeverhoudingkrachtvoer/ruwvoer isgelijk.Dithoudt indatdevoerkosten opde
M-bedrijven relatief watgunstiger zijndanopdeG-bedrijven.
Omhet reëleverschilwatnader tekwantificerenkangebruik
gemaaktwordenvaneenmethode omdevoerkosten te toetsenaan
voedervoorzieningsnormen(PR-rapport nr.57:"Normenvoordevoedervoorziening").
Met behulpvandezenormenenmetgemiddelde vee-envoederprijzen iseenberekening temakenvande teverwachtenbijkomendevoerkosten.Omdaterbijverschil inmelkproduktie en
vetgehalte devoederbehoefteverandert,wordt demelkproduktie
bijdezeberekening omgerekend naarkgraeetmelkperkoe.Eenkoe
meteenmelkgift van4000kg,meteenvetgehaltevan4%ishierbijgelijk aan1g.v.e.Behalvemet demelkproduktie wordtin
dezeberekening dusookrekening gehouden methetvetgehalte,
zodat ermetvergelijkbareeenhedenkanwordengewerkt.
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Met deze gegevens Ishetaantal g.v.e. perbedrijf opbasisvan
kgraeetraelkteberekenen, alsmede hetaantal g.v.e. perha voederoppervlakte. In tabel 3.9wordt eenoverzicht gegeven van het
aantal g.v.e. opbasis vankgmeetmelk perbedrijf enperha
voederoppervlakte.

Tabel 3.9 Gemiddeld aantal g.v.e. (meetmelk)perbedrijf enper
ha voederoppervlakte
G-bedrijven
Per bedrijf
Per ha voederoppervlakte

M-bedrijven

118,4
3,34

122,6
3-,45

Volgens deze berekening hebben deM-bedrijven dusgemiddeld
een hogere veebezetting perhavoederoppervlakte dandeG-bedrijven. Metdeze berekende veebezetting aang.v.e. perha voederoppervlakte isd.m.v. genoemde normen berekend, hoeveel kVEM moet
worden aangekocht omindevoederbehoefte tekunnen voorzien.Met
gemiddelde prijzen pereenheid kVEM, afkomstig vanstatistiekgegevens, zijn dandegenormeerde bijkomende voederkosten te berekenen. Deze genormeerde voerkosten worden berekend d.m.v.een
formule, waarin degemiddelde voerprijzen zijn verwerkt enwaarin
met degemiddelde veebezetting perha rekening wordt gehouden.
Door prijsveranderingenvanhetvoer,moet de formule vanjaar
tot jaar hierop worden aangepast. Dezonaar norm berekende voederkosten zijn vervolgens tevergelijken metdewerkelijkgemaakte voederkosten. Intabel 3.10wordt eenoverzicht gegeven
van dewerkelijke endeberekende voederkosten per koe.

Tabel 3.10 Werkelijke enberekende voederkostenper
G-bedrijven
Werkelijke voederkosten
Berekende voederkosten
Werkelijke voederk. t.o.v. de norm

koe
M-bedrijven

1212
1055
+157

1219
1139
+ 80

Door dewathogereveebezetting perha voederoppervlakte
komen deM-bedrijvenmetdeberekende voederkostenhogeruitdan
deG-bedrijven.Overigens zijnbijbeidebedrijfssystemende
werkelijke voerkosten perkoehoger dandeberekendevoederkosten. Hetverschil bijdeM-bedrijven isechterkleinerdanbijde
G-bedrijven.Ditwil zeggendatdeM-bedrijven deberekende voederkosten inwerkelijkheid dichterbenaderen endus relatiefgunstiger zijndandeG-bedrijven.Uitdezeberekening kanworden
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afgeleid dathetreële positieveeffect vandeM-bedrijvenopde
bijkomendevoederkosten perkoe,t.o.v.deG-bedrijven+ f80,bedraagt.Datdewerkelijke voederkosten perkoe intabel 3.10
ietsafwijkenvandieintabel3.8komt doordewijzevanberekening.Intabel3.10 isnl.ookdevoorraadverandering vanhet
eigenvoer (verschil tussenbegin-eneindvoorraad)indeberekeningopgenomen.

3.4 Omzet enaanwas
Op soortgelijkewijze alsdeberekening vandebijkomende
voerkostenperkoe,kanookdeomzetenaanwasperkoevolgens
normwordenberekend.Dewerkelijke omzetenaanwas perkoekan
danweerwordenvergelekenmetdevolgens normberekende omzeten
aanwas.Bijdevolgensnormberekendeomzet enaanwas isrekening
gehoudenmetveeslag endeverhoudingmelkvee/jongvee.Intabel
3.11wordt eenoverzicht gegevenvandewerkelijke envolgens
normberekende omzetenaanwas.

Tabel 3.11 Werkelijke enberekende omzet enaanwas perkoe
G-bedrijven
Werkelijke omzet enaanwas
Berekende omzet enaanwas
Werkelijkeomzet enaanwas
t.o.v.denorm

588
670
-82

M-bedrijven
703
787
-84

Dewerkelijke omzet enaanwas isopM-bedrijven f115,-per
koehogerdanopdeG-bedrijven.Ditwordtveroorzaakt doorde
andereverhouding melkvee/jongveeenhetverschil inpercentage
FH/MRYdat ertussenbeidebedrijfssystemenbestaat.VandeveeslagenopdeM-bedrijven isnl.52%FHenopdeG-bedrijven16%.
Door dezeoorzakenkomtbijdeberekende omzet enaanwas tussen
beidebedrijfssystemeneenverschilvoorvan f117,-perkoe.Het
verschilvanf115,-perkoewordtdusgeheelverklaard doorhet
verschil indeverhoudingmelkvee/jongveeenhetverschil inpercentageMRYvandeveestapels,zodatvaneenmaiseffect dusgeen
sprake is.Overigens ishet zodatbeidebedrijfssystemenmetde
werkelijke omzetenaanwas ruimf80,-perkoebenedendeberekende omzetenaanwasblijven.

3.5 Melkgeld
Zoalsreedsvermeld ziterindemelkproduktie perkoe tussenbeidebedrijfssystemenpraktischgeenverschil.Inontvangen
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melkgeld komt er tussendeM-enG-bedrijven echterwelenigverschilvoor.DeM-bedrijvenontvangen nl.gemiddeld f90,-perkoe
aanmelkgeld minder dandeG-bedrijven.Een lagere opbrengstprijs
van f1,70 per 100kgmelkopdeM-bedrijven t.o.v.deG-bedrijvenveroorzaakt delagereopbrengst aanmelkgeld perkoe.Zoals
reedsvermeld hebbendeM-bedrijven eenlagervetgehaltevande
melkdandeG-bedrijven.Ditverschilmoet worden toegeschreven
aanverschil inveeslag ennietaaneen invloed vandesnijmais.
Hetgevondenverschil invetgehalte (0,07%)kanechterhet totale
verschil inmelkprijs nietverklaren.Derestvanhetverschil,
+ f1,-per 100kgmelk,moet vermoedelijkwordengezocht infabrieksinvloeden.De jaarresultaten vandeM-bedrijvenkomen nl.
voor 59%uitZuid-Nederland envandeG-bedrijven isdit24%.

3.6 Saldoopbrengstenminus voerkosten
Het saldovanopbrengstenminusvoerkostenkannuworden
bepaald zowelvandewerkelijkheid alswelberekend volgensnorm.
De opbrengstenkomendusvoort uitontvangenmelkgeld,deomzet
enaanwas enoverige opbrengsten.Bijde toetsing vandeopbrengstenaande norm,wordt inontvangenmelkgeld perkoegeenverandering aangebracht.Deoverige opbrengsten (schapenhouderijof
ietsdergelijks)wordenookgelijkgehouden,zodat alleeneen
verschil kanoptreden inomzetenaanwas alshetgaat tussenwerkelijkheid enberekend.Intabel3.12wordt eenoverzicht gegeven
vanhet saldoopbrengstenminusvoerkosten,zowelvandewerkelijkheid envolgens norm.

Tabel3.12 Opbrengstenminusvoerkosten perkoe
G-bedrijven
werkenormalijkheid
tief
Melkgeld
Omzet enaanwas
Overige opbrengsten
Totale opbrengsten
Voerkosten
Opbr.minus voerkosten

3043
588
22
3653
1212
2441

3043
670
22
3735
1055
2680

M-bedri jven
werkenormalijkheid
tief
2953
703
28
3684
1219
2465

2953
787
28
3768
1139
2629

In saldoopbrengstenminusvoerkostenblijvenbeidebedrijfssystemenmetdewerkelijkheid benedenhet normatiefberekend saldo.Voor deM-enG-bedrijven ishet verschilresp.
f 164,-en f239,-perkoe.Hetgeringere verschilvanwerkelijkheid t.a.v.normatief opdeM-bedrijven invergelijking totdeGbadrijven,komt,zoalsaleerder vermeld,hoofdzakelijkvoortuit
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devoerkostendieopdeM-bedrijvenmindervandenormafwijken
danopdeG-bedrijven.

3.7 Kostengrond engebouwen
Dekostenvangrond engebouwenopwerkelijke basiszijn
voor degrond deberekende rente+ eigenaarslasten envoorde
gebouwen rente+afschrijving enonderhoudskosten-Wordt eenbedrijf geheelofgedeeltelijkgepacht,dan isdebetaalde pacht
alskostenhiervanopgenomen.Inhoeverredebedrijvenalseigendom ofalsgepacht indezegroepenbedrijvenvoorkomen,ismoeilijkna tegaan.Intabel3.13wordt eenoverzicht gegevenvande
gemiddelde kostenvangrond engebouwen indebetreffende jaren.

Tabel3.13 Kostenvangrond engebouwenopwerkelijke basis
G-bedrijven
Perbedrijf
Perhacultuurgrond

47687
1343

M-bedrijven
51339
1445

Dekostenvangrond engebouwenopwerkelijkebasis zijnop
deM-bedrijven dusgemiddeld f102,-perhahogerdanopdeG-bedrijven.De resultatenvanLEI-bedrijvenwordenevenwel ookop
pachtbasisvergeleken,waarbijvoor eigenaarsbedrijvendaneen
pachtwordtberekend.Intabel3.14wordendekostenvangronden
gebouwenoppachtbasisvergeleken,dit isdus zowelbetaalde
en/ofberekendepacht.

Tabel 3.14 Kostenvangrond engebouwenoppachtbasis
G-bedrijven
Perbedrijf
Perhacultuurgrond

34960
985

M-bedrijven
38806
1092

Metdebetaalde en/ofberekende pachtkomendeM-bedrijven
dusgemiddeld f107,-perhacultuurgrond hoger dandeG-bedrijven.Hetverschil ishierdusnog ietsgroterdanbijdekosten
opwerkelijkebasisenzoiserinbeidegevallen eenduidelijk
verschil teconstateren tussenbeidebedrijfssystemen.Nugebeurt
hetvaakdatbedrijvendiemais telenhiervoor jaarlijksland
pachten,ommaisopteverbouwen.Voorditalofniet zaaiklaar
gehuurd maislandmoet vaakeennaarverhouding hoge pachtworden
betaald.Hierdoorkomtdanhetgemiddeldevandepachtperha
cultuurgrond opdeM-bedrijvenhogerdanopdeG-bedrijven.
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3.8 Kostenmeststoffen enzaaizaden
De teeltvan snijmaisleidt,inverhouding totalleengrasland,tot eenkleinere oppervlaktegrasland perg.v.e.Voorde
voederwinning behoeft eenM-bedrijf namelijk niet zoveel graste
maaien alseenG-bedrijf,daar desnijmais eengroot deelvande
voedervoorziening voor zijnrekening neemt.Hetgrasland opeen
M-bedrijf zalhierdoor danookwatintensiever wordenbeweid dan
opeenG-bedrijf. Inditonderzoek ishetverschil inbeweidingsdichtheid perhagrasland 0,95,nl.3,88g.v.e.perhagrasland
opdeM-bedrijvenen2,93g.v.e.perhagrasland opdeG-bedrijven.Intabel3.15wordt eenoverzicht gegevenvandestikstofbemesting perhagrasland enhet percentage grasland datis
gemaaid voordewinning vanhooi enkuilvoer.

Tabel 3.15 Kg stikstof perhagrasland enpercentagemaaien
G-bedrijven
Kg stikstof
Percentagemaaien

M-bedrijven

340
127

364
99

DeM-bedrijven strooiendusgemiddeld 24kg stikstof perha
grasland meer dandeG-bedrijven.Vermoedelijk ontstaat hetverschil instikstofgift vooraldoordat opdeM-bedrijvenminder
drijfmest ophetgrasland wordt aangewend. Intabel3.16volgt
eenoverzicht vandekostenvanmeststoffen enzaaizadenperha
cultuurgrond.

Tabel 3.16 Kostenvanmeststoffen enzaaizadenperhacultuurgrond

Meststoffen
Zaaizaden

G-bedrijven

M-bedrijven

465
16

461
61

Ondanks de ruimere stikstofgift perhagrasland zijnde
kostenvanmeststoffen perhacultuurgrond vrijwel gelijk.DeNgift opmaisland isnl.lager danopgrasland.Watde zaaizaadkostenbetreft,ishetverschil f40,-perhacultuurgrond.
Doordat deM-bedrijven voor deteeltvan snijmaiselkjaarhet
zaaizaad moetenkopen,zalhetverschil inzaaizaadkosten in
hoofdzaak hierdoorontstaan.
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4. Bedrijfsresultaten

4.1 Opbrengsten perbedrijf
De opbrengstenwordenverkregenuitdeverkoopvanmelk,de
omzet enaanwasvanveeeneventuele overigeopbrengsten.Overige
opbrengstenkunnenb.v.wordenverkregen uit schapenhouderij
en/of werkvoorderden.
Tabel4.1 Totale opbrengsten perbedrijf

Kelkgeld
Omzet enaanwas
Overige opbrengsten
Totale opbrengsten

G-bedrijven

M-bedrijven

252874
48856
1866
303596

247743
58969
2408
309120

De opbrengst aanmelkgeld isopdeM-bedrijven gemiddeld
f 5.131,-perbedrijf lagerdanopdeG-bedrijven.DeM-bedrijven
hebbengemiddeld 0,8melkkoe perbedrijfmeer,met eengelijke
melkproduktieperkoealsdeG-bedrijven.DeM-bedrijven leveren
gemiddeld 4393kgmelk perbedrijf meerafdandeG-bedrijven.
Doordat deopbrengstprijsper100kgmelkopdeM-bedrijvenechter f1,70 (100kg)lager isdanopdeG-bedrijven ishetontvangenmelkgeld opdeM-bedrijven tochruimf5.000,-lagerdanop
deG-bedrijven. Hieruit blijktdathetvooral demelkprijs isdie
het verschil Inmelkgeld veroorzaakt.Zoalswe inhetvoorgaande
reedshebbengezienwordthetverschil inmelkprijsnietveroorzaakt doormaisinvloeden.
Deopbrengst vandeomzet enaanwasvanhetvee isopdeMbedrijven gemiddeld f10.113,-perbedrijf hoger danopdeG-bedrijven.Ditverschil inomzetenaanwasontstaat doorde ruimere
verhouding jongvee/melkveeeneenhoger percentage roodbontvee,
dat deM-bedrljvenhebben t.o.v.deG-bedrijven.Volgens denaar
norm berekende omzet enaanwasblijvendeM-enG-bedrijven met
dewerkelijke omzet enaanwas resp.f84,-en f82,-perkoebenedenhetnormatieve.Ookvoordeomzet enaanwasgeldtdusdat
hetgevondenverschilkanwordenverklaard uitoorzakendielos
staanvande factormais.
Deoverige opbrengsten (b.v.schapenhouderij en/ofopbrengstenvoederoppervlakte)zijnopdeM-bedrijven gemiddeld f542,perbedrijf hoger dan opdeG-bedrijven.Ondanks delagere
opbrengst aanmelkgeld,komendeM-bedrijven voornamelijk doorde
hogere omzet enaanwas,inhet totaalvande opbrengsten
f 5.524,-per bedrijf hoger uitdandeG-bedrijven.
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4.2 Kosten perbedrijf
Dekostendieopdezebedrijfssystemenvoorkomen zijnin
grote lijnen intedelennaar:bewerkingskosten,veevoerkosten,
meststoffen-+zaaizaadkosten,overige toegerekende kosten,kostenvangrond engebouwen enalgemenekosten.Intabel4.2wordt
eenoverzicht gegevenvandezekosten,waarbijdebewerkingskosten,bestaande uit arbeidskosten,werkdoorderdenenwerktuigkosten,niet zijngespecificeerd,daar ditalintabel3.1 is
gebeurd.

Tabel4.2 Kosten perbedrijf
G-bedrijven

M-bedrijven

Bewerkingskosten
Veevoer rundvee
waarvankrachtvoer
melkprodukten
ruwvoer
Meststoffen
Zaaizaden
Overige toegerekende kosten
Grond+gebouwen
Algemenekosten

109954
100519
73810
3956
22753
16525
30422
47687
11445

116610
101593
74378
3996
23218
16373
2159
32971
51339
11362

Totalekosten

317131

332407

579

De totalekosten zijnopdeM-bedrijvengemiddeld f15.276,hoger danopdeG-bedrijven.Het zijnvooral debewerkingskosten
endekostenvangrond engebouwendieopdeM-bedrijvennogal
wat hoger zijndanopdeG-bedrijven nl.resp.f6.656,-en
f 3.652,-perbedrijf.Indeoverige soortenvankostenkomt tussenbeidebedrijfssystemenmaarweinig verschilvoor.
Zoals uitdeanalysevandebewerkingskosten reedsisgeblekenhangthetverschil indezekosten inhoofdzaak samenmethet
verschil inbewerkingsomvang.Hoeweldevoerkosten opdeM-bedrijven intotaal ietshoger zijnmoeten zeopgrond vanvoerkostenanalyse alsduidelijkgunstigerwordenbeschouwd.
Het verschil inpachthangtwaarschijnlijkinhoofdzaak
samenmetverschillen inoppervlakte zaaiklaar gehuurd land.

4.3 Ondernemersoverschot ennetto-overschot
Dekostenvandegrond engebouwen zijnvoorbeidebedrijfssystemen opwerkelijke basisberekend,zoalsdieookintabel
3.13 zijnvermeld.Ditwil zeggendatvangepacht land debetaal31

depacht isopgenomenenvandegrond ineigendomde berekende
rente eneigenaarslasten alskosten zijnopgenomen.Hetverschil
vanopbrengsten (tabel4.1)minuskosten (tabel4.2)wordtondernemersoverschot genoemd.Om toteenbeterevergelijking vande
bedrijven tekomen,wordt ereenpachtnorm aangehouden,waarmee
allebedrijven ineigendom ookoppachtbasiswordenberekend.Het
eindresultaat vanopbrengstenminuskostenoppachtbasiswordtin
ditgevalaangeduid alsnetto-overschot.Intabel4.3wordt een
overzichtgegevenvanzowelhetondernemersoverschot alsvanhet
netto-overschot.

Tabel4.3 Gemiddeld ondernemersoverschot ennetto-overschot per
bedrijf
G-bedrijven
Opbrengsten
Kosten
Ondernemersoverschot
Bij:eigenaarskosten vangrond
+ gebouwen
Af :berekende pachtgrond en
gebouwen
Netto-overschot

M-bedrijven

303596
317131
-13535

309120
332407
-23287

39661

41001

26934
-808

28468
-10754

Deopbrengsten zijnopdeM-bedrijvengemiddeld f5.524,-per
bedrijfhogerdanopdeG-bedrijven,maar ookdekosten zijnveel
hoger,nl. f15.276,-,waardoorhetondernemersoverschot opdeMbedrijvengemiddeld f9.752,-perbedrijf lagerisdanopdeGbedrijven.
Dekostenvangrond engebouwenzijnopdeM-bedrijvengemiddeld f3.652,-perbedrijfhogerdanopdeG-bedrijven.Deze
kosten zijnnl.opdeM-enG-bedrijven resp.gemiddeld
f47.687,-enf51.339,-perbedrijf.Hetgrootstedeelvandeze
kosten zijneigenaarskosten (rentegrond+renteenafschrijving
gebouwen,waterschapslasten e.d.)dieopdeM-bedrijven gemiddeld
f 1.340,-perbedrijfhoger zijndanopdeG-bedrijven.
Deberekende pacht isbijbeidebedrijfssystemeneenheel
stuklagerdandeeigenaarskosten,waardoorhet netto-overschot
inbelangrijke matehoger isdanhetondernemersoverschot.Het
verschil tussennetto-overschot enondernemersoverschot isvoor
beidebedrijfssystemenpraktischgelijkenbedraagt ongeveer
f 12.500,-perbedrijf.Hetverschil enbedrijfsresultaattussen
beidebedrijfssystemen blijft inhetnetto-overschot duspraktischgelijkaanhetverschil inhet ondernemersoverschot.Het
verschil innetto-overschot bedraagt nl.gemiddeld f9.946,- per
bedrijf,waarmeedeM-bedrijvenlageruitkomendandeG-bedrijven.
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5. Vergelijking graslandbedrijf met gecorrigeerd maisbedrijf

Uitdebedrijfsvergelijkingkomt naarvorendatde ^bedrijven inuiteindelijk bedrijfsresultaat slechter uitkomendandeGbedrijven.Hierbijspelen,zowel bijdeopbrengsten alsbijde
kosten,verschillende oorzaken eenroldienietsmet snijmais
hebben temaken,zoalsb.v.deverschillen inmelkprijs.
Inhetvolgende isdaarom eenoverzicht gemaaktvandeopbrengsten enkosten,waarbijzakendiegeenverband met snijmais
hebben,voor beidebedrijfssystemengelijk zijngehouden.
Alsuitgangspunt ishetgemiddelde vandeG-bedrijven genoaen, terwijlvoordeM-bedrijven eencorrectie istoegepast.In
tabel5.1 zijndekengetallenvermeld,zoalsdievoorbeidebedrijfssystemeninwerkelijkheidwerdengevonden envoorhetgecorrigeerdemaisbedrijf.

Tabel5.1 Kengetallen grasland-,mais-engecorrigeerd maisbedrijf
Grasland- MaisGecorrigeerd
bedrijf
bedrijf maisbedrijf
Oppervl.cultuurgrond
Oppervl.grasland
Oppervl.voedergewassen
Voedergew.in%vancult.gr.

35,50
35,50

Grootveeëenheden
Melkkoeien
G.v.e./melkkoe
G.v.e./ha voederopp.
G.v.e./hagrasland

107,6
83,1
1,30
3,03
3,03

Maaiperc.(hooi+ kuil)
Hagemaaid
KgN/ha grasland
3ewerkingseenheden
Kgmelk perkoe
Vetgehalte
%wintermeik
Melkprijs

0
0

35,53
28,00
7,53
21,2

35,50
28,00
7,50
21,1

112,7
83,9
1,34
3,18
4,03

107,6
83,1
1,30
3,03
3,85

127

99

99

45,1

27,7

27,7

340

364

364

6502

6843

6521

5348
4,00

5350
3,93

5348
4,00

48

50

48

56,90

55,20

56,90

Hierbijblijkt dat deoppervlakte cultuurgrond,aantal
s.en aantalmelkkoeien enz.per bedrijf gelijk zijngehou-
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den.Aandehandvandezekengetallen Iseenoverzichtgemaakt
vandeopbrengsten enkostenvanhetgrasland enhetgecorrigeerdemaisbedrijf.Debedoeling hiervanisomzakendieniet inverband staanmet snijmais uit tesluitenendan tezieninhoeverre
erverschillen tussenbeidebedrijfssystemenvoorkomen.Intabel
4.2wordt eenoverzicht gegevenvandeopbrengsten enkostendie
nadecorrecties zijnverkregen.

Tabel4.2 Opbrengsten enkostenvanhetgraslandbedrijfenvan
hetgecorrigeerdmaisbedrijf
Graslandbedrijf

Gecorrigeerd maisbedr.

Opbrengsten
melkgeld83,1mkx5348x56,90
omzet enaanwas 83,1mkx588
overige opbrengsten
totaal opbrengsten

252874
48863
1868
303605

idem
idem
idem

6521
6521
6521
35,5

252874
48863
1868
303605

Kosten
arbeid
6502
werkd.derden
6502
werktuigen
6502
bestr.middelen 35,5
bijkomende
voerkosten
83,1
meststoffen
35,5
zaaizaden
35,5
overigetoeger.kosten
103,9
grond+gebouwen 35,5
algem.kosten
35,5
totaalkosten
ondernemersoverschot
arbeidsopbrengst

BEx
BEx
BEx
hax

11,40
0,96
4,48
12,74

74123
6242
29129

mkx
hax
hax

1210

465

100551
16507

16,30

579

gvex 293
hax
1343
hax
322

30443
47676
11431
317132
-13527
60596

451

BEx
BEx
BEx
hax

10,78
1,30
4,83
25,67

70296
8477
31496

83,1 mkx
35,5 hax
35,5 hax

1133

94152
16365
2165

461
61,00

103,9 gvex 293
35,5 hax
1343
35,5 hax
322

Uitgaandevandezelfdekengetallen zijndeopbrengstenvan
baldebedrijfstypenvanzelfsprekend gelijk.
Debewerkingskosten vertonen slechts eengeringverschil.Op
deM-bedrijven zijndearbeidskosten echter lager enzijndekostenvoor loonwerkenmechanisatie duidelijkhoger.
Debetere ruwvoerpositie vandeM-bedrijvenkomthierduidelijknaarvorendoordelagerebijkomendevoederkostenvanruim >
f6.000,-perbedrijf.Dekostenvan zaaizaden zijnuiteraard op
hetgecorrigeerd maisbedrijf hogerdanophetgraslandbedrijf.De
overige toegerekendekosten,kostenvangrond engebouwen ende
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30443
47676
11431
313412
-9807
60489

algemene kosten zijnindezevergelijking-voorbeide bedrijfstypengelijkgehouden.
Doorhet aanbrengen vandezecorrectieskomt naar vorendat
het totaalvandekosten ophetgecorrigeerd maisbedrijf
f 3.720,-lager isdanophetgraslandbedrijf.Hetondernemersoverschot ishierdoor ophetgecorrigeerd maisbedrijf
f3.720,-hogerdanophetgraslandbedrijf.
Omdatdekostenvandearbeid ophetgecorrigeerd maisbedrijf lager zijndanophetgraslandbedrijfkomtdearbeidsopbrengst voorbeide bedrijfstypen praktisch gelijkuit.
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Bijlage Kengetallenvan grasland- enmaisbedrijven,waarin verwerkt degegevens
van studie-en steekproefbedrijven,gemiddeld over de jaren1974/75t/ra
1977/78
Gemiddeld
Steekpiroefbedr.
Studiebedrijven
M
G
M
G
G
M
Oppervlakte cultuurgrond
Oppervlaktegrasland
Oppervlaktemais
Voedergew. in%vanv.o.

38,54
38,54
0,00
0,00

39,08
30,26
8,82
22,60

32,46
32,42
0,04
0,12

31,98
25,73
6,25
19,50

35,50
35,49
0,02
0,06

35,53
28,00
7,53
21,20

G.v.e.eigenbedrijf
G.v.e.eigen bedrijf/hav.o.
G.v.e.eigen bedrijf/ha grasl.
Aantalmelkkoeien
Melkk./havoederoppervlakte
G.v'.e.ineigendom
G.v.e.e/d per koe

113,7
2,95
2,95
92,9
2,41
119,3
1,28

120,2
3,08
3,97
96,0
2,46
127,2
1,33

94,1
2,90
2,90
73,3
2,26
95,9
1,31

96,8
3,03
3,76
71,7
2,24
98,1
1,37

103,9
2,93
2,93
83,1
2,34
107,6
1,29

108,5 •
3,05
3,88
83,9
2,36
112,7
1,34

358
124

390
101

322
131

338
96

340
127

364
99

47,93

30,65

42,35

24,70

45,14

27,68

42
8

26
12

45
10

26
23

43
9

26
18

5616
3,99

5524
3,96

5009
4,01

5167
3,90

5348
4,00

5350
3,93-

Kg Nper hagrasland
% maaienvoorhooi+ kuil
Oppervl.gemaaid
Gemaaid per g.v.e. e/b
% versvervoederd
Kgmelk per koe
Vetgehalte
Xwintermeik
Prijs per 100kg melk
Aantal v.a.k.
Uren per v.a.k.
NieuwwaardeD.I.per ha
Aantal sbe
Arb.opbrengst ondernemer
Melkgeld perbedrijf
Omzet+ aanwas
Div.opbrengstenr.v.h.
Opbr.voederoppervlakte
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten
Arbeidskosten
Werkdoorderden
Bestrijdingsmiddelen
Machine's+werktuigen
Krachtvoer
Melkprodukten
Ruwvoer
Totaalveevoer
Meststoffen
Zaaizaden
Ov. toegerek.kostenGrond+ gebouwen
Algemene kosten
Totaalkosten
Ondernemersoverschot
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49

51

47

48

48

50

56,97

55,76

56,80

54,39

56,90

55,20

1,90
2767
3826

1,90
2806
4397

1,78
2756
3307

1,70
2853
3755

1,84
2762
3567

1,80
2830
4076

307

349

252

274

280

312

53217

43140

23327

24635

38272

33888

297185
57261

295657
65382

501
851

199828
52555
1154

252874
48856
1236

247743
58969

870
312

208563
40450
1601

-55

494

849
356476

752
363144

156
250715

1066
255096

129
503

828
673
909

303596

309120

76595
7880

71683
4586

70073
7524

274

784

25525

27820

74139
6233
4523
29130

73737
8918

32764

77400
10312
1039
38266

80369
4296
29100
113765

81668
4223
30879
116772

67250
3616
16406
87272

67088
3768
15557
86413

73810
3956
22753
100519

74378
3996
23218
101593

18812

18808
2461

14238

392

13937
1857

16525

766

579

16373
2159

37534
53276
12408
354398

40890
56420
12695
375060

23309
42097
10481
279856

25052
46258
10029
289745

30422
47687
11445
317127

32971
51339
11362
332403

2078

-11917

-29141

-34650

-13532

-23284

630

912
33043

