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Werkplan1975

Inleiding
Deuitvoeringvanhetwerkplan 1974isinhetalgemeengunstigverlopen.
Hierbijmoetwelwordenopgemerkt,datdooreentekortaanuitvoerendearbeid
inhetwerkplanvoorafbeperkingenmoestenwordenaangebracht;desondankskondenoverwerk envacantiehulpnietgemistwordenomdeverzorgingvandeproefveldenrond tekrijgen.
Ookhetwerkplan 1975moestdooreentekortaanarbeidskrachten indeafdeling
Proefbedrijfeeninkrimpingondergaan.Hiermederekeninghoudend,iserevenwel
naargestreefdeenzoevenwichtigmogelijkwerkplansamentestellen,waarbij
deprioriteitennietuithetoogzijnverloren.
'
Hetnieuwekantoor teLelystadkoneindoktober 1974ingebruikwordengenomen.
Doordatdeoverplaatsingvandemedewerkersnognietgeheelisgerealiseerd,
vraagtditvanallenextrainspanning.Voordezeinzetopdezeplaatseen
woordvandank.
Wederomisgekozenvooreenopzet,waarbijperafdeling (Bedrijfssyntheseen
LEI-detachement,Technischonderzoek inBedrijfsverband,Teeltonderzoek)het
werkplanmiddelseentoelichtingineenruimerkaderwordtgeplaatst.
VandeafdelingOnderzoek indeRegio'sdiehetopofviaderegionaleproefboerderijenverrichteonderzoekcoördineert,verschijnthetprogramma1975,
evenals invoorgaandejaren,inafzonderlijkebundels.
Naastdeonderzoekprojecten zaldoordeafdelingenookin1975eendeelvande
beschikbare tijdmoetenwordenbesteedaanandereactiviteiten.Deinstructie
vandebedrijfstakdeskundigenzowelinlandelijkverbandalsindividueelmaakt
hiervaneenbelangrijkonderdeeluit.Voortsvragen inditkaderdeaandacht
hetmeewerkenaandiversecursussen,dedeelnameaandiversewerkgroepen,
commissiese.d.endebetrokkenheidbijdebeleidsvoorbereiding vanoverheidsmaatregelen.
Gaarnedankikallen,medewerkersvanhetPAendievancoöpererendeinstellingenvoorhuninzetvoorhettotstandkomenvanhetwerkplan.BijhetuitvoerenwensikUsuccestoe.

Dr.ir.G.P.Termohlen

AFDELING BEDRIJFSSYNTHESE

T o e l i c h t i n g op h e t werkplan
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Snellewijzigingen,metnameindeprijzen,makenhetnoodzakelijkdat
evenalsvorigjaar,ookin 1975hetonderdeelbedrijfssynthesevanhet
HandboekvoordeAkkerbouwopnieuwzalmoetenwordenherzienengepubliceerd.HierbijzulleninsamenwerkingmethetPGVdegegevensm.b.t.de
vollegrondsgroenteteeltenopnieuweenuitbreidingondergaan (project 1.01).
SamenmethetIMAGzalverderwordengewerktaandemogelijkhedentot
rationalisatiebijhetopstellenvanbedrijfsontwikkelingsplannen.Vanuit
deopgedaneervaring (o.a.bijproject 1.09)zullennugezamenlijkeen
aantalmoedermatriceswordenopgesteldvoor 1,2en3mans-akkerbouwbedrijven
diebijgebruik gemakkelijkaandeindividueleomstandighedenkunnenworden
aangepast.Ookzaldegegevensverzamelingopdebedrijvenendepresentatie
vandeuitkomstendeaandachtkrijgen (project 1.10).Metbetrekkingtot
debedrijfsfinancieringzaLaandemethodologische zijdeaandachtworden
besteed (project 1.06).
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Geziendeaanmerkelijkekwantitatieveenkwalitatieveverschillendie
zichtussendeverschillende rotatiesophetproefveld "deSchreef"gaan
voordoen,zalin 1975opnieuweenbedrijfseconomischeevaluatieworden
uitgevoerdvandeverkregenproefveldresultaten.
Tevens zullen,medeinrelatie toteventueelnieuwoptezettenvruchtwisselingsproeven,bouwplanprogrammeringenwordenuitgevoerdwaarinnaast
intensieveakkerbouwookvollegrondsgroentegewassen zullenwordenopgenomen
(project 1.04).
Nahetinterneverslagoverdegrondbewerkingsproef"Westmaas"ende
betekenisdieaandeeconomischeevaluatievandezeproefwerd toegekend,
zalhetkomendejaarmetbehulpvandenieuwsteproefveldgegevenshieraan
eenvervolgwordengegeveninoverlegmetdewerkgroepGrondbewerkingssystemen.
Ookzalinhetkomendejaareeneconomischeafwegingplaatsvinden
tussenchemischeenmechanischeonkruidbestrijding (project 1.05).
Aanhetvraagstukwanneerenonderwelkeomstandighedenhetvoordelig
ishetstroondertewerken,zalverderwordengewerkt.
;Deresultatenvaneenbedrijfseconomischevergelijkingvandeverschillendevlasoogstsystemen zullenwordengepubliceerd (project 1.03).
Hetonderzoeknaardeeconomischevoor-ennadelenvaneenverandering
vanrijenafstandeninhetbijzonderbijdeteeltvanhakvruchten zalworden
voortgezet (IMAG,PA,project 1.11).
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HetdoorhetPAgeëntameerdeonderzoeknaardeinkomensverschillen
bijtoepassingvandeverschillendemogelijkhedendiedeaardappelteeltregelingbiedt,isvooreenbelangrijkdeelgereed.Deresultatenzullen
in 1975wordengepubliceerd (LEI-project334).
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Ditonderzoek betreftvoornamelijkprojectenvanhetLEI-detachementen
omvatenerzijdsdeanalyseenverwerkingvandegegevensvangroepen
bedrijvendievanbelangzijnvoordebedrijfsontwikkelingenanderzijds
hetopstellenvanbedrijfsmodellen.
Voor 1975zalmetnamewordengewerktaandegroepgroteveenkolonialebedrijven (80-200ha)endegroepgrotebedrijveninhetzuidwestelijkkleigebied. Inbeidegevallenzulleneenaantalbedrijfsmodellen
hetonderzoekcompleteren.
Metbetrekking totdesamenwerking tussenbedrijvenzullendegegevens
vaneenvrijgrootaantalgroepenbedrijvendiepergroepsamenwerken,
verderwordengeanalyseerd enzaleeneindrapportwordenopgesteld(LEIproject 330).
Eenbeginzalwordengemaaktmetdebewerkingvandegegevensvaneen
aantalakkerbouwbedrijvenmet tuinbouwteelten (dubbelteelten)naastintensieveakkerbouwgewassen (LEI-project 333).Daarnaast zaleenonderzoek
beginnennaardeeconomischeverhoudingenopbedrijvenmetgemengdgrondgebruikdoorheterogene grondkwaliteit.Ineersteinstantie isditonderzoek
gerichtopdegemengdebedrijvenindeFriesekleibouwstreek (LEI-project 338)

1.AFDELINGBEDRIJFSSYNTHESE
Projectnr.:
1.01 (PGV.0-'13-7)
Onderzoek tenbehoevevandeverstrekkingvankwantitatieve
informatievoordebedrijfseconomischeadvisering indeakkerbouw
endevollegrondsgroenteteelt.S.Cuperus,W.P.Noordam,
M.vanderHam (PGV).
1.03 (IMAGnr.440)
Onderzoeknaardebedrijfseconomischebetekenisvannieuwe
teeltenennieuweteeltmogelijkhedenvanakkerbouwgewassen.
D.Hartmans (IMAG),H.Preuter.
Onderditprojectvalt:
Hetnagaanonderwelkeomstandighedenenprijsverhoudingenhet
inwerkenvanstrobedrijfseconomischaantrekkelijkwordtop
overwegendgraanbedrijven.
1.04 (PGV.0-13-9)
Economischeevaluatievanhetvruchtwisselingsonderzoek en
bouwplanprogrammering.H.Preuter,M.vanderHam (PGV). (Zieook
project 2.01).
1.05 (IMAGnr.441)
Debetekenisvanmogelijkegrondbewerkingssystemenvoorde
bedrijfsvoering,debedrijfsorganisatieenhetinkomensniveau.
P.K.Cevaal,D.Hartmans (IMAG). (Zieookproject 2.04).
1.06 Verdereontwikkelingenpraktischetoepassingvanmethodenvoor
debedrijfsprogrammeringindeakkerbouw.P.K.Cevaal,H.Preuter.

(afgesloten)

(afgesloten)

1.07 Verwerkingeninterpretatievanbelangrijke technischedatavoor
debedrijfssynthese.H.Preuter.
1.09 Hetopstellenvaneenaantalmodellenvanbedrijvenuitdebelangrijkste akkerbouwgebieden.P.K.Cevaal,S.Cuperus,W.P.Noordam.
1.10 (IMAGnr.404)
Onderzoeknaardemogelijkhedenomdewerkwijzebijhetopstellen
vanbedrijfsontwikkelingsplannenverderterationaliserenende
praktischeinhoudvanhetadviesteverhogen.P.K.Cevaal,
H.Preuter,D.Hartmans (IMAG),R.K.Oving (IMAG),T.Tanis (IMAG),
G.v.d.Werken (IMAG).
1.11 (IMAGnr.442)
Onderzoeknaardebedrijfseconomische,arbeidsorganisatorische en
technischevoor-ennadelenvanveranderingvanrijenafstandenin
hetbijzonderbijdeteeltvanhakvruchten.P.K.Cevaal,D.Hartmans
(IMAG).

LEI - detachement b i j het PA
Projecten-overzicht 1975
LEI
Project

(oud no.)

no.
330

(A3) (PA1.50) StudiebedrijvenAkkerbouw
a. OnderzoekgrotebedrijvenNoordelijkezeeklei
b.

"

"

"

Veenkoloniën

c.

"

"

"

Zuidwestelijkezeeklei

d.

"

samenwerkingsvormen

333

(AIO) (PA1.51) BijzondereAkkerbouwvormen

334

(All) (PA1.52) Bedrijfseconomischemogelijkhedenvandeaardappelteeltregelingvoordezeeklei-akkerbouw

335

(A12) (PA 1.53) Oorzakenvanverschilleninbedrijfsresultaten
tussenovereenkomstige akkerbouwbedrijven indeN.O.P.

338

(nieuw
project) (PA1.54) Economischeperspectievenvanbedrijvenmetgemengd
grondgebruik (gezamenlijkprojectmethetLEI-detachementbijhetPR)

PROJECTBESCHRIJVING
*)Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd
")Samenwerking- incidentele contacten met

PA
1.0T.(PGVnr.0-13-7)
Onderzoek tenbehoevevandeverstrekking
vankwantitatieveinformatievoorde
bedrijfseconomischeadviseringinde
akkerbouwendevolIegrondsgroenteteelt

Registratie nr.:
Documentatieaspecten:

drs.S.Cuperus,ing.W.P.Noordam,ing.M.vander
drs.S.Cuperus
Ham(PGV)
drs.J.Kamminga
:IMAG,PDenderesp.Consulentschappenbijdezeinstituten.

- veelvuldig overleg met

georganiseerd (werkgroepen e.d.) in:

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn:

Plaats(en) van uitvoering
PA,Lelystad,PGV,Alkmaar
Jaar van aanvang
1971
Vermoedelijke duur
continu
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.)

Verlenging

Afgesloten
Vervolgd met

Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar /
(personeel+materieel)
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:
- Hoger personeel
- Middelbaar personeel
• Lager personeel

mandagen
mandagen
mandagen

Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen :
• Engels

P r e p a r a t i o n of a d a t a book for farm management a d v i s i n g .

Frans

Duits

Algemene opmerkingen:

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.

A.Probleemendoel:
Hetverstrekkenvanindividuelebedrijfseconomische adviezenistijdrovend.
Erwordendaaromhandleidingensamengesteldomefficiënter tekunnenwerken.
Totdusvergebeurtditvaakperconsulentschapwattotgevolgheeftdat
veeldubbelwerkwordtverricht.Hetisderhalvedebedoelingcentraaleen
handleidingsamentestellendieindevoorlichtingbijdebedrijfseconomischeadviseringkanwordengebruikt.
B.Motivering.
LigtinA.besloten.
C.Werkwijze.
Hetonderzoekomvat:opbrengstreeksenvoordeverschillendegebieden,
prijsreeksen,prijzenvandeproduktiemiddelen,afschrijvingsnormen,
onderhoudsnormenenbrandstof,verzekeringsnormen,algemenekosten,
normenvoordevermogensbehoeftevandegewassen,loonwerktarieven,
belangrijketaaktijden,pachtnormenetc.
Bijhetopstellenvandezehandleidingzaldebehoefteaangegevens,
voortvloeienduithetnieuwopgesteldebedrijfsrapportakkerbouw
(hetgeenookdeBorgstellingsfondsformulierenomvat)richtsnoerzijn.
D.Vroegereonderzoekingen.
(b.v.maaropbeperkterschaal,L.Nieuwenhuijse:Hetopstellenvan
bedrijfsbegrotingensaldotabellenvoorakkerbouwbedrijven).

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Registratie nr.:
PA
1.01 (PGVnr.0-13-7)
Onderzoek tenbehoevevandeverstrekkingvan
kwantitatieve informatievoordebedrijfseconomische
adviseringindeakkerbouwendevollegrondsgroenteteelt

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

drs.S.Cuperus,ing.W.P.Noordam,ing.M.vanderHam(PGV)
drs.S.Cuperus
drs.J.Kamminga
Besteding over het afgelopen jaar

Besteding in geld
Directe kosten-personeel /
„ -materieel t
Semi-directe kosten
I

(1974)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
mandagen
Middelbaar personeel
mandagen
Lager personeel

-

Omslagalgemene kosten /
Totaal
/
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar 1 9 7 4 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.

A.Verslagover1974
Indeverslagperiode isinsamenwerkingmethetIMAGendeconsulentschappen
voorArbeidenLandbouwwerktuigenenPlantenziektenopnieuweenpublikatietot
standgekomenwaarineenomvangrijkekwantitatieveinformatiewordtverstrekt
t.b.v.debedrijfsontwikkelingsvoorlichting,hetonderwijsendepraktijk.
Indezepublikatie zijntevensinsamenwerkingmethetPGVteAlkmaareenaantal
gegevensm.b.t.devollegrondsgroenteteeltgewassen opgenomen,voorzoverdeze
veelvuldigophetakkerbouwbedrijfvoorkomen.
Depublikatie isverschenenonderdetitel:"HandboekvoordeAkkerbouw,deelII,
Bedrijfssynthese1974/75".

Plankomendejaar
Inhetkomendejaarzaldeinformatieopnieuwmoetenwordenbijgewerktmetde
nieuwstegegevens.Snelleveranderingmaaktnl.regelmatigeherzieningnoodzakelijk.Daarnaastzaldeinformatieophetterreinvandevollegrondsgroenteteeltgewassennogeenaanmerkelijkeuitbreidingondergaan,waarnaopnieuwtotpublikatiewordtovergegaan.

Geschattetijdpersoneel:
Drs.S.Cuperus
I n g . W.P.Noordam

10mandagen
30

"

mandagen

PROJECTBESCHRIJVING
*)Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

PA
1.03 (IMAGnr.440)
Onderzoeknaardebedrijfseconomische
betekenisvannieuweteeltenennieuwe
teeltmogelijkhedenvanakkerbouwgewassen

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd
*)Samenwerking- incidentele contacten met

D.Hartmans (IMAG),ing.H.Preuter
afhankelijkvanhetdeelproject
drs.J.Kamminga

veelvuldig overleg met

Registratie nr.:
Documentatieaspecten:

-Technische a f d e l i n g e n PA

georganiseerd (werkgroepen e.d.) in:

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn:

Plaats(en) van uitvoering
PA,Lelystad
Jaar van aanvang
1971
Vermoedelijke duur
5jaar
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.) :
Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar /
(personeel+materieel)
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:

-Hogerpersoneel
-Middelbaarpersoneel
-Lagerpersoneel

mandagen
mandagen
mandagen

Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen:
• Engels

T h e e c o n o m i e p o s s i b i l i t i e s ofn e wcrops and n e w
technical developments.

Frans

- Duits

Algemene opmerkingen:

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Verlenging

Afgesloten
Vervolgd met

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Metivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.

A.Probleemendoel.
Doordesteedsnieuwetechnischemogelijkhedenenerzijdsendewijzigingen
inphysiekeopbrengstmogelijkheden enprijzenvanakkerbouwproduktenanderzijdsveranderenooksteedsdemogelijkhedenvoordebedrijvenomverschillendegewassenwelofnietmetsuccestekunnenverbouwen.
Nagegaanzalmoetenwordenwatdegevolgenzijnvoordebedrijvenindien
deomstandighedenzichwijzigenen/ofzichnieuwemogelijkhedenvoordoen
zodatnieuwekansenwordenbenutennieuweontwikkelingenkunnenworden
gestimuleerd. (Enkeleactuelevoorbeelden zijndeverbouwvansnijmais
t.b.v.derundveehouderij,nieuwemechanisatiemogelijkheden vandevlasoogst,demogelijkheidvandubbeleteelten,bouwplanvernauwing d.m.v.grondontsmetting).
B.Motivering.
Hetisvanbelangdatvanuithetonderzoekhieraanaandachtwordtbesteed
omzodeondernemerbehulpzaamtezijnbijzijnreactieopnieuwemogelijkheden.
C.Werkwijze.
Bijditonderzoek zullendenieuwemogelijkhedenwordeningepast inhet
bedrijfsverbandvanhetakkerbouwbedrijfomzodebetekeniservante
kennenentekwantificeren.
D.Vroegereonderzoekingen.
Inditverbandnietvanbelang.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

PA
1.03 (IMAGnr.440)
Onderzoeknaardebedrijfseconomischebetekenis
vannieuweteeltenennieuweteeltmogelijkheden
vanakkerbouwgewassen.

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

ing.H.Preuter,D.Hartmans (IMAG)
afhankelijkvanhetdeelproject
drs.J.Kamminga
Besteding over het afgelopen jaar

Registratie nr.:

(1974)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
mandagen
Middelbaar personeel
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel /
. -materieel /

Lager personeel

Semi-directe kosten
/
Omslag algemene kosten f
Totaal
/

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 7 4 )met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.

A. Verslag over 1974.
-Hetonderzoeknaardeomstandighedenenprijsverhoudingenwaaronderhet
inwerkenvanstroaantrekkelijkwordtopoverwegend graanbedrijvenkon
normaalvoortgangvinden.Deopzetvanhetonderzoekendeverzamelingvan
technischedataisgereed,terwijlmetdeberekeningenviadecomputer
eenbeginisgemaakt.
-Hetonderzoeknaardebedrijfseconomischeperspectievenvandevlasteelt
bijvergelijkingvanalternatieveoogstmethodenisindeverslagperiode
afgerond,nadatookderesultatenvandeverschillendeoogstsystemenin
1974bekendwaren.
Deconclusiesvanhetonderzoekzullenwordengepubliceerd,waarmee
ditdeelprojectwordtbeëindigd.
Publikatie:ir.P.K.CevaalenD.Hartmans (IMAG).Bedrijfseconomischeper-t
spectievenvandevlasteeltbijvergelijkingvaneenaantal
oogstmethoden (PA-publikatienr.18)
B.Plankomendjaar.
-Voortzettingvanhetonderzoeknaardeomstandighedenenprijsverhoudingen
waaronderhetinwerkenvanstroaantrekkelijkwordtopoverwegendgraanbedrijven.Hetpublicerenvanderesultatenvanditonderzoek.

Geschatte tijdpersoneel:
ing.H.Preuter
D.Hartmans

60mandagen
10

mandagen

PROJECTBESCHRIJVING
^Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

PA
1.04 (zieookproject2.0 1)(PGVnr0-13-9)
Economischeevaluatievanhetvruchtwisselingsonderzoek enbouwplanprogrammering.

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd
*)Samenwerking- incidentele contacten met

ing.H.Preuter,ing.M.vanderHam(PGV)
ing.H.Preuter
drs.J.Kamminga

• veelvuldig overleg met

Registratie nr.:
Oocumentatieaspecten:

a f d . t e c h n i s c h onderzoek i n b e d r i j f s v e r b a n d
entechnischeafdelingenPGV

georganiseerd (werkgroepen e.d.) in:

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn:

Verlenging

Afgesloten

PA,Lelystad;PGV,Alkmaar
Plaats(en) van uitvoering
1971
Jaar van aanvang
5jaar
Vermoedelijke duur
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.)

Vervolgd met

Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar t
(personeel+materieel)
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:

-Hogerpersoneel
-Middelbaarpersoneel
-Lagerpersoneel

mandagen
mandagen
mandagen

Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen :
• Engels

Economie e v a l u a t i o n and programming of crop r o t a t i o n s

Frans

- Duits

Algemene opmerkingen:

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.

A.Probleemendoel.
Onderdwangvandiverseomstandigheden treedtopdeakkerbouwbedrijveneen
duidelijketendensnaarbouwplanvernauwingop,waardoordevanoudsgeaccepteerdevruchtwisselingseisen steedsmeergeweldwordenaangedaan.
Deverwachtingisdatinhetalgemeendezetendensnaarspecialisatiein
slechtsenkelegewassenperbedrijfzichverderzalvoortzetten.Deafdeling
bedrijfssynthesezalnagaanwelkerotatiesvoordetoekomstuitbedrijfseconomischeoverwegingenhetmeest gewenst zijnindienvruchtwisselingsbepalingenzoudenkunnenwordengewijzigdresp.opgeheven.
Daarnaast zaldeafdelingTechnischOnderzoek inBedrijfsverband,gelet
opdeontwikkelingendiezichopvelevaktechnische terreinenvoordoen,
nagaanofdethansingebruik zijndevoorvrucht-envruchtwisselingsbepalingennog"houdbaar"zijn.
B.Motivering.
Hetonderzoekheeft,zoweltechnischalseconomischnogbetrekkelijk
weiniggewerktaandemogelijkhedenvanbouwplanvernauwingtothet
extreemvancontinuteelt enkandaardooronvoldoendeaangevenwatde
voordelenzijnenwaardegrenzenliggenwaarbijeninwelkemateopbrengstdervingkanoptredenenofdeze,geletopeventueleeconomische
voordelen,teaanvaardenzijn.Debedrijfseconoomheeft inditverbandbij
zijnonderzoekbehoefteaanzojuistmogelijkeuitgangspuntenmetbetrekkingtotvoorvrucht-envruchtwisselingseisen.
C.Werkwijze.
Geletophetbestaandevruchtwisselingsonderzoek metnameop"deSchreef"
ende"Lovinkhoeve"enderesultatendaarvanzalwordennagegaanwelke
rotatiesdaaruitbedrijfseconomischgezienhetmeesteperspectiefbieden.
Daarnazalwordennagegaanofvoorverschillendebedrijfstypennogandere
rotatiesbelangrijk zijnenofinditverbandnieuweproefopzettengewenstzijn.
D.Vroegereonderzoekingen;
Ditprojectsluitaanopproject2.0 1vandeafdeling technischonderzoekinbedrijfsverband.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

PA
1.04 (PGVnoÛ-13-9)
Economische evaluatie van het vruchtwisselingsonderzoek en bouwplanprogrammering.

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

ing.H.Preuter, ing.M.van derHam (PGV)
ing.H.Preuter
drs.J.Kamminga
Besteding over het afgelopen jaar

Besteding in geld
Directe kosten-personeel /
. -materieel /
Semi-directe kosten
/

Registratie nr.:

(1974)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
mandagen
Middelbaar personeel
mandagen
Lager personeel

-

mandagen

Omslag algemene kosten /
Totaal
/
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( |974)met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.

A. V e r s l a g o v e r 1974
Van de tot dusver verkregen gegevens van het proefveld "de Schreef"heeft
eenbedrijfseconomische evaluatie plaatsgevonden,waarvan de resultaten
in samenwerking met de afdeling Technisch Onderzoek inBedrijfsverband
zijn gepubliceerd inPA-publikatienr. 13"Technische enbedrijfseconomische
aspecten vanhet vruchtwisselingsonderzoek", ing.0.Hoekstra en ing.H.Preuter
B. Plan komende jaar
De plannen voorhet komende jaar zijn tweeledig.
Inde eerste plaats zal,als de gegevens van het proefveld de Schreef over
1974uitgewerkt zijn,opnieuw eenbedrijfseconomische evaluatie van deverschillende rotaties plaatsvinden. Ditheeft mede ten doel na tegaan ofbepaalde rotaties eventueel zouden kunnen vervallen of gewijzigd worden.Ook
de steeds groterwordende verschillen tussen bepaalde rotaties,zowelkwantitatief als kwalitatief maakt het noodzakelijk deze ontwikkelingbedrijfseconomisch op de voet tevolgen.
Daarnaast ligt het inde bedoeling een bouwplanprogrammering uit tevoeren,
waarin naast aardappelen, suikerbieten enwintertarwe,diverse vollegrondsgroentegewassen zullenworden opgenomen. Inhet bedrijfsverband zalworden
nagegaanwelke rotaties de gunstigste perspectieven bieden,vervolgens wat
dit betekent voor debouwplanvernauwing en tenslotte of dit aanleiding geeft
tot nieuw vruchtwisselingsonderzoek. Isdit het geval,dan vormen de gevondenmeestbeloofde rotaties tevens eenbasis voor de opzet van dit onderzoek.
Uiteraard zal hierbij nauw met de technische afdelingen vanhet PA enhet
PGVworden samengewerkt.
Geschatte tijd personeel:
ing.H.Preuter

50mandagen

PROJECTBESCHRIJVING
*)Onderzoekinstelling

PA

Projectnummer

1 - 0

Projecttitel

5

pe b e t e k e n i s van m o g e l i j k e

grondbewerkings-

s y s t e m e n v o o r de b e d r i j f s v o e r i n g ,
b e d r i j f s o r g a n i s a t i e en h e t

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd
")Samenwerking• incidentele contacten met :
veelvuldig overleg met

Registratie nr.:
Documentâtièasp«tten:

( z i e o o k p r o j e c t 2 . 0 4 e n IMAG 4 4 1 )

i r . P . K . C e v a a l , D.Hartmans
i r . P. K. C e v a a l
d r s .J . K a m m i n g a

:a f d . t e c h n i s c h o n d e r z o e k i n

de

inkomensniveau.

(IMAG)

bedrijfsver-

band

georganiseerd (werkgroepen e.d.) in:

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn:

Verlenging

Afgesloten
Vervolgd met :

Plaats(en) van uitvoering: P A , L e 1y st a d
Jaar van aanvang
1971
Vermoedelijke duur
5 jaar
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.) :
Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar t
(personeel+materieel)
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:
• Hoger personeel
mandagen
- Middelbaar personeel
mandagen
• Lager personeel
mandagen
Biizondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen :
Engels

The s i g n i f i c a n c e

o f new s o i l

Frans

• Duits

Algemene opmerkingen:

") Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

tillage

systems

f

or the farm

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.

A. Probleem en doel.
Doornieuwe inzichten en steeds nieuwe chemische enmechanische mogelijkheden staat het vraagstuk van de grondbewerking sterk inde belangstelling.
Proeven ennieuwe proefvoorstellen op dit terrein hebben tendoel een technische beoordeling van demogelijkheden teverkrijgen alsmede de gevolgen
voorhet opbrengstniveau enhet produktieplan tebepalen.
B. Motivering
Hierop aansluitend resp.mee gepaard gaande ishetwenselijk een oordeel
tekrijgen over debetekenis van dezemogelijkheden voorhet bedrijf in
zijn geheel,zowel wat betreft hun invloed op de bedrijfsvoering alsmede
op de bedrijfsorganisatie en het inkomensniveau.
C. Werkwijze
In samenwerking met de afd.Technisch Onderzoek inbedrijfsverband van
het Proefstation voor deAkkerbouw zal innauwe aansluiting bij deproefopzet van die teWestmaas alsook de geplande opzet voor o.a.het Oldambt,
debetekenis van een aantal geprojecteerde systemen voor de praktijk
worden nagegaan,waarbij om zoveel mogelijk aan tesluiten op deactualiteitwordt uitgegaan van eenaansluiting tussen de opzet en verloop van
de proefneming en demogelijke betekenis voor debedrijven.
D. Vroegere onderzoekingen
Dit project sluit aan op project 2.0.4 van de afdeling Technisch Onderzoek inbedrijfsverband.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

PA

Registratie nr.:

1.05 (zieookproject2.04enIMAG441)
Debetekenisvanmogelijkegrondbewerkingssystem&TT
voordebedrijfsvoering,debedrijfsorganisatieenhetinkomensniveau

ir.P.K.Cevaal,D.Hartmans (IMAG)
ir.P.K.Cevaal
drs.J.Kamminga
Besteding over het afgelopen jaar ( 1 9 7 4 )
Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
mandagen
Middelbaar personeel
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel /
. -materieel f

Lager personeel

Semi-directe kosten
/
Omslag algemene kosten /
Totaal
/

-

mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaai( 1 9 7 4 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.

A.Verslagover1974
Hetconcept-verslaggetiteld "Debedrijfseconomischebetekenisvanverschillende
grondbewerkingssystemenopdeproefboerderij "Westmaas"isnabesprekingmet
eenaantaldeskundigen,afgewerkt.(PA-verslagnr.5).
B.Plankomendejaar
Inhetkomendejaarzalm.b.t.ditprojectaandachtwordenbesteedaaneen
tweetalpunten:
-Eenevaluatievandenieuwste gegevensvandegrondbewerkingsproeven opde
proefboerderij"Westmaas"invervolgophetinternverslagdathieroveris
verschenen,alsmedeeenalgemeneoriëntatienaardeteverwachtenknelpunten
indegrondbewerking.
Ditmethetdoelmederichtingtekunnengevenaantoekomstigonderzoekop
ditterrein.
-Daarnaastzullendemogelijkhedenwordennagegaanomtekomentoteenbedrijfseconomischeafwegingbinnenhetbedrijfsverband tussenchemischeenmechanische
onkruidbestrijding.

Geschattetijdpersoneel:
ir.P.K.Cevaal: 40mandagen
D.Hartmans

: 40

"

PROJECTBESCHRIJVING
*)Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

PA
1.06
Verdereontwikkelingenpraktischetoepassingvanmethodenvoordebedrijfsprogrammeringindeakkerbouw.

Registratie nr.:
Documentatieaspecten:

ir.P.K.Cevaal,ing.H.Preuter
Onderzoeker(s)
ir.P.K.Cevaal
Projectleider
drs.J.Kamminga
Afdelingshoofd
*)Samenwerking• incidentele contacten met : I M A G , L E I
veelvuldig overleg met

LH

• georganiseerd (werkgroepen e.d.)in:

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn:

Plaats(en) van uitvoering: P A ,L e l y s t a d
Jaar van aanvang
: 1971
Vermoedelijke duur
:5 jaar
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.):
Geraamde directe kosten voor max.5 jaar /
(personeel+materieel)
Geraamde tijd voor max.5 jaar vandirect bij het project betrokken personeel:
• Hoger personeel
- Middelbaar personeel
• Lager personeel

mandagen
mandagen
mandagen

Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen :
• Engels

P r a c t i c a l applications of farm planning methods

Frans

Duits

Algemene opmerkingen:

") Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Verlenging

Afgesloten
Vervolgd met

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.

A. Probleem en doel.
De snelle ontwikkeling ophet terrein van de Operational Research geeft
een aantal hulpmiddelenwaarval*de lineaire programmering reeds heeft
bewezen een uitstekend en'zfflfsonmisbaar instrument te zijn voor het
onderzoek inde akkerbouw. Daarnaast worden evenwel steeds nieuwemogelijkheden ontwikkeld zoals de simulatie,demultiperiode planning,de
recursieve programmering etc.Het doel ishet nagaan van de praktische
toepassingsmogelijkheden vannieuwe ontwikkelde technieken voorhet
onderzoek in de akkerbouw door toepassing op concrete problemen resp.
bedrijfssituaties.
B.Motivering.
Omhet onderzoek tekunnen uitvoeren enom steeds meer inzicht teverkrijgen in de factoren en de relaties daartussen die ophet bedrijf van
invloed zijn en debetekenis ervan ishet noodzakelijk datverderwordt
gewerkt aan depraktische toepassing vanmethoden diehiervoor dienstbaar zijn of gemaakt kunnenworden.
C. Werkwijze.
Het bestuderen van denieuwe mogelijkheden enhet toetsen ervan door
toepassing op concrete problemen van onderzoek.
D. Vroegere onderzoekingen.
Indit verband niet van belang.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

PA
1.06
Verdereontwikkelingenpraktischetoepassing
vanmethodenvoordebedrijfsprogrammeringin
deakkerbouw

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

ir.P.K.Cevaal,ing.H.Preuter
ir.P.K.Cevaal

Registratie nr.:

drs.J.Kamminga
Besteding over het afgelopen jaar

Besteding in geld
Directe kosten-personeel /
. -materieel r
Semi-directe kosten
/
Omslag algemene kosten /
Totaal
/

(1974)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
mandagen
Middelbaar personeel
mandagen
Lager personeel

-

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 7 4 ) n e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.

A. V e r s l a g o v e r 1974

Binnenditprojectisdemogelijkheidontwikkeldomgeheeltallig lineairte
programmeren.Indeverslagperiodeisdezemethodemetsuccestoegepast,zowel
t.b.v.hetonderzoekalsvooreenaantalakkerbouwbedrijven.Aandemogelijkhedenomookdebedrijfsfinancieringindeprogrammering optenemenkonwegens
tijdgebrekgeenaandachtwordenbesteed.
B.Plankomendejaar
Hetligtinhetvoornemenindekomendeperiodedemogelijkheidomdebedrijfsfinancieringindeprogrammeringoptenemen,nategaanendezeopzijnpraktischebruikbaarheid tetoetsen.
Daarbijzaltevensenigeaandachtwordenbesteed (d.m.v.literatuurstudie)aan
debruikbaarheidvandemultiperiodenplanning enderecursieveprogrammering.
Dezemethodenmoetenwordengezienalsinstrumentomhetverloopvaneenbedrijf
indetijdnategaan.(Opbrengsten,kosten,investeringen,besparingen e t c ) .

Geschatte tijdpersoneel:
ir.P.K.Cevaal :20mandagen
ing.H.Preuter :30
"

mandagen

PROJECTBESCHRIJVING
*)Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

PA
1.07 (afgesloten)
Verwerkingeninterpretatievanbelangrijketechnischedatavoordebedrijfssynthese.

Onderzoeker(s)
Projectleider

ing.H.Preuter
ing.H.Preuter
drs.J.Kamminga

Afdelingshoofd
")Samenwerking• incidentele contacten met : l e i d i n g

Registratie nr.:
Oocumentatieaspecten:

proefbedrijf

- veelvuldig overleg met

georganiseerd (werkgroepen e.d.) in:

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn:

Verlenging

Afgesloten
Vervolgd met

Plaats(en) van uitvoering
PA
Jaar van aanvang
1972
Vermoedelijke duur
5 jaar
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.) :
Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar /

(personeel+materieel)

Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:
- Hoger personeel
• Middelbaar personeel
• Lager personeel

mandagen
mandagen
mandagen

Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen
- Engels

Theadaptionandinterpretationofimportanttechnical
dataforfarmmanagementgoals

Frans

•Duits

Algemene opmerkingen:

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.

A.Probleemendoel.
Ophetproefbedrijfwordtvooreendeelonderpraktijkomstandigheden
gewerkti.v.m.hetbehoudenvaneengoedeuitgangssituatie voornieuw
aanteleggenproeven.Hetisnaasteenverantwoordeproefnemingvan
belangdatditpraktijkgedeelte zodoelmatigmogelijkwordtgeëxploiteerd.
Daarnaast ishetvoordebedrijfssynthesevanbelanginzicht tehebben
intechnischedata,zodatdezebijhetopstellenvanbedrijfsontwikkelingsplannenvan (grotere)akkerbouwbedrijveninonslandkunnenworden
toegepast.
B.Motivering.
Inzichtindeexploitatievanhetproefbedrijf zodatmedeopgrondhiervanbeslissingenopverantwoordewijzekunnenwordengenomen.
Voortskunnendezegegevenswordengebruiktbijdevoorlichtingvoorde
mogelijkhedenenbeperkingenbijhunbedrijfsprogrammeringen.
C.Werkwijze.
Degegevenswordenopzodanigewijzegenoteerdenverwerktdatdeze
directafgestemdophetgeheelvanhetrekenschemavandebedrijfseconomischeadvisering.
D.Vroegereonderzoekingen.
Inditverbandnietvanbelang.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

P.A.
1.07 (afgesloten)
Verwerkingeninterpretatievanbelangrijke
technischedatavoordebedrijfssynthese

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

ing.H.Preuter
ing.H.Preuter
drs.J.Kamminga
Besteding over het afgelopen jaar

Besteding in geld
Directe kosten-personeel /
» -materieel f
Semi-directe kosten
/

Registratie nr.:

(1974)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
mandagen
Middelbaar personeel
mandagen
Lager personeel

-

Omslag algemene kosten /
Totaal
/
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar( I 9 7 4 ) m e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.

Verslagover1974
Indeverslagperiode isvanuitdegedetailleerde arbeidsgegevensvanhet
proefbedrijf eenarbeidsverslag gemaaktover 1973;ing.H.Preuter:"Verslag
overdetijdsbestedingophetbedrijfsgedeeltevanhetPA-proefbedrijfin
1973" (nr.15).
Daarnaast ishetbedrijfseconomischeverslagvanhetbedrijfsgedeeltevanhet
PA-proefbedrijfover 1972afgewerkt (verslagnr.11).
Dewerkzaamhedendiebinnenditprojectm.b.t.deverwerkingvandearbeidsgegevenswerdenverricht,zijnindeverslagperiode afgeslotenenovergedragen
aanhetPA-proefbedrijf. Inverslagnr.16,getiteld:"Instructievoorhetinvullenvanhet tijdsbestedingsformulier enopdrachtenvoordeverwerkingdoor
decomputer"ishetsysteemvastgelegd datdoorhetbedrijfverderwordtgebruikt
Ditbetekentdathiermeeproject 1.07kanwordenafgesloten.

mandagen

PROJECTBESCHRIJVING
*)Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

PA
1.09
(afgesloten)
Het o p s t e l l e n van een a a n t a l

:

Registratie nr.:
Documentatieaspecten:
modellen

v a n b e d r i j v e n u i t de b e l a n g r i j k s t e
akkerbouwgebieden.

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd
*)Samenwerking• incidentele contacten met :
- veelvuldig overleg met

i r . P . K. C e v a a l , d r s . S . C u p e r u s ,
ir.P.K.Cevaal
d r s .J . Kamminga
LH, P r o v i n c i a l e

ing.W.P.Noor(dam

directies

: IMAG

- georganiseerd (werkgroepen e.d.) in:

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn:

Verlenging

Afgesloten
Vervolgd met :

Plaats(en) van uitvoering: P A , W a g e n i n g e n
Jaar van aanvang
: 1972
Vermoedelijke duur
: 5 jaar
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.) :
Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar /
(personeel+materieel)
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:
- Hoger personeel
mandagen
• Middelbaar personeel
mandagen
- Lager personeel
mandagen
Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen :
• Engels

The d e v e l o p m e n t o f a n u m b e r o f
most i m p o r t a n t a r a b l e

• Frans

• Duits

Algemene opmerkingen:

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

farmmodels

districts

for

the

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.

A.Probleemendoel,
Omzowelt.b.v.hetbeleid,hetbedrijfslevenalsdevoorlichtingende
praktijksnelenslagvaardigtekunnenoptredenishetvanbelangdebeschikkingtehebbenovereenaantalmodellenvanbedrijvenuitdebelangrijksteakkerbouwgebieden.
B.Motivering.
Aandehandvandereactiesvandezemodellenkansnelwordennagegaanwat
degevolgenzullenzijnindienzichwijzigingenindeontwikkeling(zowel
technischalseconomisch)voordoenresp.verondersteldworden.
C.Werkwijze.
Hetligtindebedoelingvooreenzestalakkerbouwgebiedenpergebied
enkelebedrijfsmodellenoptestellen,zoveelmogelijkaansluitendbij
demeestvoorkomendebedrijfstypenindatgebied.
Daarbijzalhetuitgangsmodelzoveelmogelijkmoetenovereenkomenmet
deactuelesituatievandezebedrijfstypen,omdatookdegevolgenvan
veranderingenvanhieruitmoetenwordennagegaanenbeoordeeld.
D.Vroegereonderzoekingen.
Geen.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

PA
1.09 (afgesloten)
Hetopstellenvaneenaantalmodellenvan
bedrijvenuitdebelangrijkste akkerbouwgebieden

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

ir.P.K.Cevaal,drs.S.Cuperus,ing.W.P.Noordam
ir.P.K.Cevaal
drs.J.Kamminga
Besteding over het afgelopen jaar

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
, -materieel f
Semi-directe kosten
/
Omslag algemene kosten /
Totaal
I

Registratie nr.:

( 1974 )

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
mandagen
Middelbaar personeel
mandagen
Lager personeel

-

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar( 1974) m et vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.

Verslagover1974
Reedswerdineenvorigverslaggewezenophetfeitdatvooreengoedeopbouw
vaneenaantalmodellenvoordebelangrijksteakkerbouwgebiedendehuidige
statistischeinformatieinfeiteonvoldoendeis.
Ditjaarisdanookveelwerkverrichtaanhetkomendestructuuronderzoekakkerbouw.
Inoverlegmeto.a. IMAG,LEI,DirectieAkker-enTuinbouwenhetCBSis
eenopzetenuitwerkinggemaaktvoorditstructuuronderzoek.NauitvoeringhiervandoorhetCBSzaleenvrijomvangrijkeenonderlinggoedopelkaarafgestemde
informatieterbeschikkingkomenm.b.t.destructuurvandeakkerbouwbedrijven.
HetbinnenditprojectontwikkeldeNOP-modelisingebracht inhetsamenwerkingsproject 1.10.Geziendemogelijkhedendieditsamenwerkingsprojectbiedt
enomdubbelgang tevoorkomen,isbeslotenproject 1.09aftesluitenendeactiviteitenvoorttezettenbinnenhetgrotereverbandmethetIMAG.

mandagen

PROJECTBESCHRIJVING
*)Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd
*)Samenwerking- Incidentele contacten met
veelvuldig overleg met

PA
1.10 (IMAG nr. 404)
Onderzoek naar demogelijkheden om dewerkwijze
bij het opstellen vanbedrijfsontwikkelingsplannen verder te rationaliseren en depraktische inhoud vanhet advies te verhogen.

Registratie nr.:
Documentatieaspecten:

ir.P.K.Cevaal,ing.H.Preuter,D.Hartmans(IMAG)ing
R.K.Oving(IMAG),ing.T.Tanis(IMAG),ing.G.v.d.Wer
ken(IMAG)
ir.P.K.Cevaal(PA),ing.R.K.0ving(IMAG)
drs.J.Kamminga(PA),drs.K.E.Krolis(IMAG)
Technische afdelingen PAen Consulentschappen
:T HDelft
(Akkerbouw
IWISTNO

georganiseerd (werkgroepen e.d.) in:

De bij de werkgroepen e.d. betrokken Instellingen zijn:

Verlenging

Afgesloten
Plaats(en) van uitvoering PA,Lelystad;
Jaar van aanvang
1974
Vermoedelijke duur
3 jaar
Vervolg op vroeger onderzoek (pro), nr.)

IMAG, Wageningen

Vervolgd met

Geraamde directe kosten voor max. S jaar t
(personeel+materieel)
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:

-Hogerpersoneel
-Middelbaarpersoneel
-Lagerpersoneel

mandagen
mandagen
mandagen

Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen:
• Engels

Research on further possibilities to rationalize thesystem used
by farm planning, andto improve their practical application.

Frans

Duits

Algemene opmerkingen:

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Beknopte beschrijving van achtereenvolgen«:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.

A.Probleemendoel.
Bijhetopstellenvanbedrijfsontwikkelingsplannenwordtgewerktmeteen
vastsysteemdatdeelsmetdehandwordtuitgewerkt,terwijleendataboek
issamengestelddatt.a.v.dekwantitatieveinformatieopdezewerkwijzeis
afgestemd.Metbetrekking totdebenodigdearbeidsgegevenskangebruik
wordengemaaktvandeILR-dataservice.Zijndusopeenaantalpuntentijdsbesparingengeëffectueerd,tochblijfthetopstellenvanontwikkelingsplanneneentijdrovendezaak.Hetdoelvanhetonderzoekisderhalvedemogelijkhedennategaanvanverdererationaliseringvandewerkwijzebijhetopstellenvanbedrijfsontwikkelingsplannen.
B.Motivering.
Indienverderetijdsbesparingenkunnenwordendoorgevoerdzalhierdoor
hetaantalbedrijfsadviseringensteedsverderkunnentoenemen.
C.Werkwijze.
Dewerkwijzevaltindriedelenuiteen:
a)Hetontwerpenvaneensysteemvangegevensverzameling,waarbijmet
behoudvandewaardevanhetadviesvoorhetindividuelebedrijf,
zalmoetenwordennagegaanwelkegegevensophetbedrijfmoeten
wordenopgenomenenwelkecentraalkunnenwordentoegevoegd.
b)Hetontwerpenvaneenverwerkingssysteem,waarbij,toegespitst
opdevraagstellingvanhetbedrijf,dewinstmogelijkhedenworden
geoptimaliseerd.
Gedachtwordto.a.aaneensysteemvangeheeltallig lineairprogrammeren,waarinookfactorenalsdewerkbaarheid,dejuistekeuzevan
debedrijfsuitrustingendearbeidsorganisatiewordenopgenomen.
c)Hetnagaanopwelkewijzedeuithetverwerkingssysteemverkregen
resultatenzoefficientmogelijkkunnenwordenomgezetinvoorhet
bedrijfduidelijkeadviezen.
D.Vroegereonderzoekingen.
Geen.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

PA

Registratie nr.:

1.10 (IMAGnr.404)
Onderzoeknaardemogelijkhedendewerkwijzebij
hetopstellenvanbedrijfsontwikkelingsplannenverderterationaliserenendepraktischeinhoudvanhetadviesteverhogen.
ir.P.K.Cevaal,ing.H.Preuter,D.Hartmans (IMAG),ing.R.K.Oving
(IMAG),ing.T.Tanis (IMAG),ing.G.v.d.Werken(IMAG)
ir.P.K.Cevaal (PA),ing.R.K.Oving (IMAG)
drs.J.Kamminga (PA),drs.K.E.Krolis (IMAG)
Besteding over het afgelopen jaar ( 1 9 7 4 )

Besteding in geld
Directe kosten-personeel /
. -materieel f
Semi-directe kosten
r
Omslag algemene kosten /
Totaal
r

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
mandagen
Middelbaar personeel
mandagen
Lager personeel

-

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 7 4 ) n e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.

A.Verslagover1974
InhetafgelopenjaarwerdhetopgesteldeNOP-model (ziePA-project 1.09)uitgebreid,metnameophetpuntvandearbeidsorganisatie.Dematrixisvolledig
alsgemengd-integerprobleemgeformuleerd.
Dekeuze-variabelenbestaanuit:
- Bouwplanvariabelen
-Loonwerkvariabelen
- Bewerkingsvariabelen
- Uitrustingsvariabelen
-Administratievevariabelen
Debijvoorwaardenhebbenbetrekkingopde:
-Oppervlaktecultuurgrond
-Vruchtverhoudingen
-Voor-resp.nagewassen
-Organische stofvoorziening
-Werkuitvoering
-Arbeids-encapaciteitsgrenzen
-Bedrijfsuitrusting
-Kostenenopbrengsten
Deoplossinglevert:
-hetoptimalebouwplan
- debenodigdebedrijfsuitrusting
-derelevantearbeids-enorganisatiebeperkingen
-decompleteverlies-enwinstrekening
Tevensismetbehulpvanhetgebruiktemodelaandachtbesteedaandemogelijkheid
omvanuitdeuitkomstvandeprogrammeringeenfinancieeloverzichtoplangere
termijnoptestellen.

mandagen

vervolgblad nr. 1

p r o j e c t v e r s l a g 1974

Onderzoekinstelling

: FA

Projectnummer

: 1.10 (IMAG n r . 4 0 4 )

Registratienr.:

B. Plankomendejaar
Vanuitdeopgedaneervaringmethetgebruiktemodel,zulleneenaantal
moedermatriceswordenopgesteldvoor 1,2en3mansakkerbouwbedrijven.
Voorzovernoodzakelijk zullendezewordenuitgesplitst inregionale
varianten.Ditisvanbelangombijtoepassingvandematriceshetaantal
wijzigingenbeperkt tehouden.
Daarnaast zalderationalisatievanhetsysteemvangegevensverzameling
endepresentatievandeuitkomstendenodigeaandachtkrijgen.
Wanneerhetvoorgaandegerealiseerd iszaltevenswordengetrachtomeen
berekeningsschemaoptezettendatopnamevandefinancieringindeprogrammeringmogelijkmaakt.

Geschattetijdpersoneel:
ir.P.K.Cevaal
ing.H.Preuter
D.Hartmans

75mandagen
20
"
20
"

PROJECTBESCHRIJVING
*)Onderzoekin*telling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoekers)
Projectleider
Afdelingshoofd
*)Samenwerking- incidentele contacten met
- veelvuldig overleg met

P.A.
1.11(IMAGnr.442)
Onderzoeknaardebedrijfseconomische
arbeidsorganisatorische entechnischevoorennadelenvanveranderingvanrijenafstanden
inhetbijzonderbijdeteeltvanhakvruchten.

Registratie nr.:
Documentatieaspecten:

ir.P.K.Cevaal,D.Hartmans (IMAG)
D.Hartmans
drs.J.Kamminga
Cerbe(ZuidHolland),CADlandbouwwerktuigenenarbeid,
diverseafd.PA,IMAG.

georganiseerd (werkgroepen e.d.) in:

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn:

PA,Lelystad
Plaats(en) van uitvoering
1974
Jaar van aanvang
2jaar
Vermoedelijke duur
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.)

Verlenging

Afgesloten
Vervolgd met

Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar /
(personeels-materieel)
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:
- Hoger personeel
- Middelbaar personeel
- Lager personeel

mandagen
mandagen
mandagen

Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertaiingen
- Engels

Researchontheeconomical,labourorganizationalandtechnicaladvantagesanddisadvantagesiftherowdistances,
especially forpotatoesandsugarbeets,arechanged.

Frans

Duits

Algemene opmerkingen:

') Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.

A.Probleemendoel.
Dehuidigeontwikkelingvandelandbouwmechanisatie gaatinderichtingvan
steedszwaarderewerktuigenentrekkers.
Zwarewieltrekkerszijnuitgerustmetbandenvanmin.35cm.breedte.Inde
meestegevallenkanbijdezetrekkersdespoorbreedtevan 1.50m.nietmeer
wordengehandhaafd.
Demodernelandbouwwagenmeteengrotebakinhoudvindtsteedsmeertoepassingwaarbijbredebandenvoldoendedraagvermogenendraagvlakmoetengaranderen.
Handhavenvaneenvastespoorbreedtevan 1.50m.verhoogtbovendienbijhet
hoogenzwaarafladenvandergelijkewagensinsterkematehetgevaarvan
kantelen.
B.Motivering.
Eenoplossingvanhetgeschetsteprobleemzoukunnenzijnhetaanpassenvan
rijenafstanden,speciaalvoordehakvruchten.Eendergelijkeomschakelingis
echteringrijpendenkostbaar.Vooralbijdeaardappelteeltzalditvervangingc.q.wijzigingvanzowelpootmachinesalsverzorgings-enoogstwerktuigenbetekenen.
Hetisgewenstdatnaastdebedrijfseconomischekonsekwentiesookde
arbeidsorganisatorische-entechnischevoor-ennadelenvaneendergelijke
omschakeling (aanpassing)inhetonderzoekwordenbetrokken.
C.Werkwijze.
Hetonderzoekdientgeziendeurgentiesnelopgangtekomen.Hetonderzoek
moetomvatteno.a.devolgendevergelijkingen:
-extrainvesteringskostenbijaanpassingrijenafstandenbijaardappelenen
suikerbieten.
-vergelijking taaktijden;bijv.bijeenaardappelteeltop75en90cm.rigenafstand.
-opbrengstvergelijkingenn.a.v.reedsuitgevoerdonderzoek.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingehoofd

PA

Registratie nr.:

1.11 (IMAG 442)
Onderzoeknaardebedrijfseconomische,arbeidsorganisatorische entechnischevoor-ennadelenvanverandering
vanrijenafstanden,inhetbijzonderbijdeteeltvanhakvruchten.
ir.P.K.Cevaal,D.Hartmans (IMAG)
D.Hartmans
drs.J.Kamminga
Besteding over het afgelopen jaar ( 1 9 7 4 )
Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personsei:
Hoger personeel
mandagen
Middelbaar personeel
mandagen

Besteding in geld
Directe koeten-personeel /
. -materieel /

Lager peraoneel

Semi-directe kosten
/
Omslag algemene koeten /
Totaal
/

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 7 4 ) n e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.

A.Verslagover1974
Indeverslagperiodeisaandachtbesteedaandealgemeneoriëntatieinzake
demogelijkevoor-ennadelenvanveranderingvanrijenafstanden.
Dezeoriëntatievondplaats d.m.v.:
- literatuurstudie (voornamelijkEngelsewaarnemingsresultaten)
-hetvolgenvanproefnemingen (proefbedrijventeWestmaasenLelystad)
-besprekingen (geïnteresseerdeloonwerkersenlandbouwers)
B.Plankomendejaar.
Nadeoriëntatiein 1974zullenin 1975voorenkeleveelvoorkomendebedrijfstypenbinnenhetbedrijfsverbanddebedrijfseconomische gevolgenwordennagegaan
vanomschakelingopruimererijenafstanden.Dithoudto.m.in:
-eenvergelijkingvanderesultatenvan4jaarproefnemingenmetverruimingvan
rijenafstandenbijhakvruchten
-hetberekenenvandetebereikenarbeidsbesparing
-hetbepalenvandeinvesteringsniveausbijomschakeling
Tevenszalaandachtwordenbesteedaaneenaantaldeelvraagstukken,zoalsde
invloedvanverruimingvanrijenafstandenop:
-despuitsporeninaardappelen
-debreedtevankavelpaden,dammen,weegbruggenetc.
-hetwegtransportinhetalgemeen.
Overlegzalplaatsvindenmetfabrikantenenimporteursvanwerktuigenvoorde
aardappel-enbietenteelt.
Geschattetijdpersoneel:
ir.P.K.Cevaal
D.Hartmans

15mandagen
50

mandagen

PROJECTBESCHRIJVING
*)Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

LEI(Afd.Landbouw)
330(A3)(PA 1.50)
Studiebedrijvenakkerbouw(bedrijfseconomisch
onderzoekakkerbouwopbasisvanstudiebedrijven).

Registratie nr.:
Documentatieaspecten:

ir.H.Draisma,ing.J.v.d.Ploeg,E.Bouma
ir.H.Draisma
P r o f . d r s . J . d e Veer

Onderzoekers)

Projectleider
Afdelingshoofd
")Samenwerking-

- incidentele contacten met : d i v .
veelvuldig overleg met

onderzoekinstellingen

: PA, IMAG, RLVD, Landbouwers

georganiseerd (werkgroepen e.d.) in:

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn:

Plaats(en) van uitvoering: PA, Wageningen

Verlenging

Afgesloten
Vervolgd met

Jaar van aanvang

Vermoedelijke duur
continue
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.) : PAW-proiect n r . T3 ( 4 1 8 )
Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar /
(personeel+materieel)
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:
- Hoger personeel
- Middelbaar personeel
- Lager personeel

mandagen
mandagen
mandagen

Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titeivertalingen :
- Engels

Economie research of modern arable farming systems

Frans

- Duits

Algemene opmerkingen:

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Beknopte beschrijving van achtereenvolgen«:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.

A.Probleemendoel
Deontwikkelingvandetechniekendeeconomischeensocialeverhoudingen
vergenvoortdurendaanpassingenverdereontwikkelingvandebedrijfsopzet
enbedrijfsorganisatieindeakkerbouw.
Hetdoelismetbehulpvanspeciaalgekozenpraktijkbedrijven(studiebedrijven),diehierquaopzetenorganisatievoorinaanmerkingkomen,tekomen
totinzichtomtrenthetbedrijfseconomischperspectiefendebelangrijkste
beperkendefactoreninbedrijfsverbandvanverschillendeaanpassings-en
ontwikkelingsrichtlijnen.
B.Motivering.
Eenzogrootmogelijkeeconomischedoelmatigheidvandeproduktieenproduktieorganisatieisvoordeindividueleondernemersvanbetekenisinverbandmet
deinkomensvormingopdebedrijvenenvoorhetalgemeeni.v.m.deprijzen
waarvoordelandbouwproduktenbeschikbaarkunnenkomen.
C.Werkwijze
Verzamelingvantechnische,economischeenorganisatorische gegevensopstudiebedrijvendoormiddelvanbedrijfsboekhoudingenregistratiesvanontwikkelingen
bijbedrijfsbezoek.
Hetanalyserenenrapporterenvangegevensenresultaten.Hetmedemetbehulp
vandeverkregengegevensenoverzichtenopstellenvanbedrijfsmodellenvoor
verdereenwijderetoetsingeninterpretatievandebestudeerdebedrijfsaanpassing
en/ofbedrijfsontwikkeling.
D.Vroegereonderzoekingen
VoortzettingenverdereontwikkelingvanhetonderzoekvandeafdelingbedrijfsonderzoekakkerbouwvanhetP.A.W.
Toelichting
Hetprojectomvateenaantaldeelprojecten:
A3aGrotebedrijvenNoord
A3bGrotebedrijvenVeenkoloniën
A3cGrotebedrijvenZuidWesten
A3d Samenwerkingsvormen

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

LEI (Afd. Landbouw)
330 (A3) (PA 1.50)
Studiebedrijvenakkerbouw(Bedrijfseconomisch
onderzoekakkerbouwopbasisvanstudiebedrijven)

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

Ir.H.Draisma,ing.J.v.d.Ploeg,E.Bouma
Ir.H.Draisma
Prof.drs.J.deVeer

Registratie nr.:

Besteding over het afgelopen jaar ( 1 9 7 4 )
Besteding in geld
Directe kosten-personeel /
. -materieel I
Semi-directe kosten
/
Omslag algemene kosten /
Totaal
/

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
mandagen
Middelbaar personeel
mandagen
Lager personeel

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar( 1 9 7 4 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.

A.Verslagover1974
a.OnderzoekgrotebedrijvenNoordelijkezeeklei
VantweebedrijveninhetOldambt,groot 100resp.ca.200ha,meteen
uitzonderlijk goedeverkavelingenperceelsgrootte,overeenkomendmet
eenvoordetoekomstvanditgebiedgeprojecteerdestructuurviauit
tevoerenruilverkavelingen,zijnnaastdebedrijfseconomischeadministratiebedrijfstechnischeen-organisatorischegegevensverzameld.
Op8mei 1974werdeendiscussie-middag gehoudenopverzoekvandelandbouwersledenvaneenStudiegroepOldambt,overheteconomischperspectiefvandergelijkebedrijven.
b.Onderzoek grotebedrijvenVeenkoloniën
Erzijneconomische,technischeenorganisatorische gegevensverzameld
vaneen9-talVeenkolonialeakkerbouwbedrijvenvanaf80tot200ha.
Verwerkingvangegevensvandezebedrijvenvan 1mei '70oftot1mei '74.
HierbijzijngegevensbetrokkenvandenormaleLEI-steekproefbedrijven
inditgebiedtervergelijking.Delaatstezijningedeeld ingroepenvan
20-35ha.en35-50ha.
Uitvoeringvanproefprogrammeringenvolgensdemethodevanlin.progr.
voorenkelestudiebedrijven.Besprekingentoetsingvanderesultaten
metdedesbetreffendelandbouwers.Opstellingopbasisvanhetvoorgaande
vandeuitgangspuntenvoorhetprogrammerenvanbedrijfsmodellenvoorde
Veenkoloniën.Devariabelenhierbijzijn:deverkavelingssituatieen
perceels-grootte,hetmechanisatie-niveau,debedrijfsgrootteendearbeidsbezetting.Debijiederesituatiegeldendetaaktijdenzijnmet
hulpvandeI.M.A.G.-Dataserviceverkregen.Opstellingvangegevens
voorberekeningvandegebouwenkostendoorhetIMAG.Opstellingvan
matricesvoorlin.progr.m.b.v.decomputervanhetL.E.I.Uitwerking
vanderesultatenvandeeersteprogrammeringen.
Deresultatenvandebewerkingvandepraktijkgegevensenvandebedrijfsmodellenzijnverwerkttoteeneerstedeelvanhetconcept-eindrapport.

mandagen

vervolgblad nr. 1
Onderzoekinstelling
Projectnummer

Projectverslag 1974
: LEI ( a f d . landbouw)
: 330 (A3) (PA 1.50)

Registratie nr.:

c.OnderzoekgrotebedrijvenZuidwestelijkZeeklei
Vaneen 10-talbedrijvenvan80-200ha.zijneconomische,technische
enorganisatorische gegevensverzameld.Eendeelvandegegevens,voornamelijkbetrekkinghebbendopdesuikerbietenteelt,zijnbewerktvoor
eenartikelinhetmaandblad"Bedrijfsontwikkeling".
d.Onderzoek samenwerkingsvormen
Vaneen 17-talgroepenakkerbouwbedrijvendiepergroeponderlingintensiefsamenwerkenalsdeel-ofalsvolledigebedrijfscombinatie
zijngegevensverzameld.Deeconomischeresultatenvandezesamenwerkendebedrijvenzijnvergelekenmetdegemiddelderesultatenvande
bedrijfscategorieënwaartoe zijbehoren.Hetontstaan,hetfunctionerenendeontwikkelingvandesamenwerking zijnpergroepnagegaan.
Debasis-overeenkomstenbijdediversegroepenzijngetoetstaanhet
functionerenvandesamenwerkingteneindenategaanwatwelenwat
nietbelangrijk isgeblekenhiervoor.
Publikaties:
ir.M.Draisma-EconomischeontwikkelingvanNederlandseakkerbouwbedrijven-in"Bedrijfsontwikkeling"MaandbladAPVA-Jan.'74.
ir.M.Draisma-EconomischeperspectievenvoordeakkerbouwinNederland-Akkerbouw-nummer "DeLandbode"-8Febr.'74
ir.M.Draisma-Bedrijfseconomischeenfinancieringsaspectenvangrote
landbouwbedrijven.Eenonderzoekaaneenakkerbouwbedrijfstype.
-LandbouwkundigTijdschrift-April'74
ing.J.v.d.Ploeg-Hebbengroteakkerbouwbedrijvenlagerebietenopbrengstendankleinerebedrijven?-"Bedrijfsontwikkeling"maandblad
APVA-Juni'74
B.Plankomendejaar
a.OnderzoekgrotebedrijvenNoord.Zeeklei
Hetverzamelenvantechnischeenorganisatorische gegevensvanenkele
grotebedrijveninhetOldambtmeteenzeergoedeverkaveling (ditis
eenvoortzettingvandereeksgegevensvan '73ofvantweebedrijven
van 100resp.ca.200ha.)naastdebedrijfseconomischeadministratie.
b.OnderzoekgrotebedrijvenVeenkoloniën
Verdereanalyseenverwerkingvandegegevensenderesultatenvaneen
9-talpraktijk-studiebedrijvenvan80tot200ha.
Verdereverwerkingvanderesultatenvandelin.progr.vanverschillendebedrijfsmodellen.Hetopstellenvaneenrapportvanhetonderzoek.
c.OnderzoekgrotebedrijvenZuidw.Zeeklei
Hetverzamelenvantechnischeenorganisatorische gegevensvaneen
10-talstudiebedrijvenvan80-200ha.
Aanvangvandebe-enverwerkingvandegegevensdietotdusverzijn
verkregen.
Hetopstellenvanbasisgegevensvoorhetprogrammerenvaneenaantal
bedrijfsmodellen.

vervolgblad nr. 2
Onderzoekinstelling
Projectnummer

Projectverslag 1974
LEI (afd.landbouw)
330 (A3) (PA 1.50)

Registratie nr.:

Onderzoek samenwerkingsvormen
Verdereanalyseenverwerkingvandegegevensenresultatenvaneen
17-talgroepenakkerbouwbedrijvendieonderlingpergroepintensief
samenwerken.
Hetopstellenvaneeneindrapportvanhetonderzoek.

PROJECTBESCHRIJVING
*)Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Landbouw-Economisch-Instituut
333(AIO) (PA 1.51)
Bijzondereakkerbouwvormen

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd
*)Samenwerking• incidentele contacten met

R.H.Lalkens
ir.M.Draisma
Prof.drs.J.deVeer-LEI-DenHaag

- veelvuldig overleg met

Registratie nr.:
Documentatieaspecten:

ProefstationvoordeGroenteteelt
indeVolleGrond-Alkmaar
: R.L.V.D.
Landbouwers
P.A.

georganiseerd (werkgroepen e.d.) in:

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn:

Plaats(en) van uitvoering
Wageningen-LEI-detachement
Jaar van aanvang
1972
Vermoedelijke duur
min.3 j a a r
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.)

Verlenging

P.A.

Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar /
(personeel+materieel)
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:
-Hogerpersoneel
mandagen
-Middelbaarpersoneel
mandagen
-Lagerpersoneel
mandagen
Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen:
- Engels

S p e c i a l a r a b l e farming systems,

- Frans

- Duits

Algemene opmerkingen:

*) Namen van Instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Afgesloten
Vervolgd met

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.

A.Probleemendoel
Doortechnischeeneconomischeontwikkelingenophetterreinvanteelt,
afzeten/ofverwerking isbijverschillende gewassen,zowelindeakkerbouw
alsindetuinbouweenvergrotingvandeoppervlakte-eenheden,waarinde
teeltkanplaatsvinden,mogelijk.
Deteeltvanverschillende tuinbouwgewassenverplaatstzichhierdoorvoor
eengroterofkleinerdeelvantuinbouwbedrijvennaarakkerbouwbedrijven.
Hierdoorontstaanopdezeakkerbouwbedrijvennieuweverhoudingen inhet
bouwplanenzijnverschillende gewascombinatiesmogelijkeventueelmet
behoefteaankunstmatigeberegening.Demogelijkhedenzijninbedrijfsverband
nogmoeilijk teoverzien.Hetdoelismeerinzichttekrijgenomtrentde
problemendiezichbijdeintroduktievandezenieuweteeltenopakkerbouwbedrijvenvoordoenenomtrentheteffectopkosten,opbrengstenenbedrijfsresultatenalsmedeomtrentdevoorwaardendiegeldenvoorakkerbouwbedrijven
voorhetbereikenvaneconomischperspectiefindezerichtingvanbedrijfsontwikkeling.
B.Motivering
Introduktievantuinbouwteelteningroteoppervlakte-eenhedenopakkerbouwbedrijvenkanleidentotverlagingvanproduktiekostenentotbetere
inkomensmogelijkheden opakkerbouwbedrijven.
C.Werkwijze
Registratievaneconomische,technischeenbedrijfsorganisatorischegegevens
vanakkerbouwbedrijven,waaropeenschaalvanbetekeniswordtovergegaan
totintroduktievantuinbouwteeltennaastakkerbouwgewassen overeenperiode
vanminimaaldrieachtereenvolgendejaren.
D.Vroegereonderzoekingen
BedrijfsonderzoekAkkerbouwP.A.
LEI-projectAlOa.

